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КООПЕРАТИВНУ РОДИНУ КООПЕРАТИВНУ РОДИНУ 
ЗIБРАЛА ЮВIЛЕЙНА ЗIБРАЛА ЮВIЛЕЙНА 
СПАРТАКIАДАСПАРТАКIАДА

Рівненські кооператори вміють і працювати, і відпо-Рівненські кооператори вміють і працювати, і відпо-

чивати. Як доказ – фотозвіт про цьогорічні змагання 21 чивати. Як доказ – фотозвіт про цьогорічні змагання 21 

команди з різних куточків області у п’яти видах спорту команди з різних куточків області у п’яти видах спорту 
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ХТО ГОТУЄ ХТО ГОТУЄ 
НАЙСМАЧНIШЕНАЙСМАЧНIШЕ

Кооператори Хмельниччини обрали Кооператори Хмельниччини обрали 

кращого кухаря! Хто саме із пред-кращого кухаря! Хто саме із пред-

ставників 11-ти кооппідприємств ставників 11-ти кооппідприємств 

області виборов це звання – області виборов це звання – 

читайте начитайте на

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

ЯК  ПОЧАВСЯ ОСВІТНІЙ СЕЗОНЯК  ПОЧАВСЯ ОСВІТНІЙ СЕЗОН

Про першовересень у кооперативних вишах надій-Про першовересень у кооперативних вишах надій-

шло чимало матеріалів від наших дописувачів. шло чимало матеріалів від наших дописувачів. 

У них, окрім розповідей про свято, знайдете У них, окрім розповідей про свято, знайдете 

інформацію і про новації, які чекають інформацію і про новації, які чекають 

на студентство у цьому навчальному роціна студентство у цьому навчальному році
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З Валерієм Івановичем 

Курганським, 

головою правління 

Біляївської районної 

спілки споживчих това-

риств, що на Одещині, 

знайома з 2005 року, 

коли вперше приїха-

ла в цей район за до-

рученням «Вістей…». 

Саме він і ознайомив 

мене тоді з діяльністю 

кооперативної органі-

зації. Очолювана ним 

вже 20 років райспо-

живспілка – серед 

лідерів у системі 

споживчої кооперації 

області. 

Валерій  Курганський:

«ХТО СТАРАЄТЬСЯ,«ХТО СТАРАЄТЬСЯ,
  ТОЙ I РОЗВИВАЄТЬСЯ»  ТОЙ I РОЗВИВАЄТЬСЯ»

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА
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ОФІЦІЙНО

  СЕМІНАР-НАРАДА НАГОРОДИ

ВІТАЄМО!

ЗАСЛУЖЕНА  ВIДЗНАКА

ДО «ФОРУМУ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ»

ВІКТОРА ГРИГОРОВИЧА 
КРАСЬКА, 
голову правління Сарненської 
райспоживспілки, члена правління 
Спілки споживчих товариств Рівнен-
ської області, члена ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації, 
з 55-річним ювілеєм, 
який він святкує 7 вересня.

Шановний Вікторе Григоровичу! 
Вітаємо Вас, талановитого керівника, 
досвідченого фахівця, надійного колегу 
з ювілеєм та висловлюємо слова подя-
ки за багаторічну сумлінну і віддану 
працю. Прийшовши рівно 38 років тому 
у споживчу кооперацію Рівненщини, Ви 
зробили вагомий особистий внесок у її 
розвиток. Ось уже 14 років Ви успішно 
очолюєте Сарненську районну спілку 
споживчих товариств.
Ви завжди компетентно і професійно 
вирішуєте всі поставлені завдання. До-
сконале знання кооперативної справи, 
тверда життєва позиція принесли Вам 
авторитет і повагу не лише серед пра-
цівників споживчої кооперації району, а 
й усієї області.
Будучи вмілим організатором, завжди 
йдучи в ногу із часом, Ви багато уваги 
приділяєте покращенню торговельного 
обслуговування жителів району, онов-
ленню кооперативних підприємств, 
створенню сучасних закладів торгівлі 
та ресторанного господарства, забезпе-
ченню належних умов праці для коопе-
раторів.
Ваша праця гідно поцінована заслуже-
ними нагородами, серед яких – почесна 
трудова відзнака Центральної спілки 
споживчих товариств України «Знак по-
шани» та державна відзнака «За працю 
і звитягу».
Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцно-
го здоров’я, нових здобутків і плідної 
праці, здійснення усіх планів та задумів. 
Залишайтесь і надалі щасливою та 
успішною людиною. Хай кожен день 
буде радісним і світлим у колі рідних та 
близьких людей, які надихають та дода-
ють сил.  Нехай у майбутньому на Вас 
чекають ще багато наповнених корисни-
ми справами і земними радощами років!

З повагою
правління Сарненської районної спілки 
споживчих товариств, профспілковий 
комітет та колектив 
кооператорів Сарненщини 

За багаторічну сумлінну працю, особис-
тий внесок у розвиток кооперативної освіти 
та з нагоди 60-річчя від дня народження на-
городжено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Все-
української центральної спілки споживчих 
товариств та ЦК Профспілки працівників 
споживчої кооперації України КОШКАРОВА 
Степана Андрійовича, директора Черні-
вецького кооперативного еконо мі ко-
правового коледжу.

 ОДЕЩИНА    30 серпня відбулося засі-
дання правління Спілки споживчих това-
риств Одеської області та семінар-нарада 
за участю голів правлінь, головних бухгал-
терів районних споживчих товариств, рай-
споживспілок і керівників власних підпри-
ємств облспоживспілки. Захід відкрив го-
лова правління Споживспілки Олександр 
Паровенко, який наголосив на важливості 
таких зустрічей для вдосконалення роботи 
господарюючих суб’єктів кооперації. 

Економічну діяльність системи за перше 
півріччя 2017 р. проаналізувала перший за-
ступник голови правління обласної Спожив-
спілки Людмила Макарова. Вона відзначила, 
що робота організацій і підприємств спожив-
чої кооперації здійснювалася у складних умо-
вах, та попри все вони зуміли отримати 4 млн. 
589 тис. грн. прибутку, а сума їхніх капіталь-
них вкладень досягла 7 млн. 104 тис. грн.

Заступник голови правління споживспіл-
ки Оксана Терлецька окреслила заходи щодо 
ефективнішого використання матеріально-
технічної бази об'єктів торгівлі, ресторанно-
го господарства та ринків.

На семінарі-нараді розглядалися такі пи-
тання: про зміни до податкового законодав-
ства України; про дотримання чинного за-
конодавства про працю та порядок і проце-
дури здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства про працю. Об-
говорювалося ведення кадрового діловод-
ства та типові помилки з оформлення ка-
дрових документів. Була порушена важли-
ва тема про дотримання у кооперативних 
організаціях і підприємствах положень Зе-
мельного кодексу України та шляхи врегу-
лювання земельних відносин відповідно до 

нового Земельного кодексу України.
Перед кооператорами виступили началь-

ник відділу звітності і аналізу Світлана Кур-
това, заступник начальника відділу звітності 
і аналізу Альбіна Бушак, менеджер з персо-
налу Наталія Гаврилян, начальник з правової 
роботи і служби безпеки Дмитро Дущак.

Учасники заходу поставили уточнюючі 
запитання фахівцям, обмінялися думками. 
За підсумками засідання правління було 
прийнято відповідну постанову.

Ольга НАГІРНЯК

ПIДБИЛИ  ПIДСУМКИ, ПIДБИЛИ  ПIДСУМКИ, 

ОБГОВОРИЛИ  НОВОВВЕДЕННЯОБГОВОРИЛИ  НОВОВВЕДЕННЯ

За кілька днів до старту «Форуму видавців у 

Львові» учасники книжкового ринку зібрали 

прес-конференцію, на якій обговорили основні 

проблеми та перспективи галузі.

За словами президента Української асоціації видав-

ців і книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, 

книжковий ринок росте: його обсяг у 2016 році склав 

$110–112 млн., що на $2–2,5 млн. більше, ніж у 2015-му. 

Хоча це небагато, порівняно, приміром, з Німеччиною, 

де у 2016 році купили книг на 9,2 млрд. євро.

Учасники ринку сходяться на думці, що на книжково-

му ринку дуже мало інвестицій. Видавці здебільшого 

працюють за рахунок обігових коштів, пояснив Олек-

сандр Афонін. У підсумку за рік у нашій країні видаєть-

ся менше 1 екземпляра книги на душу населення.

Зараз в Україні активно зростає попит на переклади 

зарубіжних видань та нон-фікшн (документальну літе-

ратуру). Кількість перекладів з минулого року вже зрос-

ла на 80%, уточнює Афонін і додає: ще 4 роки тому ця 

ніша була практично порожньою. У ніші ж нон-фікшн 

читачі почали шукати ще й спеціальну літературу, нау-

кові праці та прикладні дослідження провідних 

освітніх і наукових установ. Подібної перекладної 

літератури в Україні поки що немає. 

Автор прозових і поетичних книг Катерина Бабкі-

на, у свою чергу, підкреслила, що  перекладів стає де-

далі більше, переважно завдяки наявності грантів.  

Інші популярні категорії – художня та дитяча лі-

тература. Та парадокс у тому, що у країні падає кіль-

кість дитячих видань. За словами Афоніна, торік в 

Україні було видано 0,48 дитячої книги на 7,5 млн. ди-

тячого населення. 

Негативна динаміка спостерігається й у художньої 

літератури. «Нині падіння у жанровій ніші художньої 

літератури становить близько 18%. Це стосується віт-

чизняних авторів. Тобто видавці починають випускати 

на ринок більше перекладних видань, при цьому об-

межуючи коло українських авторів, яких вони могли б 

видати за ці кошти», – пояснив Афонін.

Власна інформація

КНИГОВИДАВНИЦТВО 

У ЦИФРАХ  I  ФАКТАХ   

ВИДАННЯ  CO-OP MEDIA – ВИДАННЯ  CO-OP MEDIA – 

СЕРЕД  ФАВОРИТIВ  КОНКУРСУ СЕРЕД  ФАВОРИТIВ  КОНКУРСУ 

«НАЙКРАЩА  КНИГА  ФОРУМУ–2017»«НАЙКРАЩА  КНИГА  ФОРУМУ–2017»
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Переможця визначить спеціальне журі, але окрему відзнаку 
отримає книга, яка збере найбільше голосів читачів-
користувачів соцмережі Facebook. 

ЩОБ ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА НАШІ ВИДАННЯ, НЕОБХІДНО:  

 на сайті Форуму bookforum.ua перейти 

     у рубрику «Книжки»

 обрати у розділі «Видавець» наше підприємство – 

     CO-OP Media

 серед семи запропонованих позицій вибрати ті, 

     що подобаються, і натиснути «Подобається». 

     Можете проголосувати і за всі сім! 

Книги, видані СО-ОР Media, можна буде придбати на 3-му поверсі 
Палацу Мистецтв ( вул. Коперника,17), стенд №310.

ПІДТРИМАЙТЕ НАШЕ ВИДАВНИЦТВО! СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄПІДТРИМАЙТЕ НАШЕ ВИДАВНИЦТВО! СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ! 
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Валерiй  Курганський:Валерiй  Курганський:  

«ХТО СТАРАЄТЬСЯ, ТОЙ І РОЗВИВАЄТЬСЯ»

ТЕМА НОМЕРА

ТРИМАТИСЯ, 

А НЕ ЗДАВАТИСЯ

За довгі роки Валерій Іванович 
практично не змінився: та ж енер-
гія у рухах і мові, та ж усмішка, 
жвавий інтерес до співрозмовни-
ка. Позитив – основна тональність 
поведінки цієї людини, якій дове-
лося очолити райспоживспілку в 
березні 1997 року, тобто далеко не 
в найпростіший період історії сис-
теми й держави. Та він не розгу-
бився, не спасував перед трудно-
щами, а націлив колектив на збе-
реження й примноження надбань 
кооперації. Нині об'єкти Біляїв-
ської райспоживспілки успішно 
справляються зі своїми ключови-
ми завданнями з торговельного й 
побутового обслуговування пайо-
виків і покупців. Про кожний із 
них Валерій Курганський розпо-
відає не тільки докладно, а й емо-
ційно, як про щось дуже близьке, 
у що вклав душу. Це справді так. 
По-іншому він просто не вміє пра-
цювати. У результаті кооператив-
на спілка не здає економічних по-
зицій, з року в рік збільшуючи до-
хід і прибутки від своєї діяльнос-
ті, хоча умови, в яких працюють 
кооператори, аж ніяк не райські.

– Ви неодноразово до нас приїж-
джали, тож знаєте, в чому полягає 
специфіка району, – каже Валерій 
Іванович. – Ми відносимося до Оде-
си з її величезними магазинами, 
супермаркетами. Зовсім поруч – 
ринок «7-й кілометр», знаменитий 
на всю Україну, та й у села активно 
заходять великі торговельні мере-
жі. Словом, конкуренція зашка-
лює, проте тримаємося. На перше 
місце ставимо сучасний марке-
тинг, ретельно вивчаємо купівель-
ний попит і намагаємося запропо-
нувати конкурентоспроможний 
товар – і за ціною, і за якістю. За ба-
жання підходящу нішу у своїй сфе-
рі можна знайти і вчасно зайняти.

ТОРГІВЛЯ 

ПРОМИСЛОВИМИ 

ТОВАРАМИ – 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ 
Міні-споживче товариство 

«Дельта К» доволі успішно торгує 
промисловими товарами у примі-
щенні колишнього універмагу. На 
першому поверсі продають побу-
тову хімію, предмети гігієни, по-
стільну білизну, шпалери тощо. 
Поверхом вище – одяг, білизну, 
косметику, парфумерію, ювелірні 
вироби, посуд, годинники, сувені-
ри. Облік повністю комп'ютери-
зова ний, є камери спостереження. 
Споживче товариство нового типу 
було створене ще 1998 року, його 
керівник – Володимир Колотилов 
– зумів організувати тут рента-
бельне підприємство, налагодив 
контакти з великими постачаль-
никами, добився лояльного рівня 
цін. Тобто поставив справу на ко-
мерційну основу, і сьогодні об'єкт 
гідно представляє систему в цен-
трі Біляївки, містечка з 12-тисяч-
ним населенням. 

– Наприкінці 90-х нам довелося 
піти на створення дрібних спо-
живтовариств, госпрозрахунко-
вих підприємств із залученням 
особистих коштів працівників, 
пайовиків, щоб заповнити дефі-
цит власного обігового капіталу, 
який поглинула гіперінфляція. 
Також потрібно було оптимізува-
ти оподаткування, за можливості 
використовуючи механізм, перед-
бачений у законодавстві для при-
ватного бізнесу, тобто зрівняти 
умови праці, – пояснює Валерій 
Курганський. – Завдяки цим захо-
дам зберегли систему, а також 
отримали можливість розширю-
ватися, здійснювати модерніза-
цію матеріально-технічної бази.

ВИРУЧАЄ 

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС

«Універсам» у селі Великий 
Дальник – чергова ілюстрація до 
слів голови. На об'єкті керують дві 
сімейні пари: Канаєви Олександр і 
Марина, її брат Андрій Скарлат із 
дружиною Світланою. Господар-
ську діяльність у будівлі розпочали 
в 2008 році, тоді це був напіврозби-
тий залізний павільйон без вікон і 
дверей. У першу чергу замінили по-
крівлю, вставили двері й вікна, зро-

били ремонт, пізніше провели ре-
конструкцію, розширивши торго-
вельну площу до 160 кв. м за раху-
нок приміщення складу. Зараз у ма-
газині проводять торгівлю із част-
ковим самообслуговуванням. По-
купцям пропонують великий асор-
тимент хлібобулочних виробів, мо-
лочної, ковбасної, рибної продукції, 
напівфабрикати, морозиво, бака-
лію, свіжі овочі, фрукти, напої… 
«Універсам» оснащено сучасним хо-
лодильним і технологічним устат-
куванням. Товар оновлюють щодня, 
у торговельній залі завжди людно. 

– Ми й дітей залучили до сімей-
ного бізнесу, – поділилася Марина 
Канаєва. – Вони вже дорослі, пра-
цюють разом із нами, дуже стара-
ються. Думаю, для них це чудова 
школа, що допомагає зрозуміти: 
без праці у житті нічого не даєть-
ся. Аби отримати якийсь прибу-
ток, потрібно чимало зусиль.  

СТИМУЛ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ

– Якщо неподалік від коопера-
тивного магазину починає розви-
ватися мережевий магазин, як, на-
приклад, «АТБ» (що для нашої зони 
не рідкість), треба не за голову ха-
патися, а підготуватися до цього 
виклику, продумати адекватні мар-

кетингові заходи, – продовжив 
тему голова правління споживчого 
товариства  «Дружба» Іван Наумен-
ко. – Приміром, ми у своєму роздро-
бі переглянули асортимент непро-
довольчої групи товарів, зменши-
ли частку мийних засобів, збільши-
ли групу швейних виробів, і вони 
виявилися затребуваними.

– Добре продаються жіночі сук-
ні, – підтвердила слова керівника 
продавець магазину «Промтова-
ри» Людмила Фроль. – Безумовно, 
до кожної покупниці потрібен ін-
дивідуальний підхід. Намагаюся 
враховувати всі їхні побажання. 
Якщо чогось немає сьогодні, то 
завтра-післязавтра необхідний 
товар доставимо.

До сказаного додамо, що в ма-
газині надаються додаткові по-
слуги: ксерокопія, роздруківка 
файлів на принтері. Загалом по-
бутові послуги населенню – важ-
ливий напрям діяльності місце-
вого споживтовариства. 

РЕСТОРАННІ 

ПОСЛУГИ ЗАТРЕБУВАНІ

– Сьогодні покупець не зайде 
до магазину, де немає ремонту, 
кондиціювання влітку і опалення 
в холодну пору року, – прокомен-
тував Валерій Курганський. – 
Зима у нас також буває, та ще й 
яка, і до неї необхідно готуватися. 
Не можна заощаджувати на бла-
гоустрої приміщень, інакше втра-
тиш більше – довіру покупців. 

Він підкреслив, що особливе 
значення райспоживспілка надає 
галузі ресторанного господарства. 
Такі послуги в районі затребувані, 
оскільки культурних закладів, де 
можна відпочити всією родиною, 
зустрітися із друзями, відсвятку-
вати якісь події чи дати, у районі 

небагато, і кращі з них – системи 
споживчої кооперації. Це й ресто-
ран у Біляївці, і ціла низка об'єктів 
у споживчих товариствах. Вони не 
тільки користуються популярніс-
тю серед населення, а й приваблю-
ють гостей із Одеси, адже ціни тут 
набагато нижчі, ніж у мегаполісі. 
Постійно мають замовлення на об-
слуговування у затишному кафе в 
селі Яськи; не поступається йому 
й кафе «Перлина» у селі Троїцьке 
та інші заклади. Чудовий подару-
нок цього сезону зробили коопера-
тори жителям села Великий Даль-
ник, де після ремонту відкрилося 
кафе №2 Великодальницького рес-
торанного господарства райспо-
живспілки. Естетика інтер'єру, ме-
блювання, посуд, меню, обслуго-
вування – тут все на висоті.

– У районі всім відомо, що коо-
ператори, як ніхто, вміють готува-
ти національні українські страви, 
– поділився Валерій Іванович. – 
Під силу нашим майстрам і євро-
пейська кухня. Без участі райспо-
живспілки не обходиться жодне 
свято чи  захід високого рівня. Сис-
тема має авторитет, заслужений 
працею багатьох поколінь праців-
ників і фахівців. Ми це цінуємо…  

* * * 
– Економічний клімат нині для 

бізнесу складний. А коли він був 
сприятливим? Щось і не пригадаю, 
– усміхнувся наостанок Валерій 
Іванович. – Та нарікати на обстави-
ни й чогось чекати – остання спра-
ва. Потрібно працювати, засукав-
ши рукави, реально оцінювати свої 
можливості, аналізувати ситуацію 
на споживчому ринку, виважено й 
тверезо приймати рішення. Я так 
скажу: хто старається, той і розви-
вається.

Ольга НАГІРНЯК 

   Магазин 

споживтовариства 

«Дельта К» – 

за прилавком 

Марина Топор й 

Аліна Усатчук

За прилавком  

«Універсаму» 

Марія Шкалова   

Кафе у с. Яськи – за стійкою Валентина Кириченко

«Універсам» у с. Великий  Дальник У магазині «Промтовари» покупців зустрічає Марія Фроль

«Дух пошуків і завоювань – це постійна душа еволюції».

П’єр Тейяр де ШАРДЕН, французький геолог, палеонтолог i фiлософ
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ДОСВІД

ВЕЛИКІ  ПЕРЕВАГИВЕЛИКІ  ПЕРЕВАГИ

МАЛЕНЬКОЇ  КРАМНИЦІМАЛЕНЬКОЇ  КРАМНИЦІ

 КІРОВОГРАДЩИНА    
Питання модернізації торго-
вельної мережі залишається 
пріоритетним для правління 
споживчого товариства «Ма-
ловисківська райспоживспіл-
ка». Щороку на кооператив-
ній мапі району з’являються 
сучасні, затишні крамниці са-
мообслуговування. До таких 
належить магазин «Крамни-
ця» у районному центрі.

Ц я торговельна точка 
знаходиться прямо на 
в’їзді в Малу Виску. Тож 

серед її постійних покупців не 
лише місцеві жителі, а й чима-
ло транзитних пасажирів, ко-
трі вже давно відчули перева-
ги у роботі цього закладу.

На перший погляд, мага-
зин як магазин – нічим не від-
різняється від аналогічних за-
кладів торгівлі у районі. Він 
має сучасний вигляд, якісне 
обладнання та дуже компак-
тну площу всього у 35 кв. м. 
Проте від цього аж ніяк не 
страждає асортимент.

– Наш величезний асорти-
мент дозволяє забезпечити 
потреби дуже вимогливого по-
купця, – розповідає заступник 
голови правління з питань тор-
гівлі та голова профспілкового 
комітету споживчого товари-
ства «Маловисківська райспо-
живспілка» Людмила Шостак. 
– Є хлібобулочні, кондитерські, 
ковбасні вироби, кулінарні на-
півфабрикати, фрукти та ово-

чі, великий вибір алкогольних 
та безалкогольних напоїв, тю-
тюнові вироби. Їх питома вага 
в товарообігу району чи не 
найбільша. А ще у різних міс-
цях торговельного залу поруч 
із товарами основного попиту 
представлений широкий вибір 
супутніх товарів. Особливе 
місце ми також відвели під 
продукцію спілчанського ви-
робництва, яку випускають на 
підприємствах «Харчовик» 
Маловисківської райспожив-
спілки та «Лідер» Універсаль-
ної міжрайонної оптово-
торговельної бази.

Останнім часом щомісяч-
ний товарообіг магазину зріс 
на 25 тис. грн. Таке позитивне 
зростання у райспоживспілці 
пов’язують із плануванням 
сезонних дій. Приміром, на-
весні організували торгівлю 
розливним квасом, пивом та 
іншими безалкогольними на-
поями, збільшили кількість 
товарів літнього сезону.

У щоденну повноцінну ро-
боту магазину вкладені праця, 
знання, досвід і навіть фанта-
зія всього апарату районної 
спілки споживчих товариств. 

– Добре розуміємо, що успіх 
торговельного закладу багато 
в чому залежить від кожного 
члена нашої команди, – відзна-
чає голова правління спожив-
чого товариства «Маловисків-
ської райспоживспілки» Ва-
лентин Щербаченко. – Проте 
80% успішності залишається 
за працівниками прилавка. В 
цьому плані нам дуже пощас-
тило, адже маємо чемних, до-
бросовісних та по-жіночому 
милих продавців. Наприклад, 
в крамниці, що на в’їзді у Малу 
Виску, працюють досвідчені 
працівниці – Світлана Олек-
сандрівна Матвєєва та Наталія 
Іванівна Заїка. У дівчат завжди 
порядок у всьому, насичені по-
лиці та бездоганна викладка 
товарів. Вони ретельно слідку-
ють за асортиментом та з тур-
ботою відносяться до кожного 
покупця. Саме такі аспекти є 
важливими, аби утримувати 
лідируючі позиції в умовах 
жорсткої конкуренції.

Ірина ШІХІЄВА

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЮТЬ 

КООПЕРАТОРИ

– Відпускний період – гаряча 
пора в прямому і переносному 
значенні. Кожну теплу днину 
використовуємо для ремонтних 
робіт, – пояснює голова СТ Нео-
ніла Степанівна Грицишина. – 
Графік склали таким чином, аби 
підприємство не простоювало 
жодного дня. Щойно завершили 
ремонт в одному залі, одразу пе-
рейшли на два інших – бенкет-
ний на 100 посадкових місць і 
обідній на 16. Встановили еко-
номний котел на дровах і загото-
вили їх уже на два роки вперед. 
За 10 кілометрів звідси, у с. Вап-
нярки, маємо ще одне кафе – «Ві-
терець», то заодно і там наводи-
мо порядок. Бо кухня-кухнею, 
але люди нині хочуть ще й за-
тишку і привітної обстановки.

Тим часом з вокзальних гуч-
номовців постійно доносилися 
об’яви про прибуття і відправ-
лення потягів та автобусів.

– Ми вже добре знаємо роз-
клад їх руху, знаємо, які з них 
транзитні, а в яких Вапнярка – 
кінцевий пункт. У нас перева-
жає контингент постійних від-
відувачів: в одних у запасі 15-20 
хвилин, а інші можуть собі до-
зволити затриматись. Вони ма-
ють наші телефони, можуть за-
телефонувати і замовити на кон-
кретну годину ті улюблені стра-
ви, які потребують певного часу 
на їх приготування. Приміром, 
печеня в горщиках, деруни чи 
домашня локшина – будь-яка за-
баганка.

Перед входом в кафе обла-
штували стаціонарні столики з 
лавками – для легких перекусів, 
що дуже зручно, бо звідси добре 
чути об’яви на обох вокзалах. 
Поряд, двері в двері – «Куліна-
рія», яка пропонує власну про-
дукцію «Світанку»: печені й сма-
жені пиріжки, чебуреки тощо. 

Проаналізувавши, коли повз їх-
ній заклад проходить найбіль-
ше людей, кооператори встано-
вили такий режим – з 7-ої ранку, 
аби по дорозі на роботу можна 
було випити чашечку чаю чи 
кави зі свіжою випічкою.

КУДИ ГОЛКА, 

ТУДИ Й НИТКА

Після закінчення Одеського 
технікуму громадського харчу-
вання Неоніла Грицишина мала 
змогу залишитися в Одесі, але 
чоловіка, залізничника за про-
фесією, перевели у Вапнярку і в 
1979 році вони кинули тут свій 
сімейний якір. Спочатку її взя-
ли кухарем у піонерський табір, 
а коли відкрилося чорнобиль-
ське харчування, перейшла у 
шкільну їдальню. Згодом при-
значили директором комбінату 
громадського харчування. Так 
що перш ніж відважитись на 
створення споживчого товари-
ства нового зразка і очолити 
його, Неоніла Степанівна про-
йшла в системі добру школу.

– Та все ж на прийняття оста-
точного рішення великою мірою 
вплинув авторитет голови прав-
ління Томашпільської райспо-

живспілки Галини Петрівни 
Слободянюк, котра нас підтри-
мує, підказує, не залишається 
осторонь наших проблем. Нам 
дуже повезло з керівником, про 
це вам скажуть і мої колеги-
кооператори.

Колектив «Світанку» – це 14 
працівників різних спеціальнос-
тей: кухарі, офіціанти, конди-
тер, буфетники, підсобні робочі. 
Під час ремонту доводиться їм 
іноді перебирати на себе інші 
функціональні обов’язки – всі до 
цього ставляться з розумінням. 

– Трудяться у нас три сестри: 
Оля Годванюк, Богдана і Маша 
Попови, – представляє Неоніла 
Степанівна. – Дві останні – неві-
стки колишньої нашої співро-
бітниці, котрі заміжні за її сина-
ми. Вона їх привела в колектив, 
дівчата прижилися, а зараз у де-
кретній відпустці. Місце за 
ними ми зберігаємо. Бо династії 
в колективі – показник його ста-
більності.

Людмила ШАПОВАЛОВА

  КОНКУРЕНЦІЯ

НАСТУПНА  СТАНЦIЯ… 

КАФЕ  «СВIТАНОК» 
 ВІННИЧЧИНА  Специфіка кафе «Світанок» споживчого товариства «Едель-
вейс» (с. Вапнярка) полягає в тому, що воно розташоване на площі двох 
вокзалів – залізничного і автобусного. Тому основна ставка тут робить-
ся на обслуговування пасажирських потоків, машиністів і провідників 
потягів, а також водіїв громадського транспорту. Тож своє знайомство з 
кооперативними закладами Томашпільського району ми почали, щойно 
зійшовши з поїзда Київ – Одеса, саме звідси.
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ТРАДИЦІЯ

Ц ьогоріч на змагання приїха-
ла 21 команда (торік було 
18), вперше долучилися ко-
леги із ТзОВ «КоопТоргСер-«КоопТоргСер-
віс». Активною була коопе-віс». Активною була коопе-

ративна молодь, яка проявляла не ративна молодь, яка проявляла не 
лише спортивний хист, а й щиро вбо-лише спортивний хист, а й щиро вбо-
лівала за суперників.лівала за суперників. 

Оскільки спартакіада була при-
свячена Дню Незалежності України, 
керівники кооперативних організа-
цій вже традиційно приїхали у ви-
шиванках. Вони підтримали коман-
ди і теж взяли участь у змаганнях. 
Козацьку міць у перетягуванні лин-
ви, приміром, продемонстрували го-
лови правлінь Гощанського та Ради-
вилівського районних споживчих 
товариств Ігор Смикало та Василь 
Ніколайчук, Острозького – Анатолій 
Коломис. До речі, для керівників 
було організовано ще й напівжартів-
ливі конкурси, що додало змаган-
ням креативу. 

Кооператори Рівненської райспо-
живспілки, які торік перейняли ес-
тафету на проведення спартакіади 
у колег зі Здолбунова, продумали 
все до дрібниць, аби спортсменам 
було комфортно змагатися та відпо-
чивати. Сприяв піднесеним емоці-
ям і погожий літній день, який, наче 
під замовлення, ділився з учасника-
ми теплом.

Додали оптимізму кооператорам 
вітальні слова голови правління спо-
живспілки Петра Бараша; голови 
правління Рівненської райспожив-
спілки Тетяни Зосимчук; директора 
оздоровчого комплексу «Електронік» 
Володимира Гершуна; заступника го-
лови Федерації профспілок області 
Марії Рожко. Впродовж змагань під-
тримував учасників голова обкому 
профспілки Микола Вознюк, адже 
саме профспілки є ініціаторами галу-
зевого спортивного свята. 

– Сьогодні ми продовжуємо слав-

ну традицію – свято спорту, гарного 
настрою та здорового духу, – відзна-
чив Петро Бараш. – Ми не олімпійці, 
не професійні спортсмени, але ціл-
ком достойно можемо змагатися не 
лише у міжгалузевих спартакіадах, 
а й у всеукраїнських. Приємно, що 
цьогорічна ювілейна спартакіада, 
присвячена 26-й річниці Незалеж-
ності України, – ще масштабніша, 
аніж у попередні роки. Тож вдалих 
вам стартів та успішних фінішів!   

Від голови правління Рівненської 
райспоживспілки Тетяни Зосимчук 
команди отримали символічні вим-
пели і… змагання стартували!  

Проходили вони у п’яти видах 
спорту: перетягуванні линви, естафе-
ті, дартcі, закиданні м’яча у баскет-
больне кільце та стрільбі із пневма-
тичної гвинтівки. 

Боротьба була емоційною та, мож-
на навіть сказати, запеклою. Супер-
ники  професійно та оперативно про-
раховували кожен постріл, естафет-
ний крок, кидок, продумували стра-
тегію перетягування линви, а голо-
вне – щиро вболівали за кожного 
учасника своєї команди. До слова, 
більшість із них оновили не лише 

свій склад, а й спортивну форму – те-
пер вона переважно із логотипом 
«СООР». Злагоджено змагалися і в 
командних видах спорту. 

Перемогу здобули найсильніші: у 
стрільбі із пневматики перше місце 
з-поміж 21 команди виборола команда 
апарату правління споживспілки – 
Олена Собкович та Юрій Катеринчук. 
У дартсі справжній клас показали та-
кож представники апарату –  Ольга 
Рахильчук та Микола Пасічник. У за-
киданні м’яча у баскетбольне кільце 
кращим став представник Рівненської 
райспоживспілки Олег Агопов. Справ-
жній командний дух, ентузіазм та на-
полегливість під час спартакіади в 
естафеті продемонстрували спортсме-

ни із Володимирця – Олександр Гре-
бень, Валентина Масюк та Ігор Босюк. 
А в перетягуванні перемогли коопера-
тори із Радивилова. За підсумками 
змагань, у загальнокомандному залі-
ку перше місце здобула команда  апа-
рату правління споживспілки, друге 
– спортсмени кооперативного 
економіко-правового коледжу, а третє 
– кооператори Радивилівського район-
ного споживчого товариства.  

Всі переможці отримали відзна-
ки – кубки, медалі, грамоти. Приєм-
но, що спортивні змагання щороку 
набувають дедалі більшої популяр-
ності. Помітно, що тепер на змаган-
ня їдуть не звичайні працівники сис-
теми, а підготовлені спортсмени. За-

галом же спартакіада стала не лише 
майданчиком для реалізації спор-
тивних амбіцій, а й приємного до-
звілля, невимушеного та цікавого 
спілкування. 

Олена СОБКОВИЧ

Фото автора та Інни ОМЕЛЯНЧУК

ВІД РЕДАКЦІЇ: щиро вітаємо учас-
ників спартакіади з призовими міс-
цями, а особливо – нашого собко-
ра по Рівненській області Олену 
Собкович із неймовірною перемо-
гою у конкурсі зі стрільби. Бажає-
мо тобі, Оленко, з усіма твоїми мрі-
ями, ідеями і бажаннями завжди 
влучати у ціль! Слава Україні! 

 РІВНЕНЩИНА   На базі дитячого 
санаторно-оздоровчого комп-
лексу «Електронік», розташо-
ваного на березі річки Горинь, 
відбулася Х спартакіада пра-
цівників споживчої кооперації 
області. 

КООПЕРАТИВНУ  РОДИНУ КООПЕРАТИВНУ  РОДИНУ 

ЗІБРАЛА  ЮВІЛЕЙНА  СПАРТАКІАДАЗІБРАЛА  ЮВІЛЕЙНА  СПАРТАКІАДА

«Спорт не виховує характер, а виявляє його».

Хейвуд БРАУН, американський журналiст
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  АДРЕСА  ДОСВІДУ

С танівці знаходяться в 
кількох кілометрах від 
траси Чернівці – Глибо-
ка. Звідси рукою пода-
ти до кордону з Румуні-

єю. Становецький сільський го-
лова Георгій Жиряд складає при-
ємне враження своїм піклуван-
ням про життя громади, він з гор-
дістю оповідає про своє село, про 
його трудолюбивих мешканців. 
У Станівцях мешкає три тисячі 
дружніх  жителів, працює загаль-
ноосвітня школа, бібліотека, 
клуб, фап, є своя пожежна брига-
да, цегельня, своїм бізнесом за-
ймаються майже 70 підприємців. 
Хоча все одно не завжди виста-
чає робочих місць, тому не одна 
сотня станівчан у пошуках заро-
бітків за кордоном.

За словами голови, в селі 
успішно господарюють і коопе-
ратори. Кооперативна крамни-
ця, в якій справами заправляє 
землячка Лариса Штефкі, депу-
тат сільської ради вже кількох 
скликань, щомісяця напрацьо-
вує для сільської казни 3-4 тис. 
грн. податків.

– Приємно працювати для 
своїх земляків, навіть з подвій-
ною енергією, адже існує розу-
міння і підтримка з боку сіль-

ського голови, – каже пані Лари-
са. – Багато добрих справ за ці 
роки зроблено кооперацією для 
рідних Станівців. Ми не лише 
зберегли, а й постійно підтриму-
ємо у належному стані коопера-
тивну крамницю, яка гідно ре-
презентує споживчу коопера-
цію, привертає увагу наших по-
купців, членів споживчого това-
риства. Наша крамниця ще й ар-
хітектурна окраса села, спільно 
із сільською радою облаштува-
ли прилеглу територію, вимос-
тили доріжки, зробили стоянку 
для автотранспорту покупців.

Лариса Штефкі досвідчений 
кооператор, за плечима якої Чер-
нівецький кооперативний ко-
ледж. І хоча після закінчення на-
вчального закладу кілька років 
відпрацювала бухгалтером в ін-
шій структурі, однак майже 20 ро-
ків тому повернулася в село. По-
вернулася, щоб продовжити коо-
перативну династію своїх бать-
ків, які все трудове життя відпра-
цювали в системі, мама – куліна-
ром, батько – водієм. Лариса Віс-
саріонівна замінила у сільській 
крамниці свою свекруху. Спершу 
трудилася продавцем, потім за-
відувачкою, далі створила госп-
розрахунковий відособлений під-

розділ, а вже згодом правління 
споживчого товариства доручило 
їй очолити нову організаційну 
структуру – підприємство спо-
живчої кооперації. 

Метою створення такої струк-
тури, в першу чергу, була опти-
мізація витрат обертання закла-
ду, оперативне маневрування 
товарними ресурсами, розши-
рення асортименту та гнучкої 
цінової політики. Розрахунок 
правління первинної ланки був 
й на те, що новий керівник має 
фах бухгалтера і їй вдасться за-
безпечити ефективне ведення 
торгівлі. 

І дійсно, досить швидко від 
керівника ПСК надходять про-
позиції правлінню ССТ про не-
обхідність реконструкції торго-
вельного закладу, зміни форма-

ту і надання йому статусу сіль-
ського маркету. Торговельна 
площа крамнички невелика, 
біля 50 кв. м, однак керівник ра-
зом зі спеціалістами споживчо-
го товариства зуміли так розміс-
тити торговельне обладнання, 
холодильні прилавки, що забез-
печили вільний доступ покуп-
цям до всіх груп товарів, у тому 
числі й до промислових, на які 
припадає третина виторгу. Зна-
йшлося тут також місце для ка-
воварки, мікрохвильової пічки, 
ведеться в магазині й відеоспос-
тереження за торговельною за-
лою. Елемент відеонагляду, ма-
буть, психологічно впливає на 
відвідувачів закладу, формує 
довіру в продавців до покупців, 
тому тут давно не було фактів 
дрібних крадіжок. 

Місячний обсяг реалізації това-
рів складає понад 150 тис. грн. при 
товарних залишках у 120 тис. грн. 
Асортимент товарів чітко відпра-
цьований, на полицях крам, який 
має попит, тут немає залежалого 
товару. Серед продовольчих това-
рів, як для сільської місцевості, де 
працюють ще з десяток конкурен-
тів, широкий вибір молокопродук-
тів, ковбасних, хлібобулочних ви-
робів. Особливий підхід у пані Ла-
риси до асортименту непродоволь-
чих товарів, серед яких, окрім тра-
диційних синтетично-миючих і по-
бутової хімії, достатній вибір верх-
нього трикотажу, дорослого і дитя-
чого літнього взуття, постільної бі-
лизни, чоловічих сорочок, шкарпе-
ток, посуду. Покупцям також про-
понують вазони, квіти, в крамниці 
формують подарункові набори.

До речі, у Порубненському 
ССТ, яке тривалий час очолює 
Марія Свінціцька, усі сільські 
торговельні заклади приведені 
до аналогічного сучасного ста-
ну, що позитивно впливає на 
ефективність їх роботи.

Пані Лариса ностальгічно 
пригадує вже історичні події 
кількарічної давнини, коли сіль-
ська крамниця була під опікою 
Укрпромторгу і сюди централізо-
вано постачалася переважна гру-
па товарів, понад 60% товарообо-
роту. Вона і тепер плекає надію, 
що кооперативні централізовані 
закупівлі мають бути, щоб роз-
дріб був ефективним і конку-
рентним. Бо інакше вижити буде 
проблематично, адже переважна 
більшість товарів від постачаль-
ників проходять через кілька по-
середників і кожний отримує 
свій фінансовий зиск. Тож коопе-
раторам залишається лише мі-
зерна націнка, яка не дозволяє 
будувати широку перспективу.

Повчально було чути від пра-
цівника роздрібної торгівлі такі 
міркування про майбутнє коопе-
ративної торговельної галузі, 
людини, котра щодня стикається 
з живими проблемами, вирішує 
їх і бачить завтрашній день. 

Михайло МАЗУР

ЯК  ЗРОБИТИ  ЕФЕКТИВНОЮ 

СIЛЬСЬКУ  ТОРГIВЛЮ
БУКОВИНА  За словами голови правління Глибоцької райспоживспілки Івана Могилевича, сила споживчої кооперації в пер-
шу чергу в самих людях поколіннями відданих спілчанській справі, які переймаються життям сільської громади, дбають 
про її добробут та економічні інтереси. Лариса Штефкі, керівник ПСК Порубненського ССТ в селі Станівці – саме із таких.

Майже щодня пані Лариса зустрічається із сільським головою 

Георгієм Жирядою у справах кооперативного торгового закладу 

З продавцями сільської  кооперативної  крамниці

ТОРГІВЛЯ

КООПЕРАТИВНА «КРАМНИЦЯ» У КУШУГУМІКООПЕРАТИВНА «КРАМНИЦЯ» У КУШУГУМІ

 ЗАПОРIЖЖЯ     
Жителi селища Кушугум охоче 

вiдвiдують магазин «Крамниця» – 

роздрiбний об’єкт споживчого то-

вариства «Каїр» у системi 

Запорiзького райспоживтовари-

ства. Тут можна купити будь-якi 

продукти харчування, включаючи 

молочну, рибну продукцiю, 

замороженi напiвфабрикати, 

овочi, фрукти. У промисловiй зонi 

продаються в асортиментi 

господарчi товари, побутова хiмiя, 

парфумерiя, будматерiали, 

iграшки, канцелярське приладдя 

тощо.

У примiщеннi було зроблено ре-

монт, встановлене сучасне 

технологiчне та холодильне облад-

нання. Є апарат для продажу охо-

лоджених напоїв, кондицiонер, 

термiнал для оплати рiзних послуг. 

Все це цiнують покупцi, якi 

вiдзначають також привiтнiсть 

продавцiв, високу культуру обслу-

говування. У результатi «Крамни-

ця» працює цiлком успiшно, незва-

жаючи на велику кiлькiсть 

конкурентiв у селищi.

Ольга НАГIРНЯК

За прилавком продовольчого відділу 

Наталя Шамченко  
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ФОТОРЕПОРТАЖ

  КОНКУРС

Після детального 
ознайомлення та оцінки 
за 6-ма критеріями пред-
ставленої на конкурс ку-
лінарної продукції най-
вищої відзнаки «Гран-
прі» удостоєний колек-
тив кафе «Меркурій» 
Хмельницького коопера-
тивно-торговельного еко-
номічного інституту, ку-
хар 6 розряду кафе «Мер-
курій» Анастасія Ігорівна 
Гришко, ректор інституту 
Людмила Миколаївна 
Коваль.

1 місце зайняв колек-
тив ресторану «Колос», 
Красилівської райспожив-
спілки, кухар 5 розряду 

ресторану «Колос» комбі-
нату громадського харчу-
вання Зоя Василівна Фомі-
на. Друге місце розділили 
колективи Волочиського 
райспоживтовариства – 
кухар 6 розряду комбінату 
громадського харчування 
Тетяна Василівна Мазур; 
та Славутського райспо-
живтовариства – кухар 5 
розряду ресторану «Украї-
на» кооперативного під-
приємства «Поділля» Те-
тяна Петрівна Балабат. 3 
місце зайняли колективи 
Городоцького райспожив-
товариства – кухар 3 роз-
ряду ресторану «Весна» 
підприємства споживчої 

кооперації «Мальва» На-
талія Олександрівна Копи-
цяк, Ізяславського райспо-
живтовариства – кухар 4 
розряду ресторану «Го-
ринь» кооперативного під-
приємства «Маркет» Ірина 
Валеріївна Якуш, Теофі-
польська райспоживспіл-
ка – кухар 4 розряду спо-
живчого товариства 
«Ювілейне-2012» Ніна Ста-
ніславівна Кратасюк.

У номінації «За висо-
кий професіоналізм, 
вшанування українських 
традицій у кулінарному 
мистецтві» відзначені 
Дунаєвецьке райспожив-
товариство – кухар 3 роз-

ряду споживчого това-
риства «Дунаєвецький 
громхарч» Ніна Микола-
ївна Нікіфорук, Кам’я-
нець-Подільське райспо-
живтовариство – кухар 2 
розряду кафе «Хвиля» 
споживчого товариства 
«Устя» Сніжана Олексан-
дрівна Шаламова, Чеме-
ровецьке райспоживто-
вариство – кухар 6 роз-
ряду ресторану «Про-
мінь» Наталія Михайлів-
на Мельник, Віньковець-
ке райспоживтовариство 
– кухар Зіньківського ко-
оперативного підприєм-
ства Алла Іванівна Чума-
ченко. 

Як зазначив голова 
правління споживспілки 
Віктор Ростиславович Фі-
ліпчук – хочеться вірити, 
що всі інші колективи під-
приємств ресторанного 
господарства спожив-
спілки запозичать досвід 
у своїх колег, впровадять 
виробництво простих ку-
лінарних виробів на під-
приємствах ресторанно-
го господарства і у на-
ступному конкурсі проде-
монструють своє мисте-
цтво в цьому напрямі.

За матеріалами 

сайту Хмельницької 

споживспілки

ХТО ГОТУЄ ХТО ГОТУЄ 

НАЙСМАЧНІШЕНАЙСМАЧНІШЕ
  ХМЕЛЬНИЧЧИНА   Наприкінці літа у ресторані 
«Колос» міста Красилів відбувся обласний конкурс 
«Кращий кухар споживчої кооперації 2017». Свою 
майстерність у кулінарному виробництві проде-
монстрували колективи 11-ти кооперативних під-
приємств Хмельниччини.

– У перші дні роботи закладу від-
чувалася відсутність досвіду роботи 
з таким великим асортиментом това-
рів, потрібен був час для налагоджен-
ня належної співпраці з виробника-
ми та постачальниками, – розповідає 
голова правління Рахівської райспо-
живспілки Михайло Бланер. – Згодом 
проблем поменшало, з’явилася впев-
неність у собі, почали динамічно 
зростати обсяги продажів.

Найголовнішою проблемою була 
кадрова: не вистачало фахових пра-
цівників, багатьом – вміння працю-
вати з комп’ютерною програмою, 
знання асортиментної та цінової по-
літики тощо. Однак тепер трудно-
щів поменшало: колектив згурту-
вався, сформувалося коло надійних 
постачальників, у тому числі й коо-

перативних виробників Закарпат-
тя. Асортимент товарів маркету 
зріс із шести тисяч позицій до 
одинадцяти, стабілізувалися то-
варні залишки, вдалося напрацю-
вати певну суму власних обігових 
коштів. Нагадаю, заклад функці-
онує як ПСК (Підприємство спо-
живчої кооперації), засновником 
якого є кооперативні організації і 
підприємства райспоживспілки.

Якщо порівнювати з першим 
днем роботи, то товарооборот 
кооп маркету вже зріс більше, ніж 
на 20%; товарообертання – на рів-
ні 28 днів. Регулярно проводяться 
акційні продажі, для активних по-
купців запроваджено дисконтні 
картки. Щомісяця напрацьовується 
понад 20 тис. грн. прибутків. Вже 

найближчим часом планується роз-
ширення асортименту молочної 
продукції, ковбасних виробів, охо-
лоджених м’ясопродуктів. До завер-
шення господарського року праців-

ники ПСК «Маркет Рахів»  постави-
ли за мету вивести обсяги продажів 
на рівень 1,5 млн. грн. на місяць.

Михайло МАЗУР       

КООПЕРАТИВНИЙ  МАРКЕТ 

ПРИЙШОВСЯ  ДО  ВПОДОБИ  ГОРЯНАМ
 ЗАКАРПАТТЯ   Найбільший кооперативний торговий заклад Закарпаття – коопмаркет у Рахові, який відкрився цьогоріч у 
квітні, успішно завойовує місцевий споживчий ринок. 

Голова правління Рахівської райспоживспілки Михайло Бланер 
(праворуч) з керівництвом підприємства

«Спочатку ми станемо кращими, а вже потім станемо першими».

Грант ТІНКЕР, американський телепродюсер
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 Д/с «Дика планета»

09.05 Д/с «Супервідчуття» 

09.30 Пенсійна реформа. Спецп-

роект 

11.20 Т/с «Епоха честі» 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Перша шпальта 

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30 Новини

15.20 Д/с «Аболіціоністи» 

16.40 Д/с «Розповіді про Хансік» 

17.15 М/с «Легенда про Біло-

сніжку» 

17.40 Вікно в Америку

18.15 Новини. Світ

18.45, 22.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки» 

19.55 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни» 

23.00 Перша шпальта 

23.30 Д/с «Увесь цей джаз» 

01.10 Новини. Світ 

01.25 Новини 

01.50 Тема дня 

02.05 Новини. Спорт 

02.20 Новини. Культура 

02.35 Вікно в Америку 

02.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»

03.45 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

14.45 Х/ф «Свати-3»

15.50 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне  

кохання» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+

22.00 «Гроші»

23.15, 00.10 «Танці з зірками»

01.45 «Ворожка»

ІНТЕР 

05.25 «Подробиці»

05.55 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Т/с «Яблучний Спас»

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.15 «Чекай мене» 

18.00 «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Заборонене кохання» 

(16+) 

22.50 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.25 Т/с «Любов не ділиться на 

два» 

02.15 «Подробиці»

02.55 «Скептик» 

03.25 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30 «Стосується кожного» 

ICTV

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Дивитись усім!

05.40 Надзвичайні новини 

06.25 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт. Дай-

джест

12.00, 13.20 Х/ф «Ключ саламан-

дри» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.10 Х/ф «Таксі-3» 16+

16.55 Х/ф «Таксі-4» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Штрафбат» 16+

22.25 Свобода слова

00.55 Х/ф «Миротворець» 16+

02.35 Дивитись усім!

03.25 Провокатор

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 Х/ф «Тато напрокат» 

13.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.00 Т/с «Тато Ден» 16+

19.55, 22.45 «Хата на тата» 

03.15 «Найкраще на ТБ» 

«УКРАЇНА» 

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон 

10.45 Реальна містика 

11.45 Х/ф «Моя любов» 16+

13.50, 15.30 Т/с «Школа прожи-

вання» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.05 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Вікно життя» 12+

23.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+

04.00 Зоряний шлях

05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ВІВТОРОК, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 Д/с «Садові скарби» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.20 Т/с «Епоха честі» 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15, 23.00 Д/ф «Олесь Шевчен-

ко. Як на сповіді» 

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30 Новини

15.20 Фольк-music 

16.40 Д/с «Розповіді про Хансік» 

17.15 Хто в домі хазяїн? 

17.35 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

18.15 Новини. Світ

18.45, 22.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки» 

19.55 Перший на селі 

20.30 Наші гроші

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни» 

23.30 Д/с «Увесь цей джаз» 

01.10 Новини. Світ 

01.25 Новини

01.50 Тема дня 

02.05 Новини. Спорт 

02.20 Новини. Культура 

02.35 Д/с «Увесь цей джаз» 

03.45 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55 «Чотири весілля-6»

12.20 «Міняю жінку»

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

14.45 Х/ф «Свати-3»

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+

22.00 «Життя без обману 2017»

23.15, 00.10 Масштабна катастро-

фа у трилері «Вежа» 12+

01.50 «Ворожка 141+144»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.55 Мультфільм 

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.25 Т/с «Заборонене кохання» 

(16+) 

14.00 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Заборонене кохання» 

(16+) 

22.50 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.25 Т/с «Любов не ділиться на 

два» 

02.15 «Подробиці»

02.55 «Скептик» 

03.20 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

ICTV 

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.05 Більше ніж правда

11.00, 13.20 Х/ф «Ключ саламан-

дри» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Скетч-шоу «На трьох»

14.25, 16.10 Т/с «Північний вітер» 

16+

16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 

16+

17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

23.25 Х/ф «Обитель зла-3. Вими-

рання» 16+

01.25 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.50 Дивитись усім!

03.35 Провокатор

СТБ 

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

10.55 «МастерШеф-5» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.00 Т/с «Тато Ден» 16+

19.55, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.05 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях.  

Новий сезон 

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий  

лікар-3» 12+

15.00, 19.00, 23.00, 04.15 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Вікно життя» 12+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ціальний корпус» 16+

02.10 Х/ф «Форсаж-5» 16+

05.00 Зоряний шлях

05.20 Реальна містика 

СЕРЕДА, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів»

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.20 Т/с «Епоха честі» 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30 Новини

15.20 Д/с «Нью-Йорк» 

17.15 Хочу бути 

17.35 М/с «Легенда про Біло-

сніжку» 

18.15 Новини. Світ

18.45, 22.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький  

пульс Америки» 

19.55 Д/с «Орегонський 

 путівник» 

20.30 Слідство. Інфо

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни» 

22.40 Мегалот 

23.00 Наші гроші 

23.30 Д/с «Увесь цей джаз» 

01.10 Новини. Світ 

01.25 Новини 

01.50 Тема дня 

02.05 Новини. Спорт 

02.20 Новини. Культура 

02.35 Д/с «Увесь цей джаз»

03.45 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55 «Чотири весілля-6»

12.20 «Міняю жінку»

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

14.45 Х/ф «Свати-3»

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне  

кохання» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+

22.00 «Міняю жінку-12»

23.15, 00.10 Х/ф «Інша земля» 

16+

01.20 «Ворожка»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.55 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.25 Т/с «Заборонене кохання» 

(16+) 

14.00 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Не було б щастя» 

22.50 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.25 Т/с «Жереб долі» 

02.15 «Подробиці»

02.55 «Скептик» 

03.20 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

ICTV 

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30, 10.05 Громадянська  

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

11.05, 13.20 Х/ф «Миротворець» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Скетч-шоу «На трьох»

14.25, 16.10 Т/с «Північний  

вітер» 16+

16.45, 22.20 Т/с «Винищувачі» 16+

17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 

після смерті» 18+

01.25 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.45 Дивитись усім!

СТБ 

06.35 «Все буде добре!» 

08.35 «Битва екстрасенсів 16» 

10.30 «МастерШеф-5» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.00 Т/с «Тато Ден» 16+

20.00, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.20 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+

15.00, 19.00, 23.50, 02.50 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 

УЄФА. «Шахтар» — «Наполі»

00.10 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ціальний корпус» 16+

03.40 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЧЕТВЕР, 14 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів» 

09.05 Д/с «Розповіді про Хансік» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.20 Т/с «Епоха честі» 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.40 Д/с «Розповіді про Хансік»

17.15 Школа Мері Поппінс 

17.35 М/с «Легенда про Біло-

сніжку» 

18.15 Новини. Світ

18.45, 22.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки» 

19.55 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

20.30 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни» 

23.00 Слідство. Інфо 

23.30 Д/с «Увесь цей джаз» 

01.10 Новини. Світ 

01.25 Новини 

01.50 Тема дня 

02.05 Новини. Спорт

02.20 Новини. Культура 

02.35 Д/с «Увесь цей джаз» 

03.45 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55 «Чотири весілля-6»

12.20 «Міняю жінку»

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

14.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+

22.00 «Світ навиворіт-9»

23.15, 00.10 Фільм-катастрофа 

«Санктум» 16+

01.45 «Ворожка»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці» 

05.55 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.25 Т/с «Не було б щастя» 

14.00 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Не було б щастя» 

22.50 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.25 Т/с «Жереб долі» 

02.10 «Подробиці» 

02.50 «Скептик» 

03.20 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

ICTV 

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

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

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

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

редзвоніть після його відправки до 

редакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-

собом лишається відправка електрон-

кою гарантійного листа з текстом ого-

лошення (привітання, некролога). В 

листі, нагадуємо, необхідно вказати 

спосіб оподаткування вашого підпри-

ємства (платники ПДВ чи єдиного по-

датку, якщо платники ПДВ – необхідна 

ще й копія свідоцтва); повне наймену-

вання підприємства/організації; теле-

фон; електрон ну адресу. Редакція ви-

ставить рахунок, після оплати якого 

слід надіслати нам відповідний під-

тверджуючий документ. 

Вартість за розміщення в газеті «Ві-

сті…» оголошень, привітань, некро-

логів розміром до 1500 знаків без фото 

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

оплачуються пропорційно до вста-

новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Х/ф «В облозі» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Скетч-шоу «На трьох»

14.25, 16.10 Т/с «Північний вітер» 

16+

16.50, 22.25 Т/с «Винищувачі» 

16+

17.50, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Обитель зла-5. Від-

плата» 18+

01.20 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.45 Дивитись усім!

03.30 Провокатор

СТБ 

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 «Битва екстрасенсів 16» 

11.10 «МастерШеф-5» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.00 Т/с «Тато Ден» 16+

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі-7» 

00.00 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+

15.00, 19.00, 00.00, 02.50 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА. 

«Зоря» — «Естерсунд»

00.15 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ціальний корпус» 16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

П’ЯТНИЦЯ, 15

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів» 

09.05 Д/с «Розповіді про Хансік» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

12.00, 13.10, 15.15 Теніс. Кубок 

Девіса. Ізраїль — Україна

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

15.00, 18.30 Новини

18.15 Новини. Світ

18.45 Тема дня

19.00 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки» 

19.55 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

20.30 Борхес 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Богатирські ігри

22.35 Д/с «Дика планета» 

23.00 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою 

23.30 Д/с «Нью-Йорк» 

00.20 Д/с «Південна Корея сьо-

годні» 

01.10 Новини. Світ 

01.25 Новини 

01.50 Тема дня 

02.05 Новини. Спорт 

02.20 Новини. Культура 

02.35 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль-

Україна

05.15 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55 «Чотири весілля-6»

12.20 «Міняю жінку»

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

14.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.15, 23.00 «Ліга сміху 3»

01.50 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.55 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.25 Т/с «Не було б щастя» 

14.00 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Крах інженера Гаріна» 

02.55 Х/ф «Все перемагає кохан-

ня»

04.00 «Чекай мене» 

ICTV 

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «В облозі-2. Те-

риторія темряви» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Скетч-шоу «На трьох»

14.20 Т/с «Північний вітер» 16+

15.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

16.50 Т/с «Винищувачі» 16+

17.45 Т/с «Штрафбат» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини з Кос-

тянтином Стогнієм

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Обитель зла-3. Вими-

рання» 16+

01.45 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.30 Дивитись усім!

03.05 Провокатор

СТБ 

05.05, 23.25 Х/ф «Неідеальна 

жінка» 

07.00 Х/Ф «Дихай зі мною» 

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.00 Т/с «Тато Ден» 16+

19.55, 22.45 «Сюрприз, сюрп-

риз!» 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+

15.00, 19.00, 23.00, 03.25 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Вікно життя» 12+

23.20 Спеціальний репортаж

00.00 Т/с «Вікно життя» 12+

02.00 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ціальний корпус» 16+ 

04.10 Реальна містика 

05.40 Зоряний шлях 

СУБОТА, 16

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 На слуху

08.00 Світ он лайн

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів» 

09.05 Д/с «Дика планета» 

09.30 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.20 Хочу бути 

10.40 Школа Мері Поппінс 

11.20 Фольк-music 

12.25 Т/с «Дівчата війни» 

16.00 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль 

— Україна

19.00 Х/ф «Золото»

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів» 

22.20 Книга.ua 

22.45 Мегалот 

23.00 Борхес 

23.30 Д/с «Аболіціоністи» 

00.35  Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

01.10 Новини 

01.30 Надвечір’я. Долі 

02.30 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль 

— Україна

05.15 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00 ТСН

06.55 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світське життя»

11.00 «Життя без обману 2017»

12.30 Х/ф «Догори дриґом» 12+

16.30, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.15 «Світське життя»

00.15, 04.15 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 

05.45 Х/ф «Пригоди Буратіно» 

08.20 Х/ф «Щит і меч» 

10.00 Док. проект «Володимир 

Басов. Бігун на довгі дис-

танції»

11.00 Х/ф «Щит і меч» 

16.15 Т/с «Джерело щастя» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Творчий вечір Леоніда Агу-

тіна

23.45 Великий бокс. Віктор По-

стол — Джамшидбек Над-

жмітдінов

02.35 Док. проект «Володимир 

Басов. Бігун на довгі дис-

танції»

03.20 Х/ф «Чарівний голос 

Джельсоміно» 

05.25 «Подробиці»

ICTV 

04.40 Факти

05.00 Т/с «Відділ 44» 16+

06.30 Дивитись усім!

07.25 Без гальм

08.25 М і Ж

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетч-шоу «На трьох»

14.40 Х/ф «В облозі» 16+

16.45 Х/ф «В облозі-2. Територія 

темряви» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

20.05 Х/ф «Морський бій» 16+

22.45 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 

після смерті» 18+

00.40 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.15 Провокатор

СТБ 

06.00 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 

12+

07.55 «Караоке на Майдані» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.50 «Зважені та щасливі-7» 

13.05 «Сюрприз, сюрприз!» 

16.15 «Хата на тата» 

19.00 «Х-Фактор-8» 

22.00 «Вiкна-Новини» 

22.30 Т/с «Тато Ден» 16+

«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні 

07.15 Зоряний шлях 

08.10, 15.20 Т/с «Вікно життя» 

12+

15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні

16.45, 19.40 Т/с «Обираючи 

долю» 

21.50 Т/с «Випробування вірніс-

тю» 16+

01.10 Реальна містика 

03.40 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ціальний корпус» 16+

05.40 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 17

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник» 

06.30, 09.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває світ» 

07.30 Світ он лайн

07.50 Смакота

08.35 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

16.00 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль 

— Україна

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Супервідчуття» 

22.00 Д/с «Вагасі — японські сма-

колики» 

23.00 Книга.ua 

23.30 Богатирські ігри 

00.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

01.10 Новини 

01.30 Д/с «Вагасі — японські сма-

колики» 

02.30 Теніс. Кубок Девіса. Ізраїль 

— Україна

05.15 Т/с «Таксі» 

1+1

06.00 ТСН

06.50 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 «Світ навиворіт-9»

10.55, 12.00, 13.00 Х/ф 

«Свати-3»

14.00, 16.45 «Ліга сміху 3»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.20 Х/ф «Наїзниці та янголи»

01.05 «Аргумент кiно»

02.00 «Світське життя»

04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

05.55 Мультфільм

06.25 Х/ф «Кохана жінка механіка 

Гаврилова»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Ой, мамочки!» 

14.00 Творчий вечір Леоніда Агу-

тіна

16.30 Х/ф «Я його зліпила» (16+) 

18.30 «Крутіше за всіх» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Його кохання» 

00.00 Х/ф «Дев’ять ознак зради» 

01.50 «Подробиці» 

ICTV 

05.00 Факти

05.30 Т/с «Слідчі» 16+

07.35 Т/с «Відділ 44» 16+

11.30, 13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Морський бій» 16+

16.05 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Комік на мільйон

22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золота 

армія» 16+

00.35 Х/ф «Обитель зла-5. Від-

плата» 18+

02.10 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

03.00 Провокатор

СТБ 

05.05 Х/ф «Кохання Надії» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.00 «Караоке на Майдан» 

12.00 «МастерШеф-7» 

19.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

20.55 «Один за всіх» 

22.10 «Х-Фактор-8» 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях 

09.50 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

14.50 Х/ф «Чекаючи на весну» 

17.00, 20.00 Т/с «Зимовий вальс» 

16+

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою

21.50 Т/с «Обираючи долю» 

02.00 Реальна містика

03.30 Т/с «Черговий лікар-3» 12+
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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...»

КАДРОВИЙ  РЕБУС

«ОСІНЬ РЕФОРМ» 

БУДЕ НЕПРОСТОЮ

Україні сьогодні вкрай по-
трібні ефективні та прагма-
тичні рішення. Суспільству 
доведеться протягом корот-
кого періоду усвідомити, що 
час, коли можна було прово-
дити безболісні перетворен-
ня, для нашої держави ми-
нув, і будь-які реформи бу-
дуть щонайменше малопопу-
лярними. Усвідомити це по-
трібно і представникам вла-
ди, адже саме їм доведеться 
ухвалювати рішення, які ви-
кличуть у суспільстві відчут-
но негативний резонанс.

Верховна Рада, робота якої 
після літніх канікул віднови-
лася 5 вересня, має стати цен-
тром ухвалення рішень, по-
трібних країні. Спікер парла-
менту Андрій Парубій пообі-
цяв «осінь реформ», але між 
обіцянкою першого серед рів-
них слуг народу та реальним 
втіленням її в життя проля-
гає достатньо велика дистан-
ція. Подолати її в умовах, 
коли чимало парламентаріїв 
думають про майбутні вибо-
ри – глави держави та її зако-
нодавчого органу, буде непро-
сто. Проте життя не стоїть на 
місці, і народним обранцям 
варто зрозуміти, що велика 
кількість вакансій в органах 
влади негативно працює на її 
імідж.

ПЕРШИЙ ПІШОВ, 

ДРУГИЙ… 

ХТО НАСТУПНИЙ?

Ще у травні подали у від-
ставку міністр АПК та продо-
вольства Тарас Кутовий і мі-
ністр інформаційної політи-
ки Юрій Стець. Обидва пред-
ставляють «Блок Петра Поро-
шенка», хіба що Кутовий на-
лежить до групи підтримки 
Віталія Кличка всередині 
пропрезидентської сили. Ба-
гато було сказано про те, що 
Кутовий йде через несприй-
няття земельної реформи, 
проте сам міністр не озвучу-
вав своєї позиції з цього при-
воду, а питання продажу зе-
мель сільськогосподарського 
призначення нині зникло з 
переліку першочергових. 
Втім, доля аграрного міні-

стра в умовах, коли АПК пе-
ретворюється на один із локо-
мотивів української економі-
ки, все одно привертає до себе 
увагу.

Юрію Стецю на посаді до-
велося працювати в умовах 
постійної критики, адже гі-
бридна агресія Росії надпо-
тужно здійснювалася та 
здійснюється на інформацій-
ному фронті, а відповідь 
України далеко не завжди 

була і є адекватною. Набли-
женість до Петра Порошен-
ка у цьому випадку зіграла з 
урядовцем злий жарт. Хоча 
він йде у відставку за станом 
здоров’я, це не звільняє його 
від політичної відповідаль-
ності за зроблене та незро-
блене у сфері повноважень. 
Варто нагадати, що чимало 
успіхів на фронті інформа-
ційного протиборства є за-
слугою не міністерства, а не-
державних організацій та 
волонтерів.

МЕДИЦИНА 

І ПЕНСІОНЕРИ 

ВЖЕ ЗАЧЕКАЛИСЯ

Більше року працює у якос-
ті виконуючого обов’язки мі-
ністра охорони здоров’я Уля-
на Супрун. Колишня амери-
канська громадянка, волон-
тер Майдану намагається 
провести медичну реформу, 
яка наштовхнулася на опір 
керівника профільного пар-
ламентського комітету Ольги 
Богомолець. Реформа була 
ухвалена перед літніми пар-
ламентськими канікулами 
лише у першому читанні, і 
експерти не прогнозують їй 
легкої долі. Очевидно, в разі 

її проходження Уляна Супрун 
стане повноцінним членом 
уряду, інакше може опинити-
ся під загрозою відставки. 

Міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева примудрився 
влітку висловитися на тему 
раціону українців у такій то-
нальності, яку в цивілізова-
ному світі вважають беззапе-
речним приводом для від-
ставки чиновника. Однак мі-
ністр не лише працює на від-

повідальному та чутливому 
напрямі урядової роботи, а й 
є висуванцем прем’єра. Воло-
димир Гройсман обіцяє не до-
зволити вихолостити пенсій-
ну реформу депутатськими 
поправками, проте найближ-
чим часом його, швидше за 
все, очікують тривалі полі-
тичні торги. До речі, стан 
справ і у медицині, і у пенсій-
ній галузі не дозволяє відкла-
дати перетворення у довгий 
ящик, тож від Кабміну знадо-
биться максимум зусиль.

ЧУТЛИВІ ПОЗИЦІЇ

Продаж пакетів у п’яти обл-
енерго структурам Ріната 
Ахметова наприкінці серпня  
приніс до державної скарб-
ниці кілька мільярдів гри-
вень, проте і формат отри-
мання коштів, і сама логіка 
приватизації навряд чи від-
повідають баченню Володи-
мира Гройсмана. Тому Дми-
тру Парфененку, який звич-
но виконує обов’язки керів-
ника Фонду після відставки 
Ігоря Білоуса у квітні 2017 р., 
можливо, знову доведеться 
повернутися на посаду пер-
шого заступника керівника 
Фонду держмайна.

Ще дві чутливих позиції – 
Державна фіскальна служба 
та «Укрзалізниця». Порушен-
ня НАБУ кримінальної спра-
ви проти колишнього керів-
ника фіскалів Романа Насіро-
ва є приводом для призначен-
ня нового шефа, проте Мирос-
лав Продан працює у статусі 
виконуючого обов’язки голо-
ви. З політичної точки зору, 
владі було б краще мати по-
вноцінного наступника Насі-

рова, причому – з помітною 
вагою у суспільстві та екс-
пертному середовищі. Вой-
цех Балчун, який залишив 
посаду керівника «Укрзаліз-
ниці» «за особистими обста-
винами», фактично програв 
боротьбу міністру інфра-
структури Володимиру Оме-
ляну. Рік його роботи на чолі 
«Укрзалізниці» був неодноз-
начним. Цікаво, що проти 
Омеляна та міністра фінан-
сів Олександра Данилюка 
останнім часом у медіа роз-
горнулася цілеспрямована 
кампанія з пророкування їх 
скорого звільнення.

ГОЛОВНИЙ БАНК КРАЇНИ 

БЕЗ ГОЛОВИ

Також з весни триває ін-
формаційна епопея навколо 
керівника правління Націо-
нального банку. Відпустка 
Валерії Гонтаревої, з якої та 
не збирається повертатися 
на робоче місце, дала привід 
говорити не лише про кадро-
ві зміни, а й про зміну полі-
тики центрального банку 
країни. Наближені до прези-
дента політики стверджу-
ють, що той обирає нового 
голову правління НБУ з двох 

кандидатур – професіоналів 
та політично рівновіддале-
них, інше питання, чи захо-
чуть підтримати пропозицію 
глави держави у депутат-
ському корпусі.

НЕМАЄ КОНСЕНСУСУ – 

НЕМАЄ ЗМІН

Більше трьох років пере-
працювали на своїх посадах 
10 із 15 членів Центральної 
виборчої комісії. То надзви-
чайні обставини, то політич-
на доцільність дозволила їм 
поставити національний ре-
корд перебування у цій якос-
ті. Якщо восени 2017 р. ка-
дрові зміни у ЦВК не відбу-
дуться (для них також потрі-
бен парламентський консен-
сус), то розраховувати на 
них до 2019 р. навряд чи до-
ведеться. Варто нагадати, 
що у вітчизняних реаліях 
складу Центрвиборчкому 
під час президентської та 
парламентської кампанії 
приділяється ледь не більше 
уваги, ніж самим претенден-
там на перемогу.

У сфері компетенції пар-
ламенту – обрання голови 
Рахункової палати та Упо-
вноваженого з прав людини, 
які свої посади обіймають з 
часів президентства Януко-
вича. Є припущення, що 
«Народний фронт» намага-
тиметься протягнути на по-
саду омбудсмена свою лю-
дину, щоб фактично замкну-
ти на собі правовий блок 
влади – МВС, Міністерство 
юстиції та Уповноваженого 
з прав людини. Такий сцена-
рій видається нині найгір-
шим.

СПРАВА ПАХНЕ… 

ЦЕМЕНТОМ

Голосування по кадрових 
питаннях традиційно пору-
шує проблему існування у 
парламенті коаліції. На 
жаль, нині вона існує ви-
ключно на папері, проте за-
конодавство не зобов’язує го-
лосувати за ті чи інші при-
значення виключно пред-
ставників влади. Куди важ-
ливіше інше – не допустити 
перетворення узгодження 
кандидатур на кадрові тор-
ги, результатами яких стане 
збагачення окремих персо-
нажів української політики, 
спроможних «зацементува-
ти» кадрові домовленості не-
обхідною кількістю голосів. 
Головне – заповнити вакан-
сії професіоналами, готови-
ми працювати на користь 
держави. 

Хоча автора вислову «Кадри вирішують все» вже давно нема серед живих, значення кадрової політики у 
житті держави навряд чи вдасться применшити. Тим більше, якщо це парламентсько-президентська респу-
бліка в умовах перманентної кризи.

У ЦЕНТРІ УВАГИ
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ОСВІТА І КООПЕРАЦІЯ

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 

КООПЕРАТИВНОЇ РОДИНИ! 

В.о. директора коледжу, канди-
дат економічних наук, доцент Ві-
ктор Мащенко привітав усіх при-
сутніх із початком нового навчаль-
ного року. Віктор Петрович висло-
вив вдячність першокурсникам та 
їхнім батькам за те, що серед вели-
кої кількості навчальних закладів 
міста Чернігова, Чернігівської і су-
сідніх областей вони обрали саме 
цей коледж, і запевнив, що цей ви-
бір не був помилковим. 

Із вітальними та напутніми 
словами виступили також член 
правління Чернігівської облспо-
живспілки Олена Василівна Гу-
бар, члени студентської ради, пе-
дагоги та гості.

У коледжі є гарна традиція – 
вручати в День знань активним 
студентам-відмінникам дипломи 
на отримання стипендії правління 
Чернігівської облспоживспілки. 
Ця стипендія була заснована 
1.01.2015 р. з метою підтримки обда-
рованих студентів, створення умов 
для виховання інтелектуальної та 
творчої еліти системи споживчої 
кооперації, стимулювання їх на до-
сягнення високих результатів у на-
вчанні, фізичній культурі, спорті й 
творчих здобутків. Кандидатури 
на отримання стипендії після здачі 
сесії обговорюються на спільному 
засіданні адміністративної і сту-
дентської рад коледжу.

ВЛАСНИЙ ВИШ 

ДЛЯ СИСТЕМИ – 

ЦЕ НЕАБИЯКА ПЕРЕВАГА

Як зазначив голова правління 
Чернігівської облспоживспілки 
Анатолій Костянтинович Мирош-
ниченко, сьогодні в Україні го-
стро стоїть кадрове питання, 
адже багато студентів і, як прави-
ло, кращих фахівців виїжджають 
за кордон. Облспоживспілку теж 
не оминула ця проблема, нині у 
місті є дефіцитними робітничі 
професії, такі як продавці, офіці-
анти, кухарі, пекарі та інші. 

Тож у минулому навчальному 
році одним із найважливіших для 

навчального закладу було рішен-
ня правління облспоживспілки 
щодо запровадження у коледжі 
галузевого замовлення на підго-
товку молодших спеціалістів за 
направленнями підприємств та 
організацій системи споживчої 
кооперації області. Відтак, почи-
наючи з 2017 р., правління взяло 
на себе зобов’язання з оплати вар-
тості навчання 30 кращих студен-
тів коледжу (за підсумками 
вступних іспитів). Такого заохо-
чення немає в жодному іншому 
кооперативному навчальному за-
кладі України. Наступного ж року 
ця кількість буде збільшена. 

– Власний виш, – підкреслив 
Анатолій Костянтинович, – це 
наша найголовніша перевага перед 
конкурентами, адже не кожен біз-
нес має відомчі вищі навчальні за-
клади. Тому нашою метою є актив-
на співпраця із районами та надан-
ня можливості для навчання тим 
абітурієнтам, які прагнуть здобути 
хороші знання, отримати престиж-
ну спеціальність та активно збуду-
вати кар’єру в лавах працівників 
споживчої кооперації області.

З цією метою у виші запрова-
джено замовлення на підготовку 
молодших спеціалістів за направ-

леннями підприємств та органі-
зацій системи споживчої коопе-
рації області. Студенти, які на-
вчатимуться за направленнями, 
матимуть значну пільгу – пер-
ший рік навчання безкоштовно, 
за рахунок коштів кооперативної 
організації. Цьогоріч таких сту-
дентів – 25.

Окрім того, студентам денної 
форми навчання надано право 
отримати другу освіту в коледжі 
за спеціальностями «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова ді-
яльність», «Облік і оподаткуван-
ня», «Харчові технології» за зао-
чною формою навчання з 50-
відсотковою знижкою вартості. А 
випускникам, які здобули робіт-
ничу професію чи кваліфікацію 
молодшого спеціаліста, надаєть-
ся право отримати освіту в коле-
джі за будь-яким напрямом, спе-
ціальністю, формою і терміном 
навчання також з 50-відсотковою 
знижкою вартості. Окрім цього, 
значно знижено вартість навчан-
ня за робітничими професіями.

БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ

Дотримуючись принципу без-
перервного навчання, випускни-
ки коледжу можуть продовжити 

навчання за освітньо-кваліфі-
каційними рівнями «бакалавр» 
та «магістр» зі спеціальностей 
«Облік і оподаткування» та «Під-
приємництво, торгівля та біржо-
ва діяльність» у Чернігівському 
локальному центрі дистанцій-
ного навчання ВНЗ «Полтав-
ський університет економіки і 
торгівлі».

Юристи мають можливість 
отримати диплом бакалавра за 
заочною формою навчання у Від-
критому міжнародному універси-
теті розвитку людини «Україна» 
інституту права і суспільних від-
носин.

Із січня 2017 р. всі бажаючі ви-
пускники шкіл міста мали мож-
ливість відвідати безкоштовні 
експрес-курси підготовки до 
ЗНО. 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА

Провівши аналіз попередньої 
вступної кампанії, правлінням 
Чернігівської облспоживспілки і 
дирекцією коледжу було виріше-
но зробити акцент на профорієн-
таційній роботі. Призначено PR-
менеджера, створено відділ із пра-
цевлаштування випускників та 

профорієнтаційної роботи, нала-
годжено контакти із навчальни-
ми закладами області – з метою 
презентації коледжу відвідано по-
над 50 шкіл у районі та м. Черніго-
ві. Також проводиться активна ро-
бота у соціальних мережах, ство-
рено новий сайт навчального за-
кладу. До речі, кожен третій абі-
турієнт дізнався про коледж саме 
із мережі Інтернет.

Цьогорічною новацією стало й 
те, що фахівці, начальники відді-
лів Чернігівської облспоживспіл-
ки викладатимуть студентам різ-
них спеціальностей профільні 
предмети. 

ВАГОМА ДОПОМОГА 

Невід’ємною частиною на-
вчального процесу є практика. 
Правління облспоживспілки по-
стійно працює над питанням від-
криття нових магазинів, оновлен-
ням ресторанів і кафе. Тому всі 
студенти коледжу мають змогу 
пройти практику на базі наших 
підприємств і здобути необхідні 
вміння та навички для подальшої 
роботи. Після проходження прак-
тики та закінчення коледжу сту-
денти можуть розраховувати на 
високооплачувану роботу на під-
приємствах системи.   

Всі ці позитивні зміни відбу-
лися завдяки злагодженій роботі 
правління облспоживспілки, ад-
міністрації коледжу та співпраці 
з райспоживспілками, райспо-
живтовариствами, що дало змогу 
збільшити набір вступників біль-
ше, ніж удвічі. 

Цьогоріч була відкрита онов-
лена й комп’ютеризована читаль-
на зала. Комп’ютерну техніку 
було подаровано правлінням Чер-
нігівської облспоживспілки до 
Дня знань. 

Вітаємо всіх студентів і учнів 
із початком нового навчального 
року, бажаємо підкорити нові вер-
шини знань, зустріти добрих і на-
дійних друзів та досягти омріяної 
мети!

Яна МАРТИНЕНКО

НОВИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  РIК: 

ЗУСТРIЛИ ПЕРШОКУРСНИКIВ, ЗАПРОВАДИЛИ НОВАЦIЇ
  ЧЕРНІГІВЩИНА    День знань – це свято, яке об’єднує всі покоління. Цьогоріч Чернігівський кооперативний коледж 
прийняв до своєї родини більше 180 студентів і учнів денної форми навчання, вручивши їм символічний 
Студентський квиток.

«І живи, і вчися до старості».

Китайська приказка
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

         ДЕНЬ ЗНАНЬ

Традиційно цей день, сповне-
ний мрій, сподівань та очі-
кувань, є особливим для 

вступників і їх рідних. Кожен сту-
дент потім не раз із теплом у сер-
ці й особливим трепетом згадує 
цю подію, тому що саме вона дає 
поштовх до особистісного розви-
тку, самоствердження як фахівця 
і творчого зростання.

Свято розпочалося з вітального 
слова Голови Правління Укркооп-
спілки Іллі Леонідовича Горохов-
ського та д.і.н., професора, ректора 
університету Олексія Олексійови-
ча Нестулі. У своїх промовах вони 
побажали студентам бути гідними 
громадянами своєї країни, мати 
тверду віру в краще майбутнє для 
нашого народу, запорукою якого є 
невтомна повсякденна праця.

Зі сцени звучали привітання 
від поважних гостей, випускни-
ків ПУЕТу: голови Полтавської 

обласної державної адміністрації 
Валерія Анатолійовича Головка, 
директора Департаменту освіти і 
науки Полтавської державної об-
ласної адміністрації Олени Вікто-
рівни Харченко.  

Із щирими теплими словами 
до присутніх звернулася декан 
факультету товарознавства, тор-

гівлі та маркетингу Наталія Ми-
хайлівна Тягунова.

Студенти-старшокурсники вру-
чили першокурсникам символіч-
ний ключ від знань – студентський 
квиток і залікову книжку, побажав-
ши успіхів у навчанні. А далі у свят-
ковій залі Будинку культури про-
лунала Клятва студента ПУЕТ.

Урочисті заходи супроводжува-
лися святковим концертом за учас-
тю випускників університету. Впер-
ше новоспечені студенти перегля-
нули номери художньої самодіяль-
ності студентського активу вишу, 
на власні очі побачили той творчий 
потенціал нашої молоді, до якої 
вони мають честь долучитися. 

Урочистості відбулися, а попе-
реду молодь ПУЕТу чекає кропіт-
ке навчання й активне студент-
ське життя. Тож у добру путь, до-
рогі першокурсники! 

Олена ІВАСЕНКО, 

директор департаменту 

маркетингу ПУЕТ

ПОСВЯТА ПОСВЯТА 

ПЕРШОКУРСНИКІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ 

У СТУДЕНТИУ СТУДЕНТИ
31 серпня численний науково-педагогічний колектив Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» разом із випускниками 
минулих років, друзями та партнерами провели щорічну церемонію посвяти у студенти. 
Грандіозне дійство відбулося в приміщенні Полтавського міського Будинку культури.

1 вересня на площі перед цен-
тральним корпусом університе-
ту відбулися урочистості з наго-
ди посвяти в студенти найстарі-
шого торговельно-економічного 
університету України та одного 
з найстаріших вишів у Цен-
тральній та Східній Європі – 
Львівського торговельно-
економічного університету.

З ахід розпочався хвилиною 
мовчання за загиблими Геро-
ями Небесної сотні та учас-

никами АТО, серед яких випускни-
ки університету: Дмитро Кузьмін, 
Тарас Брус та Михайло Кварцяни.  
Після урочистого відкриття захо-
ду з вітальним словом виступив 
ректор університету, професор 
Петро Олексійович Куцик. 

– Від сьогодні ви – студенти 
Львівського торговельно-еконо-
міч ного університету, – звернув-
ся він до першокурсників. –  Пе-
ред вами відкривається незвіда-
ний світ майбутньої професії, по-
переду роки серйозної праці, ре-
зультати якої визначать ваше 
майбутнє. Ми віримо, що ви обе-
рете правильний шлях і досягне-
те успіху. Упевнений, що зерна 
науки зростуть у ваших юних ду-
шах урожаєм мудрості та на-
тхнення. Нехай світлим, радісним 
і плідним буде кожен ваш день, 

кожен крок, проведений у стінах 
нашого університету.

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся капелан універ-
ситету, отець Роман. У своєму 
виступі священик побажав бать-
кам терпіння, а першокурсникам 
– натхнення до навчання. Після 
зачитування молитви він окро-
пив присутніх святою водою.

Від імені викладачів першо-
курсників та гостей свята приві-
тав декан факультету товаро-
знавства, управління та сфери 
обслуговування, доцент Воло-
димир Володимирович Гаврили-
шин. Він відзначив, що для пер-
шокурсників настав чудовий час 
студентства, період інтелекту-
ального та особистісного зрос-
тання, нових звершень і відкрит-
тів. Декан факультету побажав 
першачкам не лише фахового 
зростання, а й віднайти справ-
жніх друзів у виші. 

Магістрантка університету Рок-
солана Годунько, привітавши пер-
шокурсників, звернулася до ректо-
ра університету з проханням пере-
дати символічний ключ знань сту-
дентці I курсу Віті Соломці. Після 
урочистої передачі ключа Віта ви-
словила впевненість, що саме тут, у 
Львівському торговельно-еконо міч-
 ному університеті, відкрита дорога 
до знань високого рівня. Від імені 
першокурсників вона пообіцяла з 
гідністю нести звання студента 
ЛТЕУ, стати фахівцями своєї справи 
на благо України. Після завершення 
урочистої посвяти студенти прове-
ли зустріч з директором Інституту 
та деканами факультетів. На зустрі-
чі першокурсників ознайомили зі 
структурою навчального закладу, 
профе сорсько-викладаць ким ко-
лективом, а також урочисто вручи-
ли студентські квитки та залікові 
книжки.

Роман МАРЦЕНЮК 

ПІД ЗВУКИ ПІД ЗВУКИ 

ГАУДЕАМУСУГАУДЕАМУСУ

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ!МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ! 
«Бути студентом Мукачівського кооперативного торговельно-
економічного коледжу – престижно і перспективно. Ми цілеспрямова-
но до цього йшли завдяки курсу «Обери професію», складаючи вступні 
випробування», – так коротко охарактеризували перші враження пер-
шокурсники. Сьогодні для них усе нове: обличчя однолітків та виклада-
чів, аудиторії і навіть формат свята.

К оледж уже вкотре урочисто провів знайомство новачків із особли-
востями навчально-виховного процесу. Адміністрація вишу в скла-
ді директора та заступників привітала молодь із святом знань, по-

знайомила з академнаставниками, детально поінформувала про всі тон-
кощі та відмінності між студентським та шкільним способом здобуття 
знань. Задумливі погляди, зацікавлення в очах юнаків та дівчат, що 
вперше переступили поріг коледжу, свідчать про одне – молодь готова 
до неймовірного темпу життя, викликів долі та навіть труднощів, що за-
гартують характер, сприятимуть виробленню позитивної мотивації. У ві-
домій істині говориться: «Знання – це свобода і незалежність, бо освіче-
на людина не піддається маніпулюванню; це найсильніша зброя, бо 
освічена людина здатна вщент розбити будь-яку брехню чи міф; це май-
бутнє, бо освічена людина знає як змінити світ на краще». Тому до нових 
звершень, любі першокурсники!!!

Валерія ЩОКА, голова Студради МКТЕК
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– Славна традиція святку-
вати День знань упродовж 
останніх 77 років, а саме 
стільки функціонує коопера-
тивний навчальний заклад, 
об’єднує багато поколінь коо-
ператорів, – відзначив Степан 
Добридник. – За підсумками 
цьогорічної вступної кампа-
нії наша дружня та згуртова-
на сім’я поповнилася 342 сту-
дентами. Цього року ми за-
снували шість іменних сти-
пендій правління спожив-

спілки Рівненської області 
для обдарованих студентів. 
Хоча таких у нас чимало, ска-
жімо, торік дипломи із від-
знакою отримали 27 випус-
кників. До того ж студентка 
групи БС-31 (спеціальність 
«Фінанси та кредит») Оксана 
Терещук отримала диплом за 
кращу конкурсну роботу з 
дисципліни «Страхові послу-
ги» серед студентів вищих на-
вчальних закладів Укркооп-
спілки. Все це не лише додає 

наснаги нашим студентам, а 
й є свідченням того, що в коо-
перативному коледжі працю-
ють справжні професіонали, 
які знають, як підготувати 
фахівця, затребуваного сучас-
ним ринком праці.

Степан Добридник вручив 
подяки та грамоти управлін-
ня освіти Рівненської облас-
ної державної адміністрації, 
Спілки споживчих товариств 
та кооперативного економі-
ко-правового коледжу кра-

щим викладачам та студен-
там. З нагоди ювілею Почес-
ною грамотою правління спо-
живспілки нагороджено за-
відувача відділенням комер-
ційної діяльності та права 
Галину Ільчук, яку цьогоріч 
визнано «Людиною року-
2017», а її фото прикрашає об-
ласну дошку пошани. 

– Рівненський коопера-
тивний коледж – один із 
найпрестижніших навчаль-
них закладів не лише в об-
ласті, а й в Україні, – наго-
лосив у своїй промові за-
ступник голови правління 
споживспілки Олег Тата-
рин. – Чимало керівників-
кооператорів є його випус-
книками. Нині в системі 
споживчої кооперації облас-
ті працює понад три тисячі 
працівників і понад 50% із 
них – випускники коледжу. 

До вітального слова до-
лучилася і Надія Поліщук, 
яка закінчила кооператив-
ний заклад понад три деся-
тиліття тому. 

– Свято першого дзвони-
ка стало приводом поринути 
у спогади, – поділилася На-
дія Степанівна. – Здається, 
тільки вчора стояла на свят-
ковій урочистій лінійці, а 
сьогодні за плечима вже ве-
ликий досвід роботи у систе-
мі. Тому бажаю кожному, 
хто навчається у коопера-
тивному коледжі, ставити 
перед собою мету і впевнено 
йти до неї. 

На завершення першове-
ресневих урочистостей бать-
ки першокурсників благо-
словили їх короваєм на ви-
шитому рушнику та тепли-
ми словами. Були й україн-
ські пісні та поезія, якими за 
традицією тішать гостей свя-
та студенти коледжу. Наре-
шті перший дзвоник покли-
кав усіх за парти і сповістив 
не лише про початок першо-
го заняття, а й про старт но-
вого етапу у житті, назва яко-
му – студентське життя! 

Олена СОБКОВИЧ

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ДЕНЬ ЗНАНЬ

У 100-й раз пролунав урочистий дзвінок у Харківському кооператив-
ному торгово-економічному коледжі. Радісні й дещо збентежені вчо-
рашні школярі, а від сьогодні – студенти, а ще гості та батьки вже з 
перших хвилин опинилися в дружній, святковій атмосфері. Колоритна 
українська музика, презентації про неповторне студентське життя від 
прес-центру Студентської ради коледжу – це та ще багато іншого че-
кало на винуватців свята. 

Л едве перевели присутні в залі подих, а вже на сцені усміхнені 
україночки – танцювальний гурт з хореографічною композицією 
«Ласкаво просимо». Свято розпочалося! Врочиста хвилина – 

звучить Гімн України. Схвильовані першокурсники приймають вітання 
з Днем знань від директора коледжу Катерини Вініченко. Катерина Пе-
трівна побажала їм отримати фундаментальну освіту та сповна прожи-
ти прекрасні студентські роки. Вітальні слова від керівництва спілки 
споживчих товариств «Кооперація Харківщини», хліб-сіль почесним 
гостям, пісня «Україна моя» від золотого голосу коледжу Ірини Васи-
льєвої – нікого не залишили байдужими.

Ведучі свята, Катерина Бабиніна, голова Студради коледжу, пере-
можниця міського конкурсу «Молода людина року», та Микола Гришко, 
член Студради, провели врочисту клятву для першокурсників, запові-
ли їм бути гідними звання студента ХКТЕК.

Студентські символи – ключ до знань, залікову книжку і факел знань 
– вручили першокурсникам відмінниці навчання Руслана Коверя і Аліса 
Кутько. Врочистість посвяти у студенти завершилася молебнем свяще-
ника о. Ігоря. Гучний дзвінок сповістив, що студентське життя розпоча-
лося! Він пролунав з рук Максима Шевчука, керівника студентського 
культурного центру, талановитого учасника проекту «Голос країни», 
переможця районного конкурсу «Молода людина року». Усім присут-
нім Максим подарував чудову пісню «Щастя, добра і любові».

Напередодні історичної для нас дати – 100-річчя кооперативної осві-
ти, право покласти квіти до барельєфу М.П. Балліна здобули відмінни-
ці навчання Дарія Афанас’єва, яка є головою Ради музею коледжу, і 
Аліна Митровка.

Прес-центр Студради коледжу 

І ЗНОВУ ВЕРЕСЕНЬ І ЗНОВУ ВЕРЕСЕНЬ 

СТУПИВ НА НАШ ПОРІГ...СТУПИВ НА НАШ ПОРІГ...

Н е одне десятиліття віру в 
Божу підтримку шляху мо-
лодих професіоналів і їх пе-

дагогів укріплює духовний на-
ставник викладачів і студентства 
– протоієрей найдавнішого храму 
м. Хмельницького – церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці о. Ми хаїл.  
Голова спілки споживчих това-
риств Хмельницької області, за-
служений працівник сфери по-
слуг Віктор Ростиславович Філіп-
чук у своєму виступі відзначив: 

– Освіта – один із головних індек-
сів людського капіталу. І такий капі-
тал у споживчій кооперації Хмель-
ниччини впродовж уже майже сто-
ліття формує наш виш – команда, в 
якій кожен любить свою справу. 

– Працюй більше – тебе 
пам’ятатимуть довше, – так розпо-
чала свій виступ ректор інституту, 
доктор економічних наук, заслуже-
ний працівник освіти Людмила Ми-
колаївна Коваль. – Головним факто-
ром економічного зростання є, без-
заперечно, людина. Викладач, як 
вправний ювелір, має відкрити сві-
тові найпотаємніші грані особис-
тості студента, відшліфувати їх, щоб 
вони засяяли професіоналізмом.

Особливістю першовересневих 

урочистостей стало підбиття під-
сумків регіонального конкурсу 
науково-дослідних проектів «Мо-
лодь – майбутнє України», ініційо-
ваного Олександром Герегою та 
підтриманого ГО «За конкретні 
справи». Найактивнішими учасни-
ками заходу стали молоді науков-
ці – студенти інституту і коледжу 
інституту. Тріумфальне перше міс-
це з винагородою у 15000 грн. здо-
був магістрант спеціальності «Об-
лік і оподаткування» Богдан Орел 
(проект «Соціально-туристичний 
розвиток Хмельниччини в умовах 
існування центру розвитку графіті 
як сучасного виду мистецтва»); 
друге місце і 10000 грн. – студент-
ка бакалаврату спеціальності «Фі-
нанси, банківська справа та стра-
хування» Тетяна Свінтіцька («Міс-

то тварин у моєму місті»); третьою 
із винагородою у 5000 грн. стала 
проектна робота магістрантки-
фінансистки Анастасії Антоненко 
на тему «Візуалізація історичних 
епох та театралізовані рекон-
струкції історичних подій як інно-
ваційний туристичний продукт: 
можливості реалізації на Хмель-
ниччині». 

Емоційність і патріотизм пер-
шовересневих урочистостей зна-
йшли продовження на традиційно-
му Уроці Знань, цьогорічна тема 
якого – «Європа – цивілізаційний 
вибір українців», а ключова теза – 
вислів Дж. Міля: «Гідність держави 

залежить від гідності особистос-
тей, які її створюють».  

Справжнім емоційним «вибу-
хом» стала імпреза від студії істо-
ричних реконструкцій ХКТЕІ. У кан-
ві заходу велично постали постаті 
видатних українців, чия життєва по-
зиція, подвижницькі праця і бороть-
ба упродовж століть вибудовувала 
європейський вибір України.

Інтелект – це одна із найвираз-
ніших рис європейців-українців, 
нації – щита Європи тисячу років 
тому й нині. І саме ви, наше сту-
дентство – інтелектуальне і патрі-
отичне покоління, своєю працею 
маєте зміцнювати нашу державу.  

Щиро – із Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту

ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ У ХКТЕIПЕРШОВЕРЕСЕНЬ У ХКТЕI
День Знань – це особливе свято. Концептуальними орієнтирами цьогоріч-
ного святкового дійства у Хмельницькому кооперативному торго вель но-
економічному інституті стали чотири тези: віра, освіта, праця, наука.

Переможці конкурсу «Молодь – майбутнє України» 

разом із ректором інституту Людмилою Коваль

 Герої історичної імпрези

СВЯТО, ВИШИТЕ ДОБРОМСВЯТО, ВИШИТЕ ДОБРОМ
День знань у Рівненсько-
му кооперативному 
економіко-правовому ко-
леджі – це завжди урочис-
та, наповнена емоціями та 
хвилюваннями подія. Цьо-
горічне свято першого 
дзвоника було «вишите» 
позитивними емоціями, 
гарними новинами, му-
дрими настановами бать-
ків та педагогів, світлим 
благословенням священи-
ка – протоієрея Миколи 
Свято-Покровського кафе-
дрального собору, тепли-
ми вітальними словами 
директора коледжу, Від-
мінника освіти України 
Степана Добридника. При-
йшли на свято, щоб приві-
тати присутніх, і заступ-
ник голови правління спо-
живспілки Олег Татарин та 
керуюча ПО «Рівненська 
КМТП» Надія Поліщук. 

«Чому б ти не вчився, ти вчишся для себе».

ПЕТРОНІЙ, римський письменник-сатирик, поет
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

НОВИНИНОВИНИ

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 СЕРПНЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 100,0 105,0 60,0 75,0 55,0 17,0 11,0 48,0 45,0 90,0 110,0 23,0 75,0 15,0 – 11,5 –

Дніпро 88,5 83,5 49,7 54,6 39,9 14,2 11,5 45,5 48,4 70,2 107,6 26,2 65,5 9,5 7,5 – –

Житомир 100,0 95,0 55,0 75,0 54,9 15,5 12,0 45,0 46,0 – 120,0 28,0 85,0 20,0 8,0 – –

Ужгород – 110,0 40,0 80,0 53,0 13,0 20,0 55,0 50,0 70,0 110,0 30,0 105,0 20,0 – 13,0 25,0

Кропивницький 110,0 95,0 60,0 70,0 57,3 14,0 10,0 55,0 90,0 100,0 120,0 25,0 85,0 20,0 10,5 – –
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Чернігів – – – – 55,9 17,0 10,0 37,0 45,0 90,0 101,0 34,0 80,0 15,5 – 8,0 –
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Вінниця 11,0 35,0 17,0 – 8,0 – 10,0 11,0 10,0 130,0 70,0 17,0 4,0 8,5 33,0 26,0 6,0 14,0

Дніпро 11,5 – 7,3 – 7,1 – 6,4 7,8 6,5 40,2 51,9 16,2 3,4 9,0 29,1 21,1 4,0 6,5

Житомир 15,0 – 5,8 – 6,0 – 6,0 9,0 6,8 – 70,0 16,5 3,8 10,0 25,0 19,5 6,5 10,0

Ужгород 8,0 30,0 15,0 25,0 х 8,0 14,0 19,0 16,0 16,0 100,0 18,0 4,5 9,5 37,0 27,5 8,0 9,0
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Суми 20,0 60,0 9,0 60,0 7,0 – 7,0 9,0 9,0 70,0 50,0 16,5 3,2 8,0 25,5 21,8 6,5 14,0

Херсон 15,0 35,0 7,0 35,0 6,0 – 7,0 9,0 8,0 60,0 50,0 19,0 3,3 9,0 30,0 22,0 4,0 10,0

Черкаси 15,0 20,0 13,0 20,0 6,0 – 6,0 7,0 7,0 70,0 40,0 18,5 3,0 9,0 28,0 26,0 – –

Чернігів 12,0 – 10,0 – х 7,5 8,0 12,0 13,0 50,0 60,0 16,0 4,3 7,9 24,9 21,4 7,0 12,5

  У НБУ ОЗВУЧИЛИ  СУМУ 

НЕПОГАШЕНИХ  УКРАЇНЦЯМИ  

ВАЛЮТНИХ  КРЕДИТІВ Е ксперти ринку прогнозують 
цієї осені істотне подорожчан-
ня продуктів харчування. Зде-

більшого подорожчають овочі з так 
званого борщового набору, а також 
свинина і курятина.

Аналітик центру «Інфо-Шувар» 
Тетяна Гетьман говорить, що серед 
причин подорожчання – неврожай 
деяких овочів і фруктів. Також, за її 
словами, свій вплив на формуван-
ня цін справляє зростання експор-
ту і вирівнювання цін з європей-
ськими.

«Зазвичай восени ціни на овочі 
знижуються – починається актив-
ний збір урожаю, частину якого 
фермери закладають на зберіган-
ня, залишки – продають. Та цієї 
осені можлива протилежна тен-
денція – через неврожай», – від-
значила Гетьман.

На її думку, цього року на україн-
ських ринках можна очікувати ціни, 
практично ідентичні польським. 
Гетьман відзначила й ситуацію з 
яблуками. За прогнозами експер-
тів, нині очікується найнижчий за 6 

років урожай цих фруктів, що зви-
чайно позначиться і на їх вартості.

За словами експертів, восени 
суттєво піднімуться ціни на м'ясо. 
Йдеться про подорожчання як міні-
мум на 15–20%. Таким чином, вар-
тість яловичини може досягнути 
170 грн. за кілограм.

«Більша частина худоби зараз 
знаходиться у селян, це 70% вели-
кої рогатої худоби і 50% свиней. 
Звичайно, відгодівля там не така 
якісна, а процес вирощування дуже 
трудомісткий. Звідси й підвищення 
цін», – відзначив голова правління 
Національної асоціації «Укрм’ясо» 
Володимир Попов.

А директор Асоціації торговель-

них мереж Олексій Дорошенко від-
значив, що одна з причин подо-
рожчання м'яса полягає в тому, що 
воно практично все йде на екс-
порт. За його словами, вже скоро 
курятина може досягнути рівня цін 
на інші види птиці. Наприклад, ін-
дичину, вартість якої зараз досягає 
125–130 грн./кг. Також очікується 
підвищення цін на яйця – їх вар-
тість може досягнути 25 грн.

«Ми з початку року спостерігали 
зниження ціни на яйця, але вироб-
ники весь цей час намагалися її всі-
ляко підняти. Тепер зростання цін 
підтримуватимуть, щоб компенсу-
вати свої збитки з початку року», – 
вважає Дорошенко.

У той же час експерти ринку вва-
жають, що в Україні може подешев-
шати риба. Частково причиною цьо-
го є періодичні спалахи небезпеч-
ного захворювання – ботулізму.

Н а сьогодні сума валютних кре-
дитів, непогашених населен-
ням, які перебувають на балан-

сі банків, становить близько 3 млрд. 
дол. Про це розповів заступник голо-
ви Нацбанку Дмитро Сологуб. За 
його словами, нині кредитування на-
селення істотно не впливає на зрос-
тання споживання, однак попит на 
споживчі кредити пожвавився.

Сологуб нагадав, що найбіль-
ше співвідношення частки спо-
живчих кредитів до ВВП спостері-
галося за часів масового захо-
плення населенням іпотечними 

кредитами. У результаті після 
того, як банки відійшли від прак-
тики іпотечного кредитування, та 
у зв'язку зі зниженням купівельної 
спроможності населення утвори-
лася доволі велика заборгованість 
населення по валютних кредитах.

На жаль, відзначає Сологуб, 
влада так і не спромоглася вирі-
шити проблему з цими кредитами 
і прийняти закони, які могли б вре-
гулювати процес реструктуризації 
заборгованості. Тепер ці кредити 
продовжують мертвим грузом ви-
сіти на балансах банків.

  ЦІНИ  НА  ПРОДУКТИ  В  УКРАЇНІ 

ДОСЯГНУТЬ  РІВНЯ  ПОЛЬСЬКИХ

За матеріалами сайту uamarket.info
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ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   РОЗВАГИ АНЕКДОТИ  

КОРОТКО 

ПРО ВІДПУСТКУ

«Відпустка: два тижні на пляжі й п'ятдесят на мілині».

Леонард Луїс ЛЕВІНСОН, американський письменник

Чоловік приревнував до 
комп'ютера. Дивно! А до га-
зової плити – жодного разу... 

Якщо на стіні крейдою напи-
сати «Ощадбанк», біля неї за 
5 хв. утворюється черга із 30 
пенсіонерок. 

Кореспондент запитує дирек-
тора божевільні, який тест є 
критерієм для виписки. 
– Ми наливаємо повну ванну 
води, кладемо поруч чайну ло-
жечку й більший кухоль і пропо-
нуємо звільнити ванну від води. 
Кореспондент посміхається і 
каже: 
– Ну, будь-яка нормальна лю-
дина візьме кухоль. 
– Ні, – каже директор, – нор-
мальна людина витягне пробку. 

– Тату, але ж відьом не існує? 
Батько, глянувши на тещу: 
– Я, коли був маленький, теж 
так думав. 

– На яку птаху схожа сучасна 
людина? 
– На папугу: літати не літає, а 
тільки повторює чужі дурниці. 

Sms-переписка: 
– Любий, до нас сьогодні при-
їжджає мама. Купи вина, про-
дуктів, улаштуємо святкову 
вечерю. 
– Купив вам портвейну. Вече-
ряю в ресторані. Зателефонуй, 
коли вороги залишать тил. 

Подивився російські новини 
про Західну Україну. Почав сам 
себе боятися…

Повертається чоловік із відря-
дження, заглядає у шафу, витя-
гає звідти коханця й кричить: 
– Скільки тобі говорити, не-
має її тут, розлучився я!
 
– Моя дружина любить кішок 
і собак. 
– Пощастило тобі із дружи-
ною. А от моя любить песців, 
соболів... 

Мати проводжає сина в школу: 
– Мобільний взяв? 
– Взяв. 
– Навігатор взяв? 
– Взяв. 
– Ноутбук взяв? 
– Взяв. 
– Боже, як вас стали наванта-
жувати у першому класі…
 
Дочка каже батькові: 
– Вова такий хороший! Я 
впевнена, що він тобі сподо-
бається! 
– У нього хоч гроші є? Дача, 
машина, квартира?
– Ой, які ж ви мужики всі одна-
кові! Він мені точно таке саме 
запитання про тебе поставив. 

МЕТАННЯ КАРЛИКА

Це змагання виникло зовсім випадково на-
прикінці XX століття в одному з міст Австра-
лії, коли компанія напідпитку уклала парі, 
хто далі кине карлика, який там знаходився. 

Нині це змагання набуло майже загально-
державного характеру. Захід відбувається в 
просторому барі, де підлога встеляється спор-
тивними матами, а на карлика надівається 
мотоциклетний шолом і особливий одяг, що 
пом'якшує удар.

БОЛОТНЕ ПЛАВАННЯ

Змагання проводиться в Уельсі, на заході 
Великобританії, з 1976 року. Плавці, екіпіро-
вані маскою, трубкою й ластами, повинні по-
долати 50 метрів болотистої місцевості. До-

зволяється надягати гідрокостюм, оскільки 
серпневе літо там буває досить прохолод-
ним.

Через важкі умови далеко не всі учасники 
добираються до фінішу, і багато хто сходить 
із дистанції. 

ЧЕМПІОНАТ 

ЗІ ЗНИЩЕННЯ КОМАРІВ

Він щорічно відбу-
вається в Італії, в од-
ній із болотистих міс-
цевостей, де цих кро-
вососів сила-силенна. 
Всім учасникам вида-
ються стандартні му-
хобійки. Однак головна умова конкурсу – збе-
рігати трупики комах, щоб потім показати 
суддям. Переможці, що посіли перші три міс-
ця за кількістю вбитих комарів, одержують по 
10 євро за кожну комаху. 

ЗМАГАННЯ КРИКУНІВ

Такий конкурс традиційно проводиться в 
Японії. Тихі й скромні японці в цей час нама-
гаються не стримувати своїх почуттів. Дозво-
ляється також давати волю рукам і ногам, зо-
крема штовхати сміттєві баки й гамселити 
вуличні ліхтарі.

ЧЕМПІОНАТ ГРИМАС

Змагання людей, які вміють робити смішні 
фізіономії, традиційно влаштовується в селищі 
Егремон у Великобританії аж із XIII століття. 
Можна сказати, що це антипод конкурсу кра-
сунь. По суті, це конкурс незвичайних можливос-
тей людини, в якому простим ворушінням вуха-
ми вже нікого не здивуєш. Номінанти зізнають-
ся: щоб почути оплески глядачів, їм доводиться 
годинами тренуватися перед дзеркалом.

 
ПОЇДАННЯ КРОПИВИ

У Великобританії проводиться ще одне зма-
гання, яке язик не повертається назвати жартів-
ливим, – це поїдання кропиви. Крім сильного пе-
чіння й пухирів у роті, кропива діє ще й як про-
носний засіб. Однак саме ці фактори «підказали» 
ідею організації подібного чемпіонату. Глядачі 
вмирають зі сміху, дивлячись на номінантів, ко-
трі жують кропиву, кривляться і верещать.

НАЙБЕЗГЛУЗДIШI

ЗМАГАННЯ  I  КОНКУРСИ

Ось і закінчилося літо… Пора 
відпусток, тепла і сонця. У всіх літо 
пройшло саме так? Усі побували у 
відпустці, набралися сил для по-
дальших трудових подвигів? Ні? 
Вас не відпустив злий начальник? 
Тоді зараз саме час повідомити 
йому, що відпочинок вам просто 
необхідний, інакше настане ката-
строфа світового масштабу! Про-
понуємо вам нестандартний варі-
ант заяви на відпустку, яка точно 
допоможе переконати незговірли-
вого шефа в тому, що відпустка 
вам украй необхідна.

Практично у всіх країнах світу проводяться на перший погляд зовсім безглузді зма-
гання і конкурси, які не несуть жодної практичної користі. Єдине їхнє завдання – роз-
важити публіку. Однак досить часто на цих змаганнях розігруються непогані грошові 
призи, що робить боротьбу за перше місце особливо гострою.

Дорогому  начальнику, 
спроможному  оцінити унікальну  пропозицію 
від  винахідливого  співробітника

ЗАЯВА  (АКЦІЯ!)

Поспішайте!!! Унікальна пропозиція!!!
Якщо ви хочете відпочити від свого вічно невдоволеного співробітника 
Сидорова, який постійно бурчить і скиглить, пару тижнів не бачити 
його кислої фізіономії, не чути його бридкого голосу, то для вас лише 
кілька днів (а то звільнюсь, і гори воно все!..) діє унікальна пропозиція 
– відправте співробітника Сидорова у відпустку!!!

Ваш поки що оптимістично 
налаштований співробітник Сидоров І.І.  

Жарти жартами, але бувають випадки, коли саме аб-
сурд покращує ситуацію. 
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КАЛЕЙДОСКОП

  ФЕСТИВАЛЬ

ГОРОСКОП НА  11.09–17.09

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Доволі напружений 
тиждень для багатьох 

представників знака. Перебувати-
мете в цейтноті, через що можли-
ві необдумані рішення. Слід бути 
обережнішими в транспорті й з 
технікою. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Досягнете успіху в ко-
ханні, творчості, питан-

нях самореалізації, освіті. Бать-
кам слід приділяти більш пильну 
увагу своїм дітям і бути до них по-
блажливішими.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Мінливі обставини не 
гарантуватимуть ста-

більності в справах. Один непра-
вильний крок або невдале слово 
можуть призвести до доволі не-
приємних наслідків.

РАК  (22.06–22.07) 
Близькі й друзі потре-
буватимуть від вас мак-

симальної уваги. У четвер і 
п’ятницю вдало впораєтеся з усі-
ма завданнями.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Доволі продуктивний 
тиждень. У фінансовій 

сфері панує стабільність, хоча в 
кожному разі не варто робити не-
обдуманих учинків. До серйозних 
переговорів слід ретельно готу-
ватися. 

ДІВА (24.08–23.09)
Приплив сил сприятиме 
змінам у кількох важли-

вих напрямах, допоможе зміцни-
ти професійні й фінансові позиції. 
Щоправда, доведеться багато 
працювати, проте перевантажен-
ня для вас небажане.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Відчуватимете бажання 
усамітнитися, зайняти-

ся творчістю. Сприятливий пері-
од, щоб розібратися у своєму вну-
трішньому світі. 

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Можливо, вам дове-
деться контактувати із 

суспільно-політичними організа-
ціями, брати участь у розробці 
соціальних законів або займатися 
духовною трансформацією. 
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
У вас з’явиться безліч 
контактів і можливос-

тей у роботі, навчанні. У проблем-
них ситуаціях не варто звертати-
ся по допомогу, краще розрахо-
вувати на себе.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Можуть виникнути пев-
ні труднощі, якщо опи-

ратиметеся обмеженням у спра-
вах; швидко просунути їх не ви-
стачить можливостей. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Непростий для біль-
шості період. Велика 

помилка – нехтувати обов’язками 
під впливом нових ідей і захо-
плень.

РИБИ  (20.02–20.03)
Вийдіть із тіні, шукайте 
компаньйонів і супут-

ників для різних справ. Сприят-
ливий період для спілкування, 
зміцнення шлюбних і дружніх 
стосунків.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ:
– будівлю магазину №79 
площею 135,5 кв. м за адре-
сою: Звенигородський р-н, 
с.Неморож, вул. Звениго-
родська, 11а. Стартова ціна – 
80000 грн з ПДВ;
– будівлю магазину №71 
площею 117 кв. м за адре-
сою: Звенигородський р-н, 
с.Стара Буда, вул. Централь-
на, 50. Стартова ціна – 
35000 грн. з ПДВ.
Авансовий внесок – 10% від 
стартової ціни. Реєстрацій-
ний внесок – 170 грн. Пер-
ший крок аукціону – 10% від 
стартової ціни. Аукціон від-
будеться 14 вересня 2017 
року за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 224. Заяви на 
участь в аукціоні прийма-
ються до 08.09.2017 року 
включно в приміщенні Зве-
нигородського райспожив-
товариства за адресою: 
м.Звенигородка, вул. М. Гру-
шевського, 135. 
Довідки за телефоном: 
(04740) 2-39-81.

РОГАТИНСЬКИЙ КООПТОРГ 
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ 
З АУКЦІОНУ 
нежитлового приміщення площею 
60 кв. м, що знаходиться за адре-
сою: с. Мельна, вул. Повстанська, 
13, Рогатинський р-н, 
Івано-Франківська обл.
Стартова ціна – 16000 грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% стартової 
ціни.Крок аукціону – 10% стартової 
ціни. Термін прийняття заяв – 
до 12 вересня 2017 року включно.
Аукціон відбудеться 15 вересня 
2017 року. 
Довідки за телефонами: 
(03435) 2-10-45, (03435) 2-15-82.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
–комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 
1795,8 кв. м за адресою: м. Умань, вул. Садова, буд. 4/4. Ціна – 
9300 тис. грн. без ПДВ;
–107/1000 частин комплексу будівель та споруд загальною площею 
1767,7 кв. м за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, буд. 7. 
Ціна – 2,0 млн. грн. без ПДВ.    
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З АУКЦІОНУ
8/1000 частин нежитлових буді-
вель загальною площею 85,3 кв. м 
за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, буд. 274. Стартова ціна – 
59,0 тис. грн. без ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. 
Гарантійний внесок – 10% від стар-
тової ціни. Аукціон відбудеться 
14 вересня 2017 року. Останній 
термін реєстрації учасників – 8 ве-
ресня 2017 року. Телефон для до-
відок: 36-02-43 (Черкаси).

ПРОДАЄТЬСЯ В ПОРЯДКУ ВНУТРІСИСТЕМНОГО ПРОДАЖУ 
приміщення відділення банку, загальною площею 148,2 кв. м, 

що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, буд. 11, м. Івано-

Франківськ. Приймання заяв проводиться до 23 вересня 2017 

року.  Телефон для довідок: (0342) 53-73-73.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ: 
– нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 249,1 кв. м за 
адресою:  с. Раківчик, Коломийський р-н;
– частини нестратегічного майна площею 430,5 кв. м за адресою: 
м. Коломия, пр. Грушевського, 56. 
Телефон для довідок: (03433) 2-27-02.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ: 
– нежитлову будівлю (магазин) площею 10,8 кв. м за адресою: 
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Любимівка, вул. Цен-
тральна, 8;
– нежитлову будівлю (магазин) площею 152,9 кв. м за адресою: 
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Любимівка, вул. Цен-
тральна, 61. 
Ціна договірна. Телефон для довідок: (04136) 2-16-64.

«ГУЦУЛЬСЬКА БРИНДЗЯ-2017»    
 ЗАКАРПАТТЯ   Традиційно у пер-
шу неділю вересня у Рахові проходить 
фестиваль «Гуцульська бриндзя». Час 
повернення з гірських полонин пасту-
хів із худобою, яку вони випасали про-
тягом літа, є для горян одним із най-
більш шанованих святкових дійств. 
До нього готуються не лише вівчарі, а 
й усі жителі району, кожна сільська 
рада, щоб гідно представити своє село, 
вшанувати працю полонинників, про-
демонструвати гуцульську бринзу, 
вурду, будзу, гулянку та інші молочні 
вироби. Ці продукти різняться за ко-
льором, технологією приготуванням, 
смаком. Як і борщ кожної господині, 

так і бринза у вівчарів залежить від 
творчого підходу, власних секретів, 

вміння приготувати її з додаванням 
полонинських трав тощо. 

Обов’язковою умовою фестивалю 
є дегустація молочних продуктів та 
гірського меду, який бджоли протя-
гом літа збирають на луках. Вправні 
полонинники проводять майстер-
класи з приготування карпатського 
сиру, вчать як правильно зберігати 
бринзу, яка у гуцулів не переводить-
ся аж до наступного сезону. До речі, 
карпатські полонини дуже багаті на 
різнотрав’я. Тут на одному гектарі 
росте  майже до 400 видів трав, тоді 
як на альпійських луках їх лише 200, 
тож і молоко карпатське поживніше. 

Гуцули іноді жартують: коли хочеш 
чаю з карпатських трав, бери жменю 
сіна з копиці сіна і запарюй, цілю-
щий напій гарантований! 

До продажу під час фесту пропо-
нуються не тільки продукти, а й 
плетені та ткані вироби з овечої 
вовни. Протягом дня відбуваються 
масові гуляння, з’їжджаються відо-
мі артисти, кожна сільська громада 
обов’язково накриває щедрий наїд-
ками стіл, відбувається безкоштов-
не частування гостей фестивалю.

Не обходиться гуцульське свято і 
без споживчої кооперації. Ось і цього 
разу кулінарні майстрині коопера-
тивних закладів громадського хар-
чування наварили, напекли десятки 
традиційних страв горян, які корис-
тувалися неабияким попитом у гос-
тей свята. Голова правління Рахів-
ської райспоживспілки Михайло 
Бланер розповів, що в день фестива-
лю виторг спілчанських підпри-
ємств сягнув суми семиденного обо-
роту. До пізнього вечора на території 
природного амфітеатру «Буркут» на 
міській горі лунала гуцульська му-
зика, спів, звідусіль доносився аро-
мат бограчу та смачного шашлику. 

Михайло МАЗУР     

Кулінари Рахівського споживчого товариства  
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