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РЕЦЕПТ УСПІХУ РЕЦЕПТ УСПІХУ 
ВІД ТЕТЯНИ ЖВАНКОВІД ТЕТЯНИ ЖВАНКО

Минулий рік для кондитера «Хлібоком-Минулий рік для кондитера «Хлібоком-

бінату» Бобринецького райспоживтова-бінату» Бобринецького райспоживтова-

риства приніс друге місце на конкурсі риства приніс друге місце на конкурсі 

«Кращий кондитер споживчої кооперації «Кращий кондитер споживчої кооперації 

України»України»

 СТОР. СТОР.  6 6 СТОР. СТОР.  3 3  СТОР. СТОР. 1313

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЯК ОРГАНІЗУВАТИ 
АПТЕЧНИЙ БІЗНЕС?АПТЕЧНИЙ БІЗНЕС?

Продаж ліків – цей напрям продажів все активнішим Продаж ліків – цей напрям продажів все активнішим 

стає в діяльності кооператорів. А от на Черкащині стає в діяльності кооператорів. А от на Черкащині 

знаються на аптечному бізнесі чи не найкраще, адже знаються на аптечному бізнесі чи не найкраще, адже 

тут працює багато кооперативних аптек і відкрива-тут працює багато кооперативних аптек і відкрива-

ються новіються нові

 СТОР.  СТОР.  4, 54, 5

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

ЛЮДИНА ЖИТИ НЕ МОЖЕ»

МОДЕРНIЗАЦIЯ,

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

Новобузьке районне споживче това-

риство – одна з найбільш стабільних 

організацій Спілки споживчих това-

риств Миколаївської області. 

З листопада 1996 року колектив тут 

очолює Катерина Волкожа, компе-

тентний керівник, сильна, цілеспрямо-

вана, відповідальна людина. 

Прийнявши райспоживтовариство у 

найскладніший період становлення 

ринкових відносин в економіці держа-

ви, Катерина Павлівна не злякалася 

викликів перехідної епохи, розроби-

ла стратегію господарської діяльнос-

ті в нових умовах і, таким чином, зу-

міла зберегти кооперацію у цьому 

сільському районі, де вона продовжує 

успішно працювати на благо людей.

СКЛАДОВІ  
УСПІХУ:

IНIЦIАТИВНIСТЬ
СКЛАДОВI УСПIХУ:СКЛАДОВI УСПIХУ:

НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ ––

ДЕШЕВШЕ!ДЕШЕВШЕ!  
ПЕРЕВІРПЕРЕВІР

Традиційний огляд Традиційний огляд 

цін на ринках цін на ринках 

споживчої споживчої 

коопераціїкооперації

І  ГОТОВНIСТЬ ДО ШВИДКИХ ЗМIНІ  ГОТОВНIСТЬ ДО ШВИДКИХ ЗМIН
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№10/2017  (Витяг)

ЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИ

  ДЕРЖАВНІ  НАГОРОДИ

ОФІЦІЙНО

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації 

України та з нагоди 60-річчя від дня народження НАГОРОДЖЕНО

почесною трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки 

споживчих товариств (Укркоопспілки):

КАЗМІРЧУК Ольгу Кузьмівну, головного бухгалтера Лановецького споживчого това-

риства Спілки споживчих товариств Тернопільської області;

РЕЗНІЧЕНКА Віктора Івановича, завідувача м’ясним павільйоном Центрального рин-

ку Підприємства споживчої кооперації «Госпрозрахункове об’єднання ринків м.Вінни-

ці» Вінницької обласної спілки споживчих товариств. 

НАРАДА

У своїй доповіді заступник 
голови правління Спожив-
спілки М.М. Пашечко проін-
формував присутніх керів-
ників кооперативних органі-

зацій про роботу щодо реалізації 
товарів власного виробництва, прове-
дену в 2016 р.  

В роздрібну торговельну мережу, на 
ринки та господарства споживчої коо-
перації поставлено 38,7 тонн борошня-
них кондитерських виробів ПСК «Кон-
дитерський світ» на 1,2 млн. грн., тобто 
порівняно з 2015 р. обсяги поставок 
зросли на 8,5%, та 106,5 тонн на 6,5 млн. 
грн. м’ясної продукції ВЗП «Жовтневі 
ковбаси» з приростом 6,5%. 

У 2017 р. планується направити в роз-
дрібну торговельну мережу систе-
ми споживчої кооперації області понад 

107 тонн ковбасних виробів ВЗП «Жов-
тневі ковбаси» та 39 тонн борошняних 
кондитерських виробів ПСК «Конди-
терський світ».

Також на нараді розглядалося пи-
тання співпраці кооперативних органі-
зацій із газетою «Центральний ринок». 
Обговорювалися зміни в оподаткуван-
ні підприємств, що набули чинності у 
новому році.

Результати зустрічі підбив голова 
правління Споживспілки І.А. Білоус, 
він також нагородив дипломами пере-
можців обласного конкурсу «Кращий 
екстер’єр магазину системи споживчої 
кооперації 2016». 

З усіх питань прийнято відповідні 
постанови правління Споживспілки.

За сайтом облспоживспілки

ПРО СПІВПРАЦЮ РОЗДРОБУ І 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
  МИКОЛАЇВЩИНА   Нещодавно у Споживспілці відбулася 
виробнича нарада, на якій розглядалися результати 
співпраці між підприємствами роздрібної торгівлі та 
власного виробництва системи споживчої кооперації 
у 2016 р. та приймалися завдання на 2017 р.За значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній роз-
виток Української держави, справу консолі-
дації українського суспільства, багаторічну 
сумлінну працю 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
нагородити ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ» II 

СТУПЕНЯ 
ПОДОЛЯНА Василя Васильовича – 

голову правління Вінницької обласної 
спілки споживчих товариств;

нагородити МЕДАЛЛЮ «ЗА ПРАЦЮ І 
ЗВИТЯГУ» 

ЗЕЛЕНКО Валентину Дмитрівну – 
заступника голови правління Черкаської 
обласної спілки споживчих товариств; 

присвоїти почесне  звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ»
НОСЕНКУ Олександру Михайловичу – 

голові правління Спілки споживчих 
товариств Дніпропетровської області, 
м. Дніпро.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

21 січня 2017 року

ДО  УВАГИ  ЧЛЕНІВ  РАДИ УКРКООПСПІЛКИДО  УВАГИ  ЧЛЕНІВ  РАДИ УКРКООПСПІЛКИ

7 лютого 2017 року в приміщенні Укоопспілки за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 7/11, відбудуться четверті збори Ради Укркоопспілки другого скликання.
Початок роботи зборів Ради Укркоопспілки об 11.00.
Реєстрація учасників зборів Ради буде проводитись 7 лютого 2017 року з 9.00 до 
10.45 у приміщенні Укоопспілки.

Правління Укркоопспілки

  ЖИТОМИРЩИНА        Торговельна 
мережа Білокоровицького спо-
живчого товариства Олевської 
райспоживспілки об’єднує 9 дію-
чих магазинів. Одним із найкра-
щих є магазин №45, що знахо-
диться у самих Білокоровичах. Він 
обслуговує понад дві тисячі меш-
канців свого села та ще й немалу 
кількість із навколишніх. І хоч на 
«допомогу» приходять більше 10 
приватних, однак кооперативний 
– планку місячного товарооборо-
ту нижче 100 тис. грн. не опускає, 
особливо літньої пори. Та й про-
давчині, враховуючи досвід своєї 
роботи, вивчаючи попит людей на 
той чи інший товар, добиваються 
значного підняття тієї ж планки.

– Ще задовго до нового року 
ми значно розширили асорти-

мент товару у магазині, – повіда-
ла його завідуюча Людмила Бу-
лана. – Сьогодні покупець хоче 
знати і склад продукції, і вироб-
ника, і спосіб приготування, якщо 
це, приміром, крупи чи макарон-
ні вироби. Люди хочуть вибирати 
те, що до смаку і до вподоби, а 
якщо товар одного виробника – 
то вибору немає. Ось тому ми 
збільшили адреси виробників-
постач альників однієї і тієї ж про-
дукції. Нашим успіхам значно 
сприяє і наша хлібопекарня, про-
дукція якої ніколи не залежується 
на полицях. Багато людей, осо-
бливо поважного та й молодого 
віку, не обтяжують себе різними 
домашніми випічками. Але на 
новорічно-різдвяних столах у їх-
ніх домівках були і пироги, і пирі-

жечки із сиром, із повидлом, із 
маком, із згущеним молоком, і 
улюблені калачі та інші здобні 

хлібобулочні ласощі хлібопекар-
ні. А ось голова правління спо-
живчого товариства Наталія Чу-

рило запорукою успіху вважає 
передусім людський фактор.

– Якщо між продавцями і по-
купцями є взаємоповага, взаємо-
розуміння, взаємні привітність, 
лагідність і щирість – нічого ново-
го винаходити сьогодні не потріб-
но, виробник сам нас знаходить, 
– наголосила Наталія Іванівна. – 
Просто треба усвідомити, що ми 
працюємо для людей, і цим сказа-
но все. А тут дівчата це добре 
усвідомлюють. Ось Олена Дейне-
ка нещодавно народила донечку 
Вікторію і зараз перебуває у де-
кретній відпустці. То, коли б я не 
телефонувала, чую одне: як я вже 
скучила за своєю роботою і за 
своїми людьми!

Зоя ЦВЄТАЄВА

КОНКУРЕНЦІЯ

ЩОБ  БУЛО  ІЗ  ЧОГО  ВИБИРАТИЩОБ  БУЛО  ІЗ  ЧОГО  ВИБИРАТИ

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

З НАГОДИ ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

  ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

Людмила Булана і Олена Дейнека
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 АДРЕСА ДОСВІДУ

Ось eже майже 10 років у Чер-
каській споживспілці успішно ре-
алізують аптечний напрям діяль-
ності. Валентина Зеленко, заступ-
ник голови правління Спожив-
спілки, поділилася досвідом, як 
організувати діяльність коопера-
тивних аптек.

МАРКЕТ ТА АПТЕКА – 

УСПІШНИЙ ТАНДЕМ

– Валентино Дмитрівно, на які 
фактори, найперше, необхідно 
звернути увагу при відкритті 
кооперативної аптеки?
– Аптечний ринок сьогодні на-

сичений та високо конкурентний, 
тому при відкритті аптек необхід-
но враховувати фактори, які 
впливають на їх ефективність та 
життєздатність. Звісно, що спер-
шу треба визначитися з місцем 
розташування закладу. Аптеки 
відкриваємо в населених пунктах 
в тандемі з кооперативними 
крамницями, маркетами. Як по-
казує наш досвід, таке сусідство 
позитивно впливає на обсяги про-
дажів як торговельного підпри-
ємства, так і аптеки. Після від-
криття аптеки товарооборот у ді-
ючому магазині, як правило, зрос-
тає на 20–30%.

НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ 
ВІДКРИТТЯ – ЦЕ ПІДБІР 

КВАЛІФІКОВАНОГО 
ПЕРСОНАЛУ, ТОБТО ПРА-
ЦІВНИКІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬ-

НОЮ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ – 
ФАРМАЦЕВТІВ

Також вивчаємо аптечний ри-
нок у населеному пункті чи в 
окрузі, наявність потенційних 
споживачів. Наші аптечні закла-
ди функціонують у районних 
центрах, селищах та селах з насе-
ленням від 1 до 28 тисяч. Є апте-
ка, яка працює в обласному цен-
трі на Центральному коопера-
тивному ринку.

Визначившись із приміщен-
ням, обираємо організаційно-
правову форму майбутнього фар-
мацевтичного закладу та реєстру-
ємо аптеку. У відповідності до 
коо перативного законодавства, 
спілчанські суб’єкти господарю-
вання: районні споживчі товари-
ства, споживчі товариства  мо-
жуть створювати ТОВ або до 
співпраці можуть залучатися 

приватні підприємницькі струк-
тури. У системі Черкаської спо-
живспілки аптечні підприємства, 
а їх на сьогодні 15, здійснюють ді-
яльність як юридичні особи і пра-
цюють на загальній системі опо-
даткування.

Ще одна необхідна умова для 
відкриття – це підбір кваліфікова-
ного персоналу, тобто працівни-
ків із спеціальною вищою осві-
тою – фармацевтів. Саме від них 
буде залежати грамотне форму-
вання асортименту, що, в свою 
чергу, забезпечить ефективну ро-
боту закладу. Провізор, який пра-
цюватиме в аптеці, також пови-
нен мати сертифікат, що підтвер-
джує його статус.

– Пані Валентино, чому аптекам 
обираєте загальну систему опо-
даткування, тут більше переваг 
чи якихось інших складових? 
– Діючим законодавством пе-

редбачено здійснення роздрібної 
торгівлі в аптечній галузі, засто-
совуючи як загальну, так і спро-
щену систему оподаткування. В 
кожному варіанті є свої плюси і 
мінуси. Ми визначилися, що най-
ефективніше працювати нашим 
аптекам на загальній системі. 
Адже наші юридичні особи ма-
ють не одну, а кілька закладів у 
своїй мережі, і загальні обсяги ді-

яльності перевищують допустимі 
для застосування спрощеної сис-
теми. За інших умов виникають 
додаткові витрати.

ТОНКОЩІ 

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

– А які вимоги до приміщення, в 
якому планується розмістити 
аптеку?
– Приміщення, в якому функці-

онуватиме аптека, також повинні 
відповідати спеціальним вимогам, 
насамперед щодо площі, яка визна-
чена для міст від 50 кв. м, для се-
лищ – 4 кв. м та сіл 30 кв. м, при цьо-
му торговельна площа не повинна 
бути менше 18 кв. м, у місті та сіль-
ській місцевості – 10 кв. м. Обумов-
лена обов’язковість виробничих, 
службових, санітарних кімнат, а 
також наявність окремого входу, 
якщо це не приміщення торговель-
ного центру або супермаркету.

Окрім цього, аптека має бути 
забезпечена спеціалізованим об-
ладнанням, холодильниками для 
зберігання окремих медичних 
препаратів. Якщо кооперативна 
організація виконує дані вимоги, 
залишилося отримати спеціаль-
ну ліцензію для проведення тако-
го виду діяльності. Визначені за-
конодавством документи пода-
ються до Держлікслужби Украї-

ни, яка протягом десятиденного 
терміну розглядає заяву коопера-
тивної організації і приймає рі-
шення про видачу ліцензії. Плата 
за ліцензію невисока – в розмірі 
однієї мінімальної заробітної 
плати. Хочу застерегти колег-
кооператорів, що не все так глад-
ко, як на перший погляд вигля-
дає, при реєстрації виникає чима-
ло запитань, зауважень, які необ-
хідно виправляти. Тому, як варі-
ант, можна скористатися послу-
гами спеціалізованих фірм, які 
допоможуть в організаційних 
процесах, підготовці пакетів до-
кументації, та гарантують отри-
мання ліцензії. 

– Пані Валентино, в аптеці має 
бути присутній відповідний 
асортимент медикаментів. Яким 
чином формується цей асорти-
мент, де придбаваєте ліки? 
– Наші аптеки торгують лікар-

ськими препаратами та засобами 
медичного призначення і не здій-
снюють продаж наркотичних, 
психотропних препаратів, так як 
для цього необхідна окрема лі-
цензія. Стосовно формування 
асортименту ліків в аптеці, то тут 
основна роль відводиться фарма-
цевту, головному спеціалісту. 
Той користується офіційним до-
відником лікарських засобів – 
компендіумом, в якому система-
тизована інформація про вироб-
ників, постачальників медика-
ментів, про склад лікарських за-
собів, діючих речовин тощо, який 
щорічно оновлюється. З відповід-
ними замовниками заключаємо 
угоди співпраці, виписуємо умо-
ви постачання медичних препа-
ратів, термін розрахунків тощо. 

ПО ЧІМ ЛІКИ?

– Чи існує формула формуван-
ня ціни на медикаменти? 
– При формуванні ціни маємо 

враховувати, що Постановою Ка-

бінету Міністрів України №333 від 
25.03.2009 р. «Деякі питання дер-
жавного регулювання цін на лі-
карські засоби і вироби медичного 
призначення» затверджений «На-
ціональний перелік основних лі-
карських засобів», яким запрова-
джено обмеження націнки в ме-
жах 25% від закупівельної ціни.

Тому, при формуванні цін на 
медикаменти, ми не завжди за-
стосовуємо дозволені 25% націн-
ки, а часто 15-17%, щоб ціна була 
конкурентоспроможною.

АПТЕКА МАЄ БУТИ ЗА-
БЕЗПЕЧЕНА СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНИМ ОБЛАДНАННЯМ, 
ХОЛОДИЛЬНИКАМИ ДЛЯ 
ЗБЕРІГАННЯ ОКРЕМИХ 

МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Беручи до уваги насиченість 
аптечного ринку, намагаємося 
активно використовувати цінові 
методи конкурентної боротьби, 
адже сприятлива цінова політика 
на лікарські препарати дозволяє 
досягнути декількох цілей. На-
самперед, це репутація серед на-
селення аптеки з низьким ціно-
вим бар’єром, по-друге, хороша 
реклама аптечного закладу, при-
ток нових, а потім і постійних від-
відувачів, і як результат – збіль-
шення обсягів продажів. 

– З якими результатами спра-
цювала кооперативна аптечна 
галузь у 2016 році та які наступ-
ні кроки у її розвитку на Черка-
щині?
– На власному досвіді ми пере-

коналися у привабливості аптеч-
ного бізнесу для споживчої коопе-
рації, адже аптечна галузь одна з 
найбільш рентабельних. Крім 
того, тут використовуються осно-
вні фонди, не задіяні в торгівлі, 
громадському харчуванні, части-
на з яких перебувала у тимчасо-
вій оренді, а то і зовсім пустува-
ла. Тому, ми впевнені у необхід-
ності та працюємо над тим, щоб 
розширювати мережу наших ап-
тек як на селі, так і в містах. До 
речі, у передноворічні дні відкри-
лася чергова кооперативна апте-
ка, на цей раз у  Чигирині. 

– Дякую за предметну розмову, 
пані Валентино.

Вів інтерв’ю 

Михайло МАЗУР

ЯК ОРГАНIЗУВАТИ АПТЕЧНИЙ БIЗНЕС?
Споживча кооперація та аптечний бізнес, на перший погляд, незвичне поєднання функцій. Але це тільки на перший погляд. 
Адже споживча кооперація насамперед  покликана задовольняти економічні інтереси своїх членів, продаючи їм необхідні то-
вари, надаючи послуги. Аптечні – серед них. Надаючи цей вид послуг, варто враховувати той момент, що у переважній біль-
шості населених пунктів існує дефіцит фармацевтичних закладів. А у розпорядженні споживчої кооперації  практично всі не-
обхідні ресурси для започаткування і розвитку аптечної галузі: наявність об’єктів, фінансових ресурсів, було б лише бажання.

Кооперативні аптечні заклади 

ПРИ ФОРМУВАН-

НІ ЦІН НА МЕДИ-

КАМЕНТИ, МИ НЕ 

ЗАВЖДИ ЗАСТО-

СОВУЄМО ДО-

ЗВОЛЕНІ 25% НА-

ЦІНКИ, А ЧАСТО 

15-17%, 15-17%, 
ЩОБ ЦІНА БУЛА ЩОБ ЦІНА БУЛА 

КОНКУРЕНТО-КОНКУРЕНТО-

СПРОМОЖНОЮСПРОМОЖНОЮ

Валентина Зеленко 

«Кожна мить життя – ще одна можливість».

Габрiєль Гарсiа МАРКЕС, колумбiйський письменник, журналiст
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ТЕМА НОМЕРА

КОНКУРЕНТНА 

ПЕРЕВАГА У ДОВІР’Ї 

– Ми зберегли основні види 
діяльності: торгівлю, виробни-
цтво, ресторанне господарство, 
– ділиться пані Катерина. – У 
нас є два ринки, які роблять 
свій внесок у поповнення до-
хідної частини організації. Без-
умовно, багато залежить від 
кадрів – фахівців, працівників 
прилавка й інших категорій. 
Гадаю, не помилюся, якщо ска-
жу, що у будь-якій справі голо-
вне – людський фактор. Колек-
тив у нас чудовий. Більшість 
кооператорів трудяться у сис-
темі довгі роки. Напевно, тому 
нам вдається витримувати 
жорстку конкуренцію з боку 
великих мереж, які прийшли й 
у наше невеличке містечко. 
Але покупці довіряють коопе-
рації, знаючи нас довгі роки. 
До того ж люди бачать, що ми 
намагаємося відповідати рів-
ню сучасних стандартів. У тор-
гівлі – насамперед.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 

НОРМА ДЛЯ ТОРГІВЛІ

Роздрібна мережа районного 
споживтовариства налічує 22 
магазини, які обслуговують як 
сільське населення, так і жите-
лів м. Новий Буг. Головний на-
прям в організації торгівлі – 
оновлення і модернізація під-
приємств. Для досягнення цієї 
мети кооператори не жаліють 
сил, енергії, коштів. І результа-
ти цілком переконливі. Так, 
розташований у центрі магазин 
«Маркет» №1 минулого року 
став переможцем конкурсу 
Спілки споживчих товариств 
Миколаївської області на кра-
щий екстер'єр магазину систе-
ми. Фасад торговельного об'єкта 
приведено у відповідність до 
вимог інтеграції лого СООР. 
Всередині після ремонту та ре-
конструкції магазин виглядає 
не менш привабливо. Завдяки 
широкому асортименту продо-
вольчих і супутніх товарів по-
тік покупців постійний. 

Прагнуть не відставати від 
лідера й інші роздрібні об'єкти 
райспоживтовариства. Мага-
зин «Центральний» пропонує 
покупцям усі групи продуктів 
харчування, включаючи свіжі 
фрукти й овочі, напівфабрика-
ти, рибну продукцію, сири, 
м'ясні делікатеси. Завжди у 
продажі – квашена капуста, со-
ління, виготовлені кооперато-
рами з продукції власних заго-
тівель. Тут можна випити ча-
шечку ароматної кави і, що 
важливо, розплатитися за по-
купки банківською карткою. 
Термінали, електронні ваги, 
кавові апарати та інші досяг-
нення сучасних технологій ста-
ють нормою торговельного 
процесу в більшості підпри-
ємств райспоживтовариства.

ВСЯ СПРАВА – 

У ПЕРЕПРОФІЛІЗАЦІЇ 

У районі набула поширення 
спеціалізація роздрібних коопе-
ративних об'єктів. Приміром, 
колишню їдальню перепрофі-
льовано на магазин «Будівельні 
матеріали», і віддача від об'єкта 
зросла у рази. Чималий товар-
ний асортимент змушує коопе-
раторів замислитися про розши-
рення торговельної площі мага-
зину. Одних лише килимових 
виробів тут налічуються десят-
ки різновидів. Для зручності по-
купців у відділі працює оверло-
вочна машина. Великий вибір 
шпалер – на будь-який смак і га-
манець. Продаються навіть зо-
лоті та срібні ювелірні вироби. І 
практично всі товари знаходять 

свого покупця. Просто потрібно 
не лінуватися, постійно аналі-
зувати попит та пропозицію, 
вважають кооператори.

Буквально переповнений то-
варом магазин «Дитячий світ», 
який пропонує величезний ви-
бір іграшок, розвиваючих ігор, 
поліграфічних виробів, шкіль-
ного приладдя, дитячого одягу 
і взуття, а також коляски, вело-
сипеди різних розмірів. Кажуть, 
одного разу тут продали мото-
цикл. Будемо сподіватися, оди-
ничним випадком справа не об-
межиться. Адже діти ростуть 
дуже швидко…

На кооперативну аптеку пе-
ретворилася колишня книгар-
ня, яка перестала приносити 
прибуток. Тепер усе змінилося. 

Завдяки зусиллям досвідченого 
фармацевта Галини Лозенко ап-
тека процвітає, маючи постій-
ний контингент покупців. Кож-
ному Галина Семенівна готова 
надати консультацію, запропо-
нувати необхідні ліки за опти-
мальною ціною. 

Задоволені кооператори і ма-
газином «Кулінарія», де зазви-
чай біля прилавку стоїть черга, 
а всі столики у залі зайняті від-
відувачами. У буфетників Надії 
Сябрюк і Оксани Прошеги рідко 
випадає кілька хвилин перепо-
чинку. Вони невтомно відпуска-
ють кулінарну продукцію, бо-
рошняні та кондитерські виро-
би, напої тощо. Зранку люди 
приходять снідати, вдень обіда-
ти, ввечері беруть їжу із собою, 

щоб повечеряти вдома. Часті 
гості – водії автотранспорту. 
Крізь місто проходить траса 
Миколаїв – Дніпро, і далекобій-
ники давно переконалися: у «Ку-
лінарії» весь товар відмінної 
якості, та й обслуговування на 
висоті.

РИНОК: АНГЛІЙСЬКА 

ЗАКУСОЧНА НА ДОДАЧУ

Помітні зміни на краще від-
булися останніми роками на 
ринках кооперації «Централь-
ний», «Ранковий». Замість при-
мітивних торговельних прилав-
ків тут з'явилися зручні контей-
нери, сучасні бутики, було вста-
новлено міцний навіс над ряда-
ми, відремонтовано рибний па-
вільйон, створені комфортні 
умови для торгівлі. Неподалік 
відкрилася оформлена в англій-
ському стилі закусочна «Хот-
дог», куди охоче навідуються і 
торгуючі на ринках, і покупці. В 
усі ці нововведення вдихнула 
життя і душу директор ринково-
го господарства Марія Яценко, 
досвідчений кооператор, шано-
ваний колегами і городянами.

ЯКЩО ХЛІБ

ВИПЕЧЕНИЙ З ЛЮБОВ’Ю
 

У колишні часи у системі 
райспоживтовариства працю-
вав хлібозавод, який випікав за 
добу 400 тонн готової продук-
ції. Потім обсяги виробництва 
почали падати, промисловий 
гігант став нерентабельним, і 
його вирішили продати. Виру-
чені кошти вклали у рекон-
струкцію хлібопекарні. Осна-
щена економним обладнанням 
нового покоління, зараз пекар-
ня щомісяця видає 22 тонни хлі-
бобулочних виробів, і ще 3 тон-
ни солодощів випускає конди-
терський цех. Асортимент вель-
ми широкий, причому все ко-
ристується попитом. За слова-
ми директора Валентини Чере-
вань, кооперативний хліб – осо-
бливий, тому що зроблений з 
любов'ю. 

– Ми постачаємо продукцію 
у роздрібну мережу нашої сис-
теми, у приватні магазини, – 
пояснила Валентина Іванівна. 
– А біля магазину конкурентів 
«АТБ» поставили свій хлібний 
кіоск. І не помилилися, бо люди 
його не оминають – аромат сві-
жої випічки мимоволі змушує 
зупинитися і щось купити. 

ПРИБУТКОВА «ВЕНЕЦІЯ» 

У Новобузькому райспожив-
товаристві 9 підприємств ресто-
ранного господарства, серед 
яких головне – ресторан «Вене-
ція», найкращий у місті на сьо-
годнішній день.

– До 2007 року об'єкт не пра-
цював, – розповіла Олена Коно-
валова, керівник галузі. – Потім 
його відремонтували, створили 
креативний інтер'єр, подбали 

СКЛАДОВI УСПIХУ: 

ІНІЦІАТИВНІСТЬ І ГОТОВНІСТЬ ДО ШВИДКИХ ЗМІН

За прилавком продавець 

Валентина Мирончук – 

магазин «Центральний» Покупців обслуговує продавець Світлана Канакі

   Маркет у м. Новий Буг 

  У відділі посуду продавець 

Людмила Пластун – магазин 

«Будівельні матеріали»

 Продавець Лариса Кац 

  За оверлоком продавець 
 
 

Світлана Мацелик 
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КАДРИ
про меню, підібрали персонал, і 
люди пішли у нашу «Венецію», 
почали замовляти обслугову-
вання торжеств, словом, справа 
налагодилася. Однак ресторан-
не господарство вимагає постій-
ного розвитку, руху вперед. Ін-
шими словами, клієнтів треба 
дивувати, якщо працюєш у кон-
курентному середовищі. Нещо-
давно ми вдруге провели у рес-
торані ремонт: змінили колір 
обіднього залу, збільшили кіль-
кість місць, обладнали банкет-
ний зал, де можуть усамітнити-
ся невеликі компанії. У листо-
паді у нас було проведено стіль-
ки весіль, що бажаючим доводи-
лося завчасно записуватися у 
чергу. Принесли прибуток і зи-
мові свята. 

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ І 

ЗАВЗЯТІСТЬ – 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ

– От такі в нас у системі не-
байдужі, ініціативні люди, – 
підкреслила голова правління, 
коли ми підбивали підсумки в її 
кабінеті після огляду об'єктів. – 
Я можу цілком на них покласти-
ся. Завжди намагаюся врахову-
вати точку зору колег, прислу-
хаюся до їхніх порад, особливо 
головного економіста Галини 
Василівни Дирди і головного 
бухгалтера Олени Леонідівни 
Батрак, це професіонали з вели-
кої літери, інакше не скажеш. 
Наприклад, свого часу ми офор-
мили у місті право на постійне 
користування землею під свої-
ми об'єктами. Це доволі непро-
ста процедура, але виявили на-
полегливість, часом завзятість. 
Зате зараз не сплачуємо пода-
ток на землю. Так будується 
успішна економіка – з урахуван-
ням перспективи на майбутнє. 
Не можна жити одним днем. 
Хоча… всі ходи прорахувати, на 
жаль, неможливо. Тому, звичай-
но, проблем вистачає.

Ольга НАГІРНЯК

На 1-й стор. –  голова правління рай-

споживтовариства Катерина Волкожа 

Відділ товарів для ремонту

Ресторан «Венеція»

Д итинство Любові Петровець про-
йшло у цьому ж селі Переходичі. 
Зростала вона у багатодітній роди-
ні. Тато Карпо Михайлович та мама 

Тетяна Остапівна виховували семеро дітей. 
Скрутно жилося, тож дітей до праці привча-
ли з ранніх років. Любов Карпівна пригадує, 
що коли сусідські однолітки відпочивали, 
вона разом із батьками змушена була їхати 
на заробітки до Житомирщини та Чернігів-
щини – сапати буряки. Працювати доводи-
лося нарівні з дорослими: відміряють 5, а бу-
вало й 7 гектарів буряків – і працюй. За це в 
кінці літа отримували не лише гроші, за які 
батьки купували потім дітлахам одяг та зо-
шити до школи, а й зерно та цукор. Саме цей 
перший важкий заробіток і навчив Любов 
Карпівну цінувати в людях працелюбність, 
совість та порядність. Каже, наймиліше сер-
цю те, що заробив власними руками. 

Після школи Любов Карпівна пішла пра-
цювати продавцем у кооперативний мага-
зин, паралельно закінчивши за чотири роки 
товарознавче відділення Рівненського коо-
перативного технікуму. Відтоді пролетіло 
три десятиліття сумлінної праці. Спочатку 
Любов Карпівна трудилася у старому примі-
щенні магазину, а шість років тому тут збу-
дували гарний та сучасний торговельний за-
клад із новим обладнанням, холодильника-
ми, кондиціонером. Проте не комфорт віді-
грає основну роль в успішності цього мага-
зину, а господиня прилавка, яка ніколи не 
шкодувала власного часу, аби навести лад, 
створити затишок, замовити широкий асор-
тимент товарів, оновити його, знайти підхід 
до кожного покупця. За трудові досягнення 
правління Споживспілки Рівненської облас-
ті та президія обласного комітету профспіл-
ки працівників споживчої кооперації визна-
ли Любов Петровець «Людиною року – 
2015». 

– Працювати рентабельно та успішно для 
мене вже справа честі, – ділиться Любов Кар-
півна. – Різні часи переживала кооперація на-
шого району. Дехто з колег переконаний, що 
наш успіх напряму залежить від бурштину, 
який тут добувають, бо ж чим заможніші міс-
цеві жителі, тим більший товарооборот ма-
газину, в якому вони витрачають свої гроші. 
Однак ми завжди були серед лідерів, а бурш-
тин у Переходичах почали видобувати лише 
в останні кілька років. Просто є розуміння 
того, що потрібно постійно працювати над 
якістю торгівлі, товарами, які щодня завози-

мо. Я, до речі, з тих продавців, яким постійно 
потрібен товар. Буває, і у вихідні телефоную 
до голови правління Березівського спожив-
чого товариства Марії Кибукевич, аби напе-
ред замовити необхідне. От, скажімо, перед 
Міжнародним жіночим днем на наше про-
хання до магазину завезли живі квіти. Лише 
за два дні ми реалізували понад 300 троянд. 
І це в селі, де проживає трохи більше 300 жи-
телів! Щодня нам завозять свіжі ковбасні та 
м’ясні вироби, рибну продукцію. Упродовж 
багатьох років люди купують березівський 
хліб, який не лише смачний, а й поживний та 
з натуральних інгредієнтів. Нині в попиті мо-
розиво, прохолоджувальні та енергетичні 
напої, пиво, овочі, фрукти. Також продаємо 
багато текстилю, іграшок та посуду. Загалом 
у магазині дуже широкий вибір товарів – по-
над дві тисячі найменувань. Подекуди навіть 
не вистачає торговельної площі. Також пра-
цюємо із замовленнями. Якщо покупцеві по-
трібен якийсь товар, то доставляємо його 
або того ж дня, або наступного. Люди ціну-
ють таку турботу про себе, розуміють, що 
працюємо на совість. Місячний товарообо-
рот магазину – понад півмільйона гривень. 
Бували місяці, коли торгували і по 700 тисяч! 
Загалом за півроку ми вторгували понад 3 
млн. грн. Звісно, досягати таких результатів 
непросто, адже потрібно постійно тримати 
руку на пульсі товарного ринку, якісно обслу-
говувати покупців та найголовніше – любити 
свою роботу. Ось тут, біля магазину, навіть 
стільки ж квітів посіяла, як удома. 

Окрім того, що Любов Петровець добро-
совісно виконує свої обов’язки, вона ще й 
любляча мама, свекруха та турботлива ба-
буся. Її велике серце, здається, готове при-
голубити всіх, і попри всі життєві негараз-
ди, може йти далі, при цьому підтримуючи 
інших. 

Олена СОБКОВИЧ

СПРАВА ЧЕСТІ  ЛЮБОВІ  ПЕТРОВЕЦЬСПРАВА ЧЕСТІ  ЛЮБОВІ  ПЕТРОВЕЦЬ

 КІРОВОГРАДЩИНА   Торік Ан-
дрій Маслюков, технік з праці 
Компаніївського райспоживтова-
риства Спілки споживчих това-
риств Кіровоградської області, 
відзначав свій 65-річний ювілей. 
Чимало вдячних слів почув юві-
ляр від колег за чесне трудове 
життя, половину якого він при-
святив споживчій кооперації.

Свій професійний шлях Ан-
дрій Павлович розпочав з Компа-
ніївської міжгосподарської буді-
вельної організації, звідки був 
направлений на навчання до Кі-
ровоградського будівельного тех-
нікуму. Набравшись досвіду, у 
1986 р. продовжив трудову діяль-
ність у Компаніївському райспо-
живтоваристві на посаді заступ-
ника голови правління з техніки 
безпеки. Тож торік колектив орга-

нізації відзначав ще один юві-
лей, пов’язаний з Андрієм Мас-
люковим, адже вже 30 років він 
опікується безпекою праці на 
кооперативних об’єктах, сприяє 
покращенню матеріально-тех-
ніч ної бази, створенню належ-
них умов праці та організації по-
жежної безпеки. 

– Енергії, завзяттю Андрія 
Павловича можна по-доброму 
позаздрити, – розповідає ін-
структор з кадрів, голова проф-
спілкового комітету Компаніїв-
ського райспоживтовариства 
Олена Павельчак. – Під його 
пильним керівництвом буді-
вельна бригада райспоживто-
вариства впевнено реалізовує 
заходи з модернізації та рекон-
струкції кооперативних закладів 
торгівлі й ресторанного госпо-
дарства. До речі, він є не лише 

одним із найдосвідченіших фа-
хівців у споживчій кооперації 
Компаніївського району, але й 
найстаршим. Колеги його ціну-
ють за велику життєву мудрість, 

особливу надійність, життєрадіс-
ність, щирість та готовність при-
йти на допомогу.

Ірина ШІХІЄВА

 РІВНЕНЩИНА   «Бог не дає більше випробувань, аніж людина може витримати» – в істині цих слів продавцю 
кооперативного магазину с.Переходичі Рокитнівського району Любові Петровець довелось не раз пере-
конатися. Вона й сама дивується, звідки беруться сили все пережити. Каже, що підтримкою й опорою для 
неї є чоловік Петро Федорович, з яким живуть душа в душу ось уже понад 25 років, та улюблена робота. 

ПОДВІЙНИЙ  ЮВІЛЕЙ  АНДРІЯ  МАСЛЮКОВАПОДВІЙНИЙ  ЮВІЛЕЙ  АНДРІЯ  МАСЛЮКОВА

«Справжня честь – це рішення робити за будь-яких обставин те, що корисно більшості людей».

Бенджамiн ФРАНКЛІН, американський полiтичний дiяч
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 ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

Розмовляючи із Тетяною 
Жванко, відзначаєш, як красиво 
вона говорить про свою роботу. 
Адже результат її праці – теж 
дуже красивий, вишуканий і 
смачний. 

– Тетяно Валеріївно, ви працює-
те кондитером понад 15 років. 
Як обирали саме цю професію?
– У дитинстві в мене не було 

чітких думок про майбутню про-
фесію. Серйозно почала замислю-
ватися лише у старших класах. 
Професією хотіла обрати саме ту 
справу, яка б мені подобалася, 
адже це – на все життя і має бути 
«до душі». А мені дуже подобаєть-
ся пекти, а також прикрашати де-
серти, випічку, робити їх довер-
шеними і за смаковими, і зовніш-
німи якостями. Вдосконаленню 
цієї філігранної роботи немає 
меж. До речі, до Черкас наша ко-
манда привозила весільний хліб, 
який був виліплений мною вруч-
ну до останньої пелюсточки. 
Отже, закінчивши Кіровоград-
ське професійно-технічне учили-
ще, свою трудову біографію роз-
почала на «Хлібокомбінаті» Бо-
бринецького райспоживтовари-
ства. Вважаю, це ідеальне місце 
для самовдосконалення та розви-
тку, адже поряд зі мною працю-
ють досвідчені фахівці та талано-
виті майстри. «Хлібокомбінат» 
досить потужне підприємство, 
яке виготовляє здобно-булочні та 

кондитерські вироби. Наш асор-
тимент становить близько 120 
одиниць. Вся продукція реалізу-
ється переважно через коопера-
тивну торговельну мережу Бобри-
нецького та сусідніх до нього ра-
йонів. Найбільше продукції мож-
на побачити у фірмових магази-
нах системи «Хліб». А ще ми при-
ймаємо замовлення на виготов-
лення та оформлення весільних 
короваїв, тортів для святкування 
ювілеїв, дитячих днів народжен-
ня. Однією з важливих умов роз-
витку «Хлібокомбінату» є онов-
лення асортименту продукції, по-
ява нових пропозицій для покуп-
ців. Бажання бути кращою, ніж 
учора, отримати свою порцію кон-
дитерського задоволення надає 

мені кожного ранку наснаги.
– Тетяно Валеріївно, у чому ж 
була родзинка оформлення ва-
шої конкурсної роботи, яка так 
сподобалася журі?  
– Я представляла Споживспілку 

Кіровоградської області з конди-
терською роботою під назвою – 
«Кропивницький – театральне міс-
то». За ідею ми взяли факт пере-
йменування Кіровограда у Кро-
пивницький, тому прагнули як-
найкраще представити наш облас-
ний центр. Місто невелике, віднос-
но молоде, але зі своєю багатою іс-
торією, славними культурними 
традиціями, талановитими людь-
ми. Саме тут 134 роки тому було 
створено перший професійний 
український театр і велика заслу-
га в цьому Марка Кропивницько-
го, на честь якого місто отримало 
сучасну назву. Приготувавши торт 
у вигляді театру, експозицію допо-
внювала їстівними екстер’єрними 
елементами. З пряничного тіста 
виконана алея, з мастики – ліхта-
рики, дерева, квіткові клумби, ла-
вочка, із вафельного паперу – жи-
телі міста, які вбрані у одяг харак-
терний для кінця XIX століття. Як 
на мене, у повній мірі вдалося відт-
ворити чи не найголовніший 
історико-культурний символ міста 
– театр корифеїв із Театральною 
площею. Рада, що мій кондитер-
ський виріб прийшовся до вподоби 
членам журі, гостям свята. Повір-

те, схвальні відгуки – це найвища 
нагорода для кожного кондитера.

– Пані Тетяно, що найбільше 
запам’яталось у конкурсі?      
– Це мій перший досвід участі у 

подібних конкурсах, незважаючи 
на солідний стаж роботи за фахом. 
Під час приготування індивіду-
ального завдання я просто отри-
мувала задоволення від своєї улю-
бленої справи та насолоджувалася 
цим велелюдним дійством. Такі 
заходи – це завжди нові знання, 
знайомства, обмін досвідом та не-
забутні враження. Усі роботи, пред-
ставлені на конкурсі, можуть при-

кра сити найвишуканіший стіл 
та гідні називатися шедевром кон-
дитерської майстерності. 

Хочу подякувати за підтримку 
своєму колективу, зокрема голові 
правління Бобринецького райспо-
живтовариства Валентині Татаро-
вій, заступнику директора «Хлібо-

комбінату» Любові Підкопайло. А 
також начальнику відділу заготі-
вель, виробництва і збуту продук-
ції та сировини Споживспілки Ва-
лентині Ковтун, в.о. завідувача 
харчової контрольно-виробничої 
лабораторії Інні Завіні.

– У вашому доробку чимало 
тортів. І ювілейних, і весільних, 
і для дитячих свят. Який напрям 
найулюбленіший, чи складно 
готувати тематичні торти?
– Одним із найулюбленіших 

кондитерських виробів у моїй ро-
дині є торт «Чорний принц». Зда-
валося, без нього не проходить 

жодне сімейне свято. Він смачний, 
ніжний, легкий у приготуванні та 
під силу кожній господині. Осно-
вні інгредієнти – любов, натхнен-
ня, гарний настрій та знання.

Розмову вела Ірина ШІХІЄВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

РЕЦЕПТ  УСПIХУ ВIД  ТЕТЯНИ  ЖВАНКОРЕЦЕПТ  УСПIХУ ВIД  ТЕТЯНИ  ЖВАНКО
 КІРОВОГРАДЩИНА   Тетяна Жванко представляла споживчу кооперацію області на Всеукраїнському конкурсі профе-
сійної майстерності «Кращий кондитер споживчої кооперації України 2016». У її житті такий конкурс був уперше 
та залишив не лише чимало позитивних вражень, але й подарував перемогу – друге місце у номінації «За ори-
гінальність оформлення кондитерських виробів».

 БУКОВИНА    У Новоселицькій райспо-
живспілці послідовно працюють над роз-
ширенням асортименту товарів за рахунок 
продукції фреш групи – товарів з високим 
рівнем товарообертання, які дають підви-
щену ефективність продажів. 

Свого часу «Вісті…» розповідали про 
невеличку, але дуже охайну крамничку  
«Кооператор» місцевого коопзаготпрому 
у самому центрі Новоселиці, де лише  роз-
починали цю роботу. Відтоді асортимент 
торгового закладу значно збагатився про-
дукцією, процеси продовжують розвивати-
ся  динамічно з урахуванням вимог спо-
живчого ринку. 

– На сьогодні понад 65% у товарооборо-
ті торговельного закладу, або майже 130 
тис. грн., становлять товари саме фреш 

групи, – розповідає керівник коопзагот-
прому Поліна Минзат. – У цій групі най-
більша питома вага овочів, охолодженого 
м’яса і м’ясопродуктів, птиці тощо. Товаро-
обертання у крамниці на рівні 8-10 днів. 
Особливу увагу звертаємо на  співпрацю з 
постачальниками у сенсі мобільності по-
ставок якісної продукції. Віддаємо перева-
гу продукції від  місцевих селянських гос-
подарств, фермерів.

І дійсно, така увага асортиментній полі-
тиці позитивно відбивається на фінансовій 

стороні діяльності торговельного закладу, 
напрацьовані прибутки інвестуються у 
придбання сучасного торговельного та хо-
лодильного устаткування, тут комп’ютери-
зовані процеси обліку реалізації продукції, 
замінено освітлення торговельної зали 
тощо. Досвід «Кооператора» стає надбан-
ням інших роздрібних підприємств, як 
основного фактора підвищення ефектив-
ності кооперативних продажів.

Михайло МАЗУР 

МАГАЗИН 

«КООПЕРАТОР», 

У ЯКОМУ Є ВСЕ

Керівник коопзаготпрому Поліна Минзат (праворуч) 

із головою правління Новоселицької 

райспоживспілки Інною Чубрей
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  ІННОВАЦІЇ

ПЕРШИМИ У СЕЛІ

Лариса Пуш в оновленому 
маркеті з першого дня: спочатку 
працювала продавцем, а три 
роки тому її призначили заві-
дуючою.

– Сьогодні ми вже вийшли на 
такий рівень, коли можемо по-
хвалитись і своєю популярністю 
в селі, де на три з половиною ти-
сячі населення – 14 торговельних 
точок різних форм власності, і 
своїми фінансовими результата-
ми, яких, як ви розумієте, непро-
сто досягти у такому щільному 
конкурентному середовищі, – 
констатує Лариса Миколаївна. 
– Вісім років тому, коли відкри-
вали після серйозної реконструк-
ції магазин і запровадили метод 
самообслуговування, зіштовхну-
лися з тим, що люди, особливо 
старшого віку, з недовірою по-
ставилися до цієї прогресивної 
форми. Їм незвично було брати 
корзинки, непросто зорієнтува-
тися у торговельній залі. Декого 
доводилося мало не за руку води-
ти, показувати і розказувати, аж 
допоки не увійшли у смак і не 
відчули переваги сервісу, котрий 
першими у селі запропонували 
кооператори. Та й тепер, трапля-
ється, старенькі приходять зі 
списком і ми їм допомагаємо ви-
брати необхідний товар. У нас 
тут переважно всі свої, знаємо 
їхні смаки і вподобання, тож з 
легкістю можемо наповнити їх 
корзинки товаром, зазначеним у 
списку, їм залишається лише 
розрахуватися на касі. Оточити 
увагою кожного покупця – аксіо-
ма, яка повертається до нас дові-
рою людей.

ПЛЮС 

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД

Ті відвідувачі, з ким вдалося 
поговорити, в один голос відзна-
чали переваги спілчанського 

маркету: хліб завжди свіжий, за-
возиться двічі, а то й тричі на 
день; різноманітний вибір мо-
лочної, ковбасної продукції; не-
висока, у порівнянні з іншими 
точками, націнка; широкий 
асортимент. «Ці дівчата завжди 
при ділі, їм ніколи чаї розпива-
ти і на перекури виходити. Тому 
у них завжди чисто, затишно і 
тепло, що надзвичайно важливо 
холодної пори року».  

У маркеті четверо продавців, 
середній вік – 30 років. Наванта-
ження на кожного члена колек-
тиву солідне, зважаючи, що за 
день магазин відвідує приблиз-
но 400 покупців, а влітку ще 
більше. На моє запитання, чи 
важко працювати у жіночому 
оточенні, Лариса Миколаївна за-
певнила:

– Зовсім не важко. Наша візи-
тівка – доброзичливість і усміш-
ка на обличчі. Тому на роботу 
йдемо у доброму настрої і дару-
ємо його своїм покупцям. На 
своєму досвіді ми переконалися, 
що на обсяги продажу позитив-
но впливає музичний супровід, 
тому використовуємо і цей фак-
тор впливу – людям подобаєть-
ся, вони довше затримуються 

біля полиць, вибираючи товар і 
насолоджуючись музикою.

У НАЙБЛИЖЧІЙ 

ПЕРСПЕКТИВІ

На планах, які намітила пані 
Лариса зі своїм колективом, не 
могли не позначитися зовнішні 

чинники: це і війна на сході кра-
їни; і зубожіння населення, осо-
бливо сільського, котре склада-
ється переважно з людей похи-
лого віку. Була у неї задумка 
придбати скляну вітрину для 
елітних алкогольних напоїв і на-
повнити її вишуканим асорти-
ментом, але потім вирішили, що 
не на часі. Натомість у найближ-
чій перспективі – розширити 
промислову групу, доповнивши 
її такими позиціями, як пласт-
масові вироби, електротовари.

– А не пробували працювати 
зі складною побутовою техні-
кою, приміром, торгувати нею 
за попереднім замовленням? – 
поцікавилась.

– Можна було б взяти до ува-
ги цю ідею і подумати над шля-
хами її втілення. Як-не-як, а до 
Черкас цілих п’ятдесят кіломе-
трів, не кожному під силу туди 
дістатися, купити і привезти ве-
ликогабаритний товар. Ось на-

пишемо оголошення про те, що 
можемо надати таку послугу, 
вивчимо попит. Чому б і ні?! Для 
залучення покупців усі методи 
прийнятні, якщо вони переслі-
дують благородну мету. Власне, 
такий вид послуг, як попереднє 
замовлення спілчани апробува-
ли вже давно. Приміром, через 
магазин можна придбати обря-
дові хліби, весільні короваї, 
шишки і лежні виробництва 
кондитерського цеху «Колос» 
Черкаського райспоживтовари-
ства. Ми з’ясували деталі: за-
прошуючи на весілля своїх гос-
тей, молода з дружкою і моло-
дий з боярином вручають їм здо-
бну випічку, так звані шишки, а 
лежні даруються хрещеним 
батькам. Таким чином коопера-
тори ще й долучаються до збере-
ження національних традицій. 

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА 

ТОРГОВЕЛЬНИМ ЗАЛОМ У… РИТМІ ВАЛЬСУ
  ЧЕРКАЩИНА   Формат, у якому працює коопмаркет села Яснозір’я Черкаського райспоживтовариства, можна на-
звати оптимальним: це коли, щоб скупитися, достатньо зайти лише в один магазин. Але при цьому ще й отри-
мати задоволення від того, як тебе обслужили. 

Лариса Пуш, Тетяна Цимбал, Лариса Голік, Анна Колісник

ВІТАЄМО!
ОЛЬГУ КУЗЬМІВНУ 
КАЗМІРЧУК, 

головного бухгалтера Лановецького 

споживчого товариства, 

з 60-річним ювілеєм, 

який вона відсвяткувала 25 січня.

За плечима Ольги Кузьмівни – величезний 

досвід роботи у споживчій кооперації, якій 

вона присвятила понад 40 років свого жит-

тя. Трудову діяльність Ольга Казмірчук роз-

почала у 1977 р. бухгалтером Лановецько-

го продторгу; з 1994 р. – бухгалтер Лано-

вецького районного споживчого товари-

ства; з 1998 р. – бухгалтер Татаринецького 

відокремленого підрозділу; з 2002 р. – за-

ступник головного бухгалтера Лановецько-

го районного споживчого товариства; з 

2004 р. – заступник головного бухгалтера 

Лановецького споживчого товариства, а з 

2005-го і по нині – головний бухгалтер Ла-

новецького споживчого товариства.

Шановна Ольго Кузьмівно!

Ваша праця та відданість споживчій коопе-

рації були оцінені грамотами правління  

облспоживспілки, Почесною грамотою 

правління Всеукраїнської центральної спіл-

ки споживчих товариств та ЦК Профспілки 

працівників споживчої кооперації України. 

Всі роки Вашої трудової діяльності 

пов’язані з бухгалтерською справою. У сво-

їй  роботі Ви вміло поєднуєте високу вимо-

гливість, професіоналізм, об’єктивність і  

принциповість з добротою, щирістю, ду-

шевною теплотою і порядністю. Нехай  

людська шана буде подякою Вам за плідну 

працю, чуйність, уміння творити добро, а  

доля завжди буде щедрою до Вас.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, благопо-

луччя та достатку в родині, поваги від  ко-

лег і друзів, успіхів у професійній діяль-

ності.

Хай б’ється джерело життя бурхливо,

Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях!

Щасливі Ви, бо скрізь шанують люди,

За труд, за чуйність, за тепло душі, 

Нехай здоров’я й сил іще прибуде,

Нехай до серця старість не спішить!

Тож шлемо від серця найкращі слова,

А Бог хай дарує многії літа!

З повагою

правління споживчого товариства 

та президія районної профспілки 

працівників  споживчої кооперації

«Знання недостатньо, необхідне застосування. Бажання недостатньо, необхідна дія».

Брюс ЛІ, американський кiноактор, режисер
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 30

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Український корт 

09.35 Чоловічий клуб. Спорт 

10.45 Чоловічий клуб 

11.15 Спорт. Тиждень 

11.50 Орегонський путівник 

12.20 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Борхес 

14.00 Д/ф «Українська 

революція»

15.00 Новини

15.30 Фольк-music 

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Твій дім-2 

17.50 Вікно в Америку

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Царівна»

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Вікно в Америку 

04.35 Про головне

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30, 12.25 «Спеціальний ви-

пуск. Вечірній Квартал»

12.20 «Налаштування нових 

параметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A  

(Sirius 4)»

12.45 Х/ф «Чоловіча інтуїція»

14.50 «Вечірній Квартал»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 Х/ф «Коломбіана» 16+

22.10 «Світ навиворіт-8»

23.10, 02.55 Х/ф «Шерлок-3(3). 

Його остання клятва» 16+

01.00 «Світське життя. Новоріч-

ний карнавал 2017»

IНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Вузький міст» 

13.30 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

15.15 «Чекай мене» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Райські яблучка. Жит-

тя триває» 

23.40, 03.45 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.20, 05.05 «Подробиці»

02.10 Х/ф «Міський романс»

ICTV

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Провокатор

05.00 Дивитись усім!

05.45 Надзвичайні новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою  

(повтор)

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.15 Х/ф «Людина листо-

пада» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Згадати все!» 16+

16.05 Х/ф «Ґодзила» 

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.25 Скетчком «На трьох» 16+

22.25 Свобода слова

00.40 Х/ф «Ніндзя: Тінь сльози» 18+

02.10 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.35 Стоп-10

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Моя правда»

09.40 Х/ф «На мосту» 

11.40 «Битва екстрасенсів-14» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

22.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

00.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

05.50 Події тижня з Олегом Па-

нютою

06.50, 07.15, 08.15 Ранок   

з Україною

07.00, 08.00, 09.00 Події

09.15 Зоряний шлях.  

Новий сезон 

11.10 Х/ф «Прикмета на щастя» 

13.10, 15.30 Т/с «За законами 

воєнного часу» 

15.00, 19.00, 01.30 Події

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Щасливий квиток» 16+

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Смертельна гонка. 

Інферно» 16+

03.20 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

ВІВТОРОК, 31

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.30 Х/ф «Піше. Між небом і 

землею»

12.00 Євробачення-2017. 

Церемонія жеребкування 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з громадя-

нами

14.00 Книга.ua 

14.30 Вересень 

15.00 Новини

15.30 Театральні сезони 

15.55 Спогади 

16.25 Мистецькі історії 

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі хазяїн? 

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Утеодин з Майклом Щуром 

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Царівна»

03.20 Віра. Надія. Любов 

04.10 Уряд на зв’язку з громадя-

нами 

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Міняю жінку-2»

11.00, 12.20 «Спеціальний ви-

пуск. Вечірній Квартал»

12.55 «Хочу у «ВІА ГРУ»

14.50 «Вечірній Квартал»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 Х/ф «Отже, війна» 16+

22.10 «Світ навиворіт-8»

23.15 Х/ф «Шерлок-4(1)» 16+

01.00 «Світ навиворіт-8»

02.05 Х/ф «Шерлок-4(1) «мовою 

оригіналу» 16+

05.10 «Спеціальний випуск. 

Вечірній Квартал»

IНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Райські яблуч-

ка. Життя триває»

14.10 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Райські яблучка. Жит-

тя триває»

23.40, 04.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.15, 05.10 «Подробиці»

02.00 Х/ф «Дике кохання»

ICTV 

04.50 Факти

05.10 Провокатор

05.55 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Більше ніж правда

11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика» 16+

12.00, 13.20 Х/ф Бондіана: «Вид 

на убивство» 

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

23.25 Х/ф «Змії на борту літака» 16+

01.20 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.55 Стоп-10

СТБ 

06.30 «Все буде добре!» 

08.15 «Моя правда»

09.10 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша» 

10.55 Х/ф «Лабіринти кохання» 16+

12.45 «МастерШеф-2» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 23.25 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

01.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях.  

Новий сезон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.00, 19.00, 01.20, 03.45 Події

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Щасливий квиток» 16+

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

02.10 Х/ф «Смертельна гонка. 

Інферно» 16+

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 1

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Д/ф «Жива ватра»

10.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 Війна і мир 

15.00 Новини

15.30 Світло

16.10 Путівник прочанина

16.25 «На пам’ять»

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хочу бути 

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Простір толерант-

ності. Батьківщина в серці»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Анна Піль»

03.40 Надвечір’я. Долі 

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Міняю жінку-2»

11.00, 12.20 «Спеціальний ви-

пуск. Вечірній Квартал»

12.50 «Хочу у ВІА ГРУ»

14.50 «Вечірній Квартал»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 Х/ф «Ва-Банк» 16+

22.00, 01.10 «Світ навиворіт-8»

23.15 Х/ф «Шерлок-4(2)» 16+

02.15 Х/ф «Шерлок-4(2) «мовою 

оригіналу» 16+

05.15 «Спеціальний випуск. 

Вечірній Квартал»

IНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Райські яблуч-

ка. Життя триває» 

14.10 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Райські яблучка. Жит-

тя триває»

23.40, 03.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.15, 05.00 «Подробиці»

02.05 Х/ф «Камінна душа»

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Провокатор

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Громадянська оборона

11.40, 17.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Змії на борту літака» 

16+

15.05, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.00 Х/ф «Втікач» 16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ

07.15 «Все буде добре!» 

09.15 «Моя правда» 

10.15 «МастерШеф-2» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 23.25 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

01.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.00, 19.00, 02.50 Події

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Щасливий квиток» 16+

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 2

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Х/ф «Нортенгерське абат-

ство»

11.05 Д/ф «Промені темного про-

стору»

11.40 Орегонський путівник 

12.10 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.00 Д/ф «Василь Стус. Фено-

мен суток»

15.00 Новини

15.30 Надвечір’я. Долі 

16.25 «На пам’ять»

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Школа Мері Поппінс 

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Борхес

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Анна Піль»

03.40 Надвечір’я. Долі 

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Міняю жінку-2»

11.00, 12.20 «Спеціальний ви-

пуск. Вечірній Квартал»

12.55 «Хочу у ВІА ГРУ»

14.50 «Вечірній Квартал»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 Х/ф «Я, робот»

22.20 Х/ф «Шерлок-4(3)» 16+

00.15 Х/ф «Шерлок. Бридка на-

речена» 16+

02.00 Х/ф «Шерлок-4(3) «мовою 

оригіналу» 16+

05.05 «Спеціальний випуск. 

Вечірній Квартал»

IНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Райські яблуч-

ка. Життя триває» 

14.10 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Райські яблучка. Жит-

тя триває» 

23.40, 03.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.20, 05.00 «Подробиці»

02.05 Х/ф «Захар Беркут»

ICTV 

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.35 Провокатор

05.30 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини з Ко-

стянтином Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.00, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика» 16+

12.05, 13.20 Х/ф «Втікач» 16+

12.45, 15.45 Факти. День
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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 – «Редакція газети 
      «Вісті…»;
   – номер рахунку отримувача – 
      26006052730479;
   – поставити відмітку навпроти рядка  
     «Рахунок одержувача відкрито 
     в КБ «Приватбанк»;
    – у «Призначенні платежу» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 

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

тей…» отримав вашого листа, пере-
дзвоніть після його відправки до ре-
дакції 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. 
(з лютого 2017 року). Тексти більше 
вказаного розміру оплачуються про-
порційно до встановленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ

15.00, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Служителі закону» 

16+

01.55 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.25 Стоп-10

СТБ 

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Моя правда»

09.40 «МастерШеф-2» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 00.40 Т/с «Коли ми  

вдома» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

01.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях.  

Новий сезон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.00, 19.00, 02.50 Події

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Щасливий  

квиток» 16+

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце  

злочину» 16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Д/ф «Легенди тофу»

09.30 Візитівка Полтавщини

10.30 Д/ф «Життя і смерть у 

Гуцулії, або Про трьох 

братів, мандрівних музик і 

вуйка-небіжника»

11.15 Д/ф «Євробачення. Дихай 

глибше»

11.40 Орегонський путівник 

12.10 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

14.00 Д/ф «Володимир Івасюк. 

Щоб народитися знову»

15.00 Новини

15.30 Віра. Надія. Любов 

16.25 Путівник прочанина

16.40 Т/с «Анна Піль»

17.30 Хто в домі хазяїн? 

17.50 М/с «Попелюшка»

18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.25 Війна і мир 

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 

Войтили»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Музичне турне

03.00 Т/с «Анна Піль»

03.45 Віра. Надія. Любов 

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Міняю жінку-2»

11.00, 12.20 «Спеціальний ви-

пуск. Вечірній Квартал»

12.55 «Хочу у ВІА ГРУ»

14.50, 01.50 «ВЕЧІРНІЙ КВАР-

ТАЛ»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 «Вечірній Київ»

22.15 «Вечірній Квартал»

00.10, 03.10 Х/ф «Нокаут» 16+

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Райські яблуч-

ка. Життя триває» 

14.10 «Слідство вели... з Лео-

нідом Каневським»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Альошкіна любов»

00.45 «Подробиці»

01.40 Х/ф «Всього один поворот»

02.55 Х/ф «Циганка Аза»

04.25 «Чекай мене» 

ICTV 

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.40 Провокатор

05.35 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Інсайдер

11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мишка Япончика» 16+

12.05, 13.20 Х/ф «Служителі за-

кону» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.20 Скетчком «На трьох» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.25 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів» 16+

01.30 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.05 Стоп-10

СТБ 

05.45 «Моя правда»

07.40 Х/ф «Моя старша сестра» 

09.35 Х/ф «Швидка допомога» 

12+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.50 Т/с «Коли ми вдо-

ма» 

19.50 Х/ф «Дві історії про кохан-

ня» 

22.35 Х/ф «Наречена мого друга» 

01.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-2»

15.00, 19.00, 02.50 Події

16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Ляльки» 16+

23.00 Події дня

01.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+

03.40 Реальна містика 

05.10 Зоряний шлях 

СУБОТА, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

11.00 Фольк-music 

12.25 Т/с «Білий танець»

16.05 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

16.30 Книга.ua 

17.00 Чоловічий клуб. Спорт 

18.25 Чоловічий клуб 

19.00, 22.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний кон-

курс «Євробачення-2017». 

І тур

21.00 Новини 

21.30 Мистецький пульс  

Америки 

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Чоловічий клуб. Спорт 

03.35 Чоловічий клуб 

04.05 Х/ф «Вечори на хуторі біля 

Диканьки»

05.35 Новини 

1+1

06.00 Х/ф «Водне життя» 16+

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 ТСН

11.00 «Світське життя»

12.00 Х/ф «Велика різниця»

13.45 «Голос країни-7»

16.00, 21.15 «Вечірній Квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.10 «Світське життя»

00.10, 05.00 Х/ф «Пограбування 

по-англійському» 16+

01.50 «Вечірній Київ»

IНТЕР 

06.15 «Мультфільм»

06.55 «Подробиці»

07.50 Х/ф «Поживемо-побачимо»

09.30 Прем’єра. «Україна 

вражає»

10.00 Д/п «В гості до В’ячеслава 

Тихонова»

11.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину» 

14.00, 20.30 Т/с «Чотири пори 

літа» (16+) 

20.00 «Подробиці»

21.45 Х/ф «Альпініст» (16+) 

23.30 Х/ф «Райський   

проект» (16+) 

01.30 «Подробиці»

02.00 Д/п «Клара Лучко. Три 

зустрічі»

02.40 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину» 

05.10 Д/п «В гості до В’ячеслава 

Тихонова»

ICTV 

04.05 Факти

04.25 Х/ф Бондіана: 

«Восьминіжка» 

06.40 Дивитись усім!

07.35 Краще не повторюй!

08.35 Я зняв! 

10.30 Дизель-шоу. Дайджест

11.25 Особливості національної 

роботи 

12.20, 13.00 Х/ф «Злива» 16+

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів» 16+

16.25 Х/ф «Шакал» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Принц» 16+

21.55 Х/ф «Спасіння» 16+

23.40 Х/ф «Законослухняний гро-

мадянин» 16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ 

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 Т/с «Коли ми вдома» 

11.15 Х/ф «Наречена мого друга» 

13.20 «МастерШеф Діти-2» 

19.00 «Євробачення-2017» 

21.30 Т/с «Коли ми вдома» 

22.30 «Євробачення-2017. 

Підсумки голосування» 

23.20 Х/ф «Не підганяй кохання» 

01.45 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

«УКРАЇНА»

07.00 Події

07.10 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Щасливий кви-

ток» 16+

15.00, 19.00, 02.20 Події

17.50, 19.40 Т/с «Я ніколи не пла-

чу» 

22.45 Т/с «Дочки-матері» 

03.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+ 

05.10 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Національний відбір 

учасника від України на 

Міжнародний пісенний кон-

курс «Євробачення-2017». 

І тур 

11.40 Спогади 

12.00 Театральні сезони

12.50 Мистецькі історії

13.10 Фольк-music

14.35 Х/ф «Ціна людини»

16.35 Твій дім-2 

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Спорт. Тиждень 

21.55 Утеодин з Майклом Щуром 

22.30 Д/ф «Легенди тофу»

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новини 

01.40 Д/ф «Формула життя Олек-

сандра Палладіна»

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

1+1

06.20 Х/ф «Велика різниця»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал.  

М/ф «Маша і ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 «Світ навиворіт»

16.20 Х/ф «Екіпаж»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15 Х/ф «Під сонцем Тоскани»

01.20 «Аргумент кiно»

01.55 Х/ф «Водне життя» 16+

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.30 «Подробиці»

07.15 Х/ф «Альошкіна любов»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож» 

11.00 «Орел і Решка. Шопінг» .

12.00  Орел і Решка. Ювілейний 

сезон

13.00 Х/ф «Альпініст» (16+) 

14.50 Х/ф «Погана сусідка»

16.50 Т/с «Сільський романс» 

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Т/с «Батьківський інстинкт» 

(16+) 

01.15 Х/ф «Погана сусідка»

ICTV

04.55 Факти

05.20 Великі авантюристи

06.10 Х/ф Бондіана: «Живі вогні» 

08.50 Не дай себе обдурити

09.50 Вдвічі дешевше!

10.45 Стоп-5

12.35, 13.00 Х/ф «Спасіння» 16+

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Шакал» 16+

16.50 Х/ф «Принц» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.35 Х/ф «Три дев’ятки» 16+

23.00 Х/ф «Законослухняний гро-

мадянин» 16+

00.55 Х/ф «Тюряга» 16+

02.50 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ 

06.00 «ВусоЛапоХвіст» 

07.05 «Все буде добре!» 

09.99 «Все буде смачно!» 

11.00 «Караоке на Майдані» 

12.00 «Євробачення-2017» 

15.35, 22.10 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

18.00, 00.10 «Слідство ведуть ек-

страсенси» 

21.00 «Один за всіх» 

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Дочки-Матері» 

13.10 Т/с «Ляльки» 16+

17.00, 20.00 Т/с «Проїзний кви-

ток» 16+ 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.45 Т/с «Я ніколи не плачу» 

01.50 Т/с «Райське місце» 16+ 
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

 САМОВРЯДУВАННЯ

– Валеріє, коли і за яких обста-
вин тобі вдалося стати головою 
Студентської ради Мукачівсько-
го кооперативного торговель-
но-економічного коледжу? 
– Перше в цьому навчально-

му році засідання студентського 
активу МКТЕК відбулося 14 ве-
ресня. Саме тоді мене й обрали 
головою Студентської ради ко-
леджу. У цей момент я відчула 
неабияку відповідальність, але 
прийняла призначення на поса-
ду із задоволенням.

– Чим тебе зацікавила така 
можливість?
– Передусім, це хороший сти-

мул самореалізації, удоскона-
лення своїх лідерських якостей. 
Упевнена, що так я зможу проя-
вити себе та втілити в життя ці-
каві студентські ідеї. Вважаю, 
що активна діяльність у житті 
навчального закладу є однією з 
передумов формування впевне-
ності та лідерських рис.

– Як функціонує орган студент-
ського самоврядування в коле-
джі? Що входить у твої 
обов’язки?
– Студраду коледжу поділено 

на 5 секторів: навчально-
виховний, інформаційний, побу-
товий, спортивно-оздоровчий та 
культурно-масовий. На початку 
кожного семестру ми складаємо 
план роботи Студентської ради 
на весь семестр і стараємося по-
вністю його виконати. Зараз до 
моїх обов’язків входить: плану-
вання, координування та конт-
роль роботи секторів, звітуван-
ня про роботу студентського са-
моврядування, проведення ви-
ховних бесід із порушниками 
дисципліни та студентами, які 
пропускають пари без поважних 
причин, проведення засідань 
Студради, організація різнома-
нітних культурно-мистецьких, 
соціальних заходів та ін.

– Колектив Студентської ради 
МКТЕК – який він? Як організо-
вано роботу у вашій команді?
– Увесь колектив Студент-

ської ради – це найкращі студен-
ти коледжу. Представники всіх 
секторів беруть активну участь 
в організації заходів. Я щиро 
вдячна їм за допомогу, адже ко-
мандна робота є дуже важливою 
складовою успішної реалізації 
будь-якого проекту.

– Розкажи детальніше про про-
екти, ініційовані Студрадою. Що 
нового вам вдалося зробити?
– Першим ініційованим нами 

проектом був Street-art до Міжна-

родного дня миру, під час якого 
молодь продемонструвала свої 
творчі здібності. Такий проект у 
коледжі організовано вперше. Та-
кож ми допомагали студентам-
першокурсникам підготуватися 
до конкурсу «МКТЕК має талан-
ти». Представники Cтудради взя-
ли участь в організації заходів до 
Дня студента (17 листопада). На-
разі працюємо над іншими проек-
тами, зокрема над гумористич-
ним конкурсом для першокурсни-
ків «Ліга сміху. Весняний кубок».

– А що запам’яталося найбіль-
ше?
– Усі заходи, організовані в 

стінах коледжу, є по-своєму осо-
бливими та цікавими. Кожен 
проект для мене – незабутній. 
Звичайно, буває і таке, що під 
час організації ми допускаємо 
помилки, проте швидко все ви-
правляємо. Прагнемо, аби все 
проходило на найвищому рівні.

– Як щодо взаємодії з іншими 
навчальними закладами, місце-
вими органами влади? Чи вда-
ється налагоджувати співпра-
цю з ними?

– Зараз МКТЕК веде активну 
співпрацю з  Львівським 
торговельно-економічним уні-
верситетом, Академією бізнесу  
та Вищою школою бізнесу 
(м. Домброва-Гурнича, Польща). 
У цих ВНЗ студенти коледжу мо-
жуть продовжити навчання за 
скороченим терміном. Окрім 
того, наш коледж співпрацює із 
засобами масової інформації, 
які висвітлюють інформацію 
про заходи, що відбуваються. 
Досить часто співпрацюємо з 
міською бібліотекою, беремо ак-
тивну участь у заходах міського 
рівня (флешмоби, вільні мікро-
фони, різні акції). Ми залучені 
до співпраці з Мукачівським 
міським центром зайнятості, 
спеціалісти якого часто прово-
дять тренінги для коледжан. Та-
кож організовували концерти в 
госпіталі, дитячих будинках та 
лікарнях.

– Викладачі коледжу підтри-
мують діяльність Студентської 
ради? 
– Звичайно! Увесь викладаць-

кий склад та адміністрація коле-
джу підтримують нас, допомага-
ють у втіленні в життя наших 
ідей. А це, безперечно, додає нам 
натхнення, мотивації та сил.

– А як щодо студентів? Їх легко 
залучити до участі в тому чи ін-
шому проекті?
– Студенти МКТЕК – талано-

виті, амбіційні та активні. Щоб 
залучити їх до участі в певному 
проекті, багато зусиль не треба. 
Зокрема першокурсники доволі 
палкі до організації творчих 
свят, беруть у них активну 
участь. Приємно усвідомлюва-
ти, що наша робота не є дарем-
ною, а зацікавлює ще й інших. 

– Як проводиш вільний час? Які 
маєш захоплення?

– Нині вільного часу не так 
багато. Адже готуюся до участі 
у Всеукраїнському етапі літера-
турознавчого конкурсу ім. Т.Г. 
Шевченка та до конкурсу «Міс 
та Містер МКТЕК». Також бага-
то часу забирає навчання. Однак 
це все приносить мені задово-
лення, тому я не втомлююся. А 
ще – читаю книги, ходжу на про-
гулянки з друзями, пізнаю щось 
нове. На жаль, зараз немає мож-
ливості, але в майбутньому хочу 
багато подорожувати.

– Мрії збуваються! Тому впев-
нена, що мандри в тебе ще по-
переду. Валеріє, ти надзвичай-
но творча особистість, такий 
собі куратор студентської ак-
тивності. Якби не знала, яку 
професію здобуваєш, то впев-
нено зарахувала б тебе до гу-
манітаріїв.  Хочу поцікавитися, 
яка основна причина вибору 
спеціальності? 
– Над вибором спеціальності 

я думала недовго. Хоч батьки хо-
тіли зовсім іншого, але їм не 
вдалось мене переконати. Ме-
неджмент, торговельний бізнес 
– це саме те, чим хочу займатися 
у майбутньому. Мрію успішно 
закінчити навчання в коледжі, 
продовжити його далі, щоб бу-
дувати успішну кар’єру. Ну і по-
дорожувати, це обов’язково!

– Як на мене, голова Студент-
ської ради – мегаактивна осо-
бистість, завжди з морем ідей 
та океаном думок, або навпаки. 
Звідки черпаєш енергію та мо-
тивацію?
– Коли є можливість реалізу-

вати цікаві ідеї та проекти, ти це 
робиш, а вкінці отримуєш 
успішний результат. Це вже до-
дає сил та енергії працювати 
далі. Допомога моєї команди, 
викладачів, студентів також мо-

тивує до подальшої роботи. Го-
ловне – знайти однодумців, які 
підтримають словом і ділом. 

– Що, на твою думку, кожен по-
винен спробувати у житті?
– Прийняти якесь ризиковане 

рішення. Не потрібно боятися 
невдач. У будь-якому випадку 
це буде своєрідним життєвим 
досвідом. Якщо завжди боятися 
поразок, то так ніколи і не ді-
йдеш до успіху. Адже немає 
успішних людей, у яких все ви-
ходило б ідеально, без помилок. 
Повністю погоджуюся з думкою 
Авраама Лінкольна: «Нема нічо-
го неможливого». Мріяти і діяти 
– основні якості лідера. Моя фор-
мула успіху: ставити досяжні 
цілі, упевнено і вміло працюва-
ти в команді, ретельно аналізу-
вати свої дії.

– 25 січня відбувся ще один 
День студента. Твої побажання 
українській студентській спіль-
ноті. 
– Усім студентам бажаю впев-

неності в собі, успішного на-
вчання. Звичайно, кожному ба-
жаю незабутніх моментів сту-
дентського життя. Тим, хто ще 
не визначився з майбутньою 
професією, бажаю зробити пра-
вильний вибір, адже це важли-
вий крок. Тим, хто завершує на-
вчання, – отримати омріяний ди-
плом та успішно реалізувати 
себе у житті.

БЛІЦБЛІЦ

1. УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ…
з малого. Не потрібно че-
кати одразу високих ре-
зультатів.

2. ЖИВУ В РИТМІ…
активної студентської ді-
яльності. Це приносить 
мені задоволення.

3. МЕНЕ НАДИХАЮТЬ…
книги, зустрічі з цікавими 
людьми.

4. НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ…

через спроби реалізувати 
себе в чомусь новому.

5. ДЛЯ МЕНЕ АКТИВНИЙ 
СТИЛЬ ЖИТТЯ – ЦЕ…

подорожі, прогулянки з 
друзями.

6. ЗНАХОДЖУ ЧАС ДЛЯ…
самовдосконалення і реа-
лізації своїх ідей.

Тетяна ПАНАСЮК

ПРО СТУДЕНТСЬКУ АКТИВНІСТЬ, 

ЛІДЕРСТВО ТА МРІЇ
Студентська рада Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу покликана зробити життя сту-
дентської молоді насиченим, цікавим та яскравим. Тому не є дивиною те, що команда цього органу самоврядування 
складається з творчих особистостей, які вміло поєднують навчання і громадську діяльність. А організовує роботу 
Студради МКТЕК її голова – Валерія Щока, студентка спеціальності «Товарознавство в митній справі». 
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  З ЕЛЕКТРОНКИ

КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРАКТИКА

ПЕРЕМАГАЙ ПЕРЕМАГАЙ 

СЕБЕ, СЕБЕ, 

ПОВАЖАЙ ПОВАЖАЙ 

ІНШИХІНШИХ

У Херсонському кооперативно-
му економіко-правовому коледжі 
навчається звичайний хлопець із 
незвичайними досягненнями. Це 
майбутній правознавець, студент-
першокурсник Андрій Крайнюк – 
чемпіон кубку Європи, чемпіон 
України, багаторазовий перемо-
жець всеукраїнських і міжнародних 
змагань з кіокушинкай карате. Він 
не любить зайвої уваги, тому і 
звістка про його перемогу долетіла 
до навчального закладу не одразу. 

Андрій займається спортом 
майже все своє життя: у віці чоти-
рьох років він прийшов у спортив-
ну гімнастику, а з шести зацікавив-
ся кіокушинкай карате. Саме спорт, 

за словами Андрія, виховав у ньо-
му такі риси характеру, як само-
стійність, відповідальність, повагу 
до інших, терпіння і працелюб-
ність. Це допомагає і в навчанні. 
Незважаючи на великі наванта-
ження і зайнятість, він має лише 
добрі та відмінні оцінки з навчаль-
них предметів, є прикладом дисци-
плінованості для одногрупників. 

Свої перемоги Андрій присвя-
чує батькам.

– Усе хороше, що сталося у моєму 
житті, – завдяки мамі й татові, – гово-
рить хлопець, – їхня любов, настано-
ви, підтримка і допомога завжди зі 
мною. Саме завдяки їхнім зусиллям 
я побачив світ, можу займатися спор-
том, подорожувати, навчатися в ко-
леджі, про який мріяв. 

Останню перемогу – Кубок Єв-
ропи – Андрій Крайнюк здобув у 
Польщі. Саме там команда Украї-
ни виборола 6 золотих, п’ять сріб-
них і три бронзових медалі, обій-
шовши в командному заліку більш 
чисельні команди Росії й Польщі.

У майбутньому Андрій мріє 
отримати диплом юриста і засну-
вати свою юридичну фірму, а ще – 
стати чемпіоном світу! Його жит-
тєвий девіз «Потрібно бути краще, 
ніж вчора» допомагає втілювати в 
життя мрії, самовдосконалюватися 
та робити світ навколо кращим.

Ярослав КАНІБОР, 

студент групи П-192

  ПИШАЄМОСЬ!

22 січня в Україні відзна-
чався День Соборнос-
ті. Саме цього дня 
1919 року Українська 

Народна Республіка об’єдналась 
із Західноукраїнською Народною 
Республікою в єдину Україну. Дер-
жавним свято стало у 1999 році.

З нагоди Дня Соборності Укра-
їни в Полтавському університеті 
економіки і торгівлі відбулося 
урочисте покладання квітів до 
пам’ятника українському громад-
сько-політичному та державному 
діячеві, теоретику і організатору 
кооперативного руху, педагогу, 
голові Ради Міністрів УНР Борису 
Мартосу. В урочистостях взяли 
участь ректор ПУЕТ Олексій Олек-
сійович Нестуля, заступник голо-
ви державної адміністрації – ке-
рівник апарату обласної держав-
ної адміністрації Микола Іванович 
Білокінь, представники обласної 

та міської влади, викладачі та сту-
денти університету.

Студенти та викладачі Пол-
тавського університету економі-
ки і торгівлі з нагоди Дня Собор-
ності також взяли участь у по-
кладанні квітів до пам’ятника Та-
расові Шевченку. У заходах, ра-
зом із представниками ПУЕТ, 

взяли участь керівники області й 
міста, керівництво органів дохо-
дів і зборів Полтавщини: началь-
ник Головного управління Мін-
доходів у Полтавській області 
Володимир Задорожний та тим-
часово виконуючий обов’язки 
начальника Полтавської митниці 
Міндоходів Олег Черноусов. 

Міський голова Олександр Ма-
май наголосив на необхідності 
плекання патріотичних почуттів 
у молоді, від якої залежить май-
бутнє України. Поклавши квіти 
до пам’ятника Кобзаря, учасни-
ки заходів вшанували пам’ять 
усіх тих, хто виборював для 
українського народу єдність. 

ПУЕТІВЦІ  ВІДЗНАЧИЛИ 

ДЕНЬ  СОБОРНОСТІ  УКРАЇНИ

Із вітальним словом виступив ректор 
ХДУХТ, д-р техн. наук, проф., академік 
УАН, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії Укра-
їни Олександр Черевко: 

– Приємно констатувати, що проведення 
наукового заходу такого рівня у нашому виші 
вже стало хорошою традицією. Виняткова ак-
туальність питань щодо узагальнення та роз-
повсюдження наукового досвіду з фінансів, 
обліку і аналізу для забезпечення сталого 
розвитку підприємницьких структур в умо-
вах глобалізації та інформаціології обумо-
вила зацікавленість науково-педагогічної 
спільноти і фахівців-практиків України, Бі-
лорусі, Болгарії, Литви та Словаччини. 

У конференції брали участь представни-
ки Харківського державного університету 
харчування та торгівлі, Львівського коопе-
ративного коледжу економіки і права, Фе-
дерації професійних бухгалтерів і аудито-

рів України, Департаменту освіти і науки 
Харківської обласної державної адміністра-
ції, Національної академії статистики, об-
ліку та аудиту, Житомирського національ-
ного технологічного університету, Харків-
ського національного економічного універ-
ситету імені Семена Кузнеця, Харківського 
національного аграрного університету іме-
ні В.В. Докучаєва Мінагрополітики Украї-
ни, Полоцького державного університету 
(м. Новополоцьк, Республіка Білорусь), 

Вільнюського університету (м. Вільнюс, 
Литва) та інші. Так, Львівський кооператив-
ний коледж економіки і права представив 
викладач циклової комісії обліку та 
фінансово-економічної діяльності Михайло 
Голубка з доповіддю на тему «Поширення 
економічних знань на західноукраїнських 
землях в другій половині ХІХ–першій поло-
вині ХХ століття: фінансові, господарські, 
просвітницькі інституції та персоналії».

За результатами роботи конференції 
видано збірник наукових праць, що міс-
тить результати наукових досліджень, 
спрямований на узагальнення та розпо-
всюдження наукового досвіду з фінансів, 
обліку і аналізу для забезпечення сталого 
розвитку підприємницьких структур в 
умовах глобалізації.

Михайло ГОЛУБКА, 

прес-секретар коледжу

ОБГОВОРИЛИ  ПИТАННЯ 

ОБЛIКОВО-ФIНАНСОВОЇ  ДIЯЛЬНОСТI
Нещодавно на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулась III 
Міжнародна науково-практична інтернет–конференція на тему «Фінанси, облік і аналіз в управ-
лінні підприємницької діяльності: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики».

ПЕРШИЙ КРОК 

ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗРОСТАННЯ

Нещодавно техніки-техно-
ло ги, студенти спеціальності 
«Виробництво харчової про-
дукції» Харківського коопе-
ративного торгово-еконо міч-
ного коледжу закінчили про-
ходження практики на зна-
них підприємствах ресторан-
ного господарства Харкова.

Упродовж практики сту-
денти не тільки отримали на-
вички майбутньої професії, а 
й провели дослідницьку ро-
боту, що активізувала їхній 
творчий потенціал. Тради-
ційно матеріали досліджень 
було обговорено на студент-
ському форумі, куди запро-
сили фахівців своєї справи, 
зокрема, випускницю нашо-
го коледжу Анастасію Моро-
зову – су-шефа ресторану 
F-Club. Доповідачі ділилися 

думками, матеріалами дослі-
джень з інноваційних техно-
логій приготування страв та 
кондитерських виробів, су-
часними методами обслуго-
вування. Софія Фощій пред-
ставила інновації ресторану 
Vinscent. Михайло Кащав-
цев, Микола Бездверний оці-
нили рівень досконалості 
ресторану Watson. Профе-
сійні таємниці мережі ресто-
ранів Farch продемонструва-
ла Альона Івченко. 

За інформацією Циклової комісії харчових 

технологій та ресторанного бізнесу ХКТЕК

«Щоб вигравати, насамперед потрібно грати».

Альберт ЕЙНШТЕЙН, нiмецький фiзик



12

WWW.COOP.COM.UA

№4 (1285), четвер, 26.01.2017 р.

У ЦЕНТРІ  УВАГИ

  НЕДБАЛІСТЬ   СЕРВІС

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

Ц ього разу на СЕФ не при-
були Ангела Меркель 
та Франсуа Олланд, про-
те і без них не бракува-
ло поважних та впливо-

вих політиків. Джо Байден, який 
завершував перебування на по-
саді віце-президента США, при-
пустив, що Росія використовува-
тиме вибори в Європі як зброю 
та закликав дати відсіч цьому. 
Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав 
світову спільноту відмовитися 
від ядерної зброї. У такий спосіб 
голова Китаю продемонстрував 
спроможність впливати на поря-
док денний міжнародних відно-
син, задавати їм тон.

Зустріч Петра Порошенка з Сі 
Цзіньпінем мала важливе зна-
чення для України. Адже один із 
світових лідерів висловився на 
підтримку територіальної ціліс-
ності нашої держави та не ви-
ключив можливої участі Китаю 
у врегулюванні конфлікту на 
Донбасі. В умовах, коли перего-
вори у Мінську фактично пере-
бувають у тупику, а Норманд-
ський формат очікують зміни 
після відставки Франсуа Оллан-
да, така рішучість багато ва-
жить. Потенціал китайсько-
українських відносин лишаєть-
ся не повністю розкритим, і тут 
необхідні спільні зусилля.

Корисним стало і знайомство 
Порошенка з Антоніу Гутеррі-
шем, новим генеральним секре-
тарем ООН. Майданчик Організа-

ції Об’єднаних Націй важливий 
для України у справі протидії ро-
сійській агресії. Звісно, мова не 
йде про отримання преференцій, 
швидше, потрібним є насамперед 
розуміння складної проблеми 
врегулювання на Донбасі, яку не-
можливо вирішити у форматі ка-
валерійського наскоку. Власне, 
тому український президент на-
магався зосередитися на гумані-
тарній складовій, зокрема, питан-
ні звільнення полонених та за-
ручників на Донбасі. 

Ще однією співрозмовницею 
Порошенка у Давосі стала 
директор-розпорядник МВФ 
Крістін Лагард. Тональність ко-
ментарів після проведення їх зу-
стрічі дозволяє припустити, що 
Україна отримає черговий 
транш кредиту МВФ ближчим 
часом. Це не лише поповнить зо-
лотовалютні резерви, а й проде-
монструє стійкість вітчизняної 
економіки, стане сигналом для 
потенційних інвесторів. 

Переговори з представниками 
Європейської Комісії Федерікою 
Могеріні та Валдасом Домбров-
скісом мали позитивно вплинути 
на загальну атмосферу взаємин 
між Україною та ЄС. Не секрет, 
що проблеми з ратифікацією Уго-
ди про асоціацію України та ЄС, 
спричинені Нідерландами, неви-
правдане затягування із надан-

ням нашій країні безвізового ре-
жиму з Європейським Союзом 
суттєво зменшили рівень довіри 
у взаєминах Києва та Брюсселя. 
Порошенко наголосив, що Укра-
їна чекає від Євросоюзу рішення 
щодо надання безвізу. 

Перспективними виглядають 

і зустрічі з лідерами пострадян-
ських держав, що пройшли в Да-
восі. Президент Азербайджану 
Ільхам Алієв та прем’єр-міністр 
Грузії Георгій Квірікашвілі 
підтвердили зацікавленість у 
розвитку двосторонніх взаємин 
в економічній та політичній 
сфері. Очевидно, варто розрахо-
вувати на появу у Тбілісі україн-
ського посла, який відсутній 

там вже більше року. Зауважу, 
що формат для розвитку відно-
син не треба вигадувати, цілком 
можливо спробувати дати новий 
імпульс відносинам всередині 
ГУАМ – організації, яка у жовтні 
цього року святкуватиме 20-ту 
річницю свого існування.

Порошенко також дав інтерв’ю 
впливовим агентствам новин 
Reuters та Bloomberg. Він наголо-
сив на необхідності консолідації 
задля протидії агресивним діям 
Росії, яка не лише воює на Донба-
сі, а й здійснює кібератаки по 
всьому світу. Український Прези-
дент підтвердив зацікавленість у 
розвитку відносин з адміністраці-
єю Дональда Трампа, повідомив-

ши, що планує зустрітися з 45-м 
президентом США у другій поло-
вині лютого. 

Треба згадати також і про 
«Український сніданок» Віктора 
Пінчука, який вже протягом 
кількох років був майданчиком 
для обговорення проблем нашої 
держави за участю представни-
ків світової еліти. Відповідна зу-
стріч відбулася і цього разу, про-
те її проігнорували офіційні 
українські особи, за виключен-
ням мера Києва Віталія Кличка 
та кількох парламентаріїв. При-
чина цього – заклик Пінчука до 
«болісних компромісів» з Росією 
у питанні врегулювання кон-
флікту на Донбасі, які і Петро 
Порошенко, і Іванна Климпуш-
Цинцадзе назвали неприйнят-
ними. Власне, і сам організатор 
сніданку в Давосі був не надто 
налаштований публічно продо-
вжувати дискусію на цю тему.

Наївно вважати, ніби Форум 
у Давосі спроможний вирішити 
всі українські проблеми. Його 
завдання для нашої держави по-
лягає в іншому – бути майдан-
чиком для діалогу, пошуку 
партнерів, демонстрації заці-
кавленості України у інтегра-
ційних процесах, що проходять 
у світі, дозволити нашим пред-
ставникам тримати руку на 
пульсі подій. 

ВИСОКОГІРНА  ДИПЛОМАТІЯ
Світовий економічний форум (СЕФ) у Давосі – щорічна можливість для представників різ-
них країн та інших акторів міжнародних відносин звірити годинники та визначити пріо-
ритетні напрями докладання зусиль. Для України Давос – не лише тусовка сильних світу 
цього, але і майданчик, на якому потрібно постійно нагадувати про існування конфлікту 
на Донбасі та його негативні наслідки для світу. 

WESTERN UNION 

ЗІЗНАЛАСЯ У 

ПІДТРИМЦІ ШАХРАЇВ

Найбільша у світі компанія з 
переказу коштів – Western 
Union Co – запла-
тить штраф у розмірі $586 
млн. за підтримку шахрай-
ства. У компанії зізналися, 
що закривали очі, коли зло-
чинці використовували сер-
віси грошових переказів для 
відмивання коштів і шахрай-
ства. 
Компанія, яка працює у 200 
країнах, дозволяла шахраям 

обробляти платежі навіть 
тоді, коли керівництво розу-
міло, що агенти Western 
Union допомагають злочин-
цям залишитися в тіні. Про 
це говориться у звітності 
Міністерства юстиції США 
та Федеральної комісії з 
торгівлі.
Заручившись підтримкою 
агентів Western Union, ки-
тайські іммігранти викорис-
товували цей сервіс для від-
правлення сотень мільйонів 

доларів контрабандистам. 
Щоб уникнути пересліду-
вання федеральної поліції, 
вони ділили переказ на 
дрібні суми.
Також шахраї ошукали де-
сятки тисяч американців, 
пропонуючи їм участь 
у конкурсі або працевла-
штування. У цьому випадку 
агенти Western Union 
оброб ляли платежі легко-
вірних споживачів.
У компанії підтверджують, 
що з 2004-го по 2012 рік 
вони допустили низку поми-
лок у контролі своїх агентів, 
тож відтепер прагнуть як-
найшвидше виправитися.

УКРПОШТА ШУКАТИМЕ 

ЗАГУБЛЕНІ ПОСИЛКИ 

БЕЗКОШТОВНО

На сайті Укрпошти з’явився 
безкоштовний сервіс для по-
шуку загублених відправ-
лень, повідомив глава ком-
панії Ігор Смілянський.
«Робота в Укрпошті наповне-
на деякими цікавими момен-
тами, які викликають щирий 
подив, коли знайомишся з 
ними. Таким моментом для 
мене стала процедура роз-
шуку відправлень. Коротко: 
якщо ваш лист або посилка 

загубилися під час пересил-
ки, то вам потрібно піти у 
відділення, написати заяву і 
заплатити гроші за розшук. 
Грубо кажучи, виходить, що 
пошта загубила, а клієнт ще 
й повинен заплатити, щоб 
його відправлення зна-
йшли», – написав Смілян-
ський у Facebook.
За його словами, нині проце-
дуру обновили й зробили 

безкоштовною: тепер для 
розшуку українських і міжна-
родних відправлень необхід-
но заповнити форму на сай-
ті Укрпошти.
«Форма поки що тимчасова, 
наші програмісти працюють 
над створенням постійної 
версії», – додав Смілянський.

За матеріалами сайту 

uamarket.info
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

  СТАТИСТИКА

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  НА  

22 СІЧНЯ 2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ! ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 80,00 80,00 50,00 65,00 43,50 23,50 13,50 50,00 60,00 110,00 135,00 23,00 60,00 12,00 5,00 25,00

Луцьк 82,00 69,00 36,50 80,00 42,00 46,00 12,50 44,00 60,00 – 110,00 28,50 100,00 17,50 4,50 30,00

Дніпро 74,80 70,20 46,10 51,00 38,00 20,80 11,40 41,60 46,80 74,60 97,80 26,50 67,20 10,90 4,10 24,80

Житомир 75,00 68,00 48,00 70,00 41,00 22,00 12,00 42,00 40,00 – 100,00 28,00 90,00 10,50 4,50 23,00

Ужгород 110,00 95,00 50,00 80,00 44,70 22,00 10,00 40,00 40,00 60,00 120,00 30,00 105,00 10,00 8,00 25,00

Кропивницький 95,00 67,00 45,00 65,00 45,50 24,00 12,00 55,00 95,00 105,00 120,00 25,50 75,00 12,50 6,75 30,00

Миколаїв 85,00 80,00 40,00 65,00 42,50 23,00 10,00 35,00 50,00 60,00 90,00 28,00 50,00 15,00 7,00 25,00

Полтава 90,00 75,00 40,00 55,00 45,00 21,00 12,00 50,00 40,00 80,00 110,00 25,00 70,00 12,00 5,00 20,00

Суми 69,00 67,00 42,00 73,00 49,00 16,50 12,00 65,00 54,00 80,00 107,00 23,00 75,00 14,00 4,50 25,00

Херсон 75,00 70,00 50,00 50,00 41,00 22,00 16,00 65,00 60,00 110,00 140,00 27,00 80,00 15,00 4,50 30,00

Черкаси 82,00 67,00 60,00 48,00 41,00 21,00 12,00 55,00 45,00 60,00 100,00 26,00 100,00 10,00 5,00 20,00

Чернігів – – – – 42,40 25,50 13,00 46,50 40,00 100,00 120,00 35,00 65,00 10,50 5,00 –

Київська обл. Київська обл. 
(Кагарлик)(Кагарлик)

110,00 85,00 50,00 60,00 43,00 23,00 40,00 55,00 50,00 х 120,00 35,00 х 14,00 6,00 25,00
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ВінницяВінниця 67,00 30,00 55,00 – 5,50 7,00 7,50 7,00 70,00 65,00 15,50 3,30 9,00 34,00 25,00

ЛуцькЛуцьк 52,50 45,00 47,00 – 4,50 5,50 7,50 7,00 100,00 105,00 15,00 4,50 9,50 30,00 27,00

ДніпроДніпро 58,90 22,30 48,60 24,12 5,10 5,20 5,35 5,15 49,70 67,90 14,60 3,40 8,80 29,00 21,10

ЖитомирЖитомир 60,00 30,00 65,00 26,00 5,00 5,00 5,00 4,50 68,00 90,00 14,50 3,20 11,00 29,00 20,00

УжгородУжгород 40,00 30,00 40,00 30,00 6,00 8,00 9,00 8,00 50,00 90,00 15,00 4,00 10,00 40,00 27,00

КропивницькийКропивницький 70,00 35,00 60,00 35,00 7,00 7,50 7,75 7,25 75,00 95,00 15,50 3,50 8,00 32,00 20,00

МиколаївМиколаїв 70,00 20,00 50,00 – 7,00 7,00 8,00 6,00 60,00 90,00 15,00 3,00 7,00 30,00 18,00

Полтава Полтава 80,00 20,00 56,00 – 6,00 6,00 6,50 4,50 90,00 90,00 15,00 3,70 8,00 30,00 21,80

СумиСуми 73,00 25,00 48,00 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 70,00 14,30 3,00 7,80 30,00 18,00

ХерсонХерсон 60,00 30,00 50,00 30,00 4,50 5,00 5,00 5,00 80,00 80,00 16,00 3,30 8,00 31,00 19,00

ЧеркасиЧеркаси 35,00 30,00 30,00 25,00 5,00 5,00 6,00 5,00 70,00 60,00 16,00 3,00 8,00 29,00 19,00

ЧернігівЧернігів 65,00 – 55,00 – 6,00 9,00 12,00 12,00 70,00 70,00 16,50 3,00 8,75 30,50 19,00

Київська обл. Київська обл. 
(Кагарлик)(Кагарлик)

45,00 30,00 55,00 – 6,00 6,00 7,00 6,00 50,00 80,00 17,00 3,50 12,00 29,00 19,00

Виробництво свинини в Україні у 
2016 р. зросло на 4%, яловичини – на 
22,5%. 

Обсяг виробництва свіжої або охоло-
дженої свинини в Україні у 2016 р. ста-
новив 256 тис. тонн, що на 3,9% більше, 
ніж у 2015 р., повідомила Державна 
служба статистики. 

Виробництво даного виду продукції 
у грудні зросло порівняно з попереднім 
місяцем на 9,1%, а порівняно з груднем 
2015 р. знизилося на 4,6% і становило 
23,3 тис. тонн. 

Обсяг виробництва свіжої або охоло-
дженої яловичини у 2016 р. зріс порів-
няно з 2015 р. на 22,5% – до 59,4 тис. 

тонн. Даний показник у грудні стано-
вив 6,1 тис. тонн. Це на 9,7% більше по-
рівняно з обсягом виробництва у лис-
топаді й на 34,6% – порівняно з обсягом 
виробництва в грудні 2015 р. 

Виробництво свіжого або охолодже-
ного м’яса птиці у 2016 р. зросло на 5,1% 
порівняно з 2015 р., і становило 746 тис. 
тонн. При цьому грудневий показник 
виробництва свіжого м’яса птиці до-
рівнює 78,9 тис. тонн, що на 0,9% біль-
ше, ніж у листопаді минулого року, і 
на 26,5% більше обсягу виробництва у 
грудні 2015 р. 

Також у 2016 р. було вироблено 12,1 
тис. тонн замороженої свинини, що на 

23,3% менше, ніж у 2015 р. У грудні об-
сяг виробництва цієї продукції стано-
вив 1 тис. тонн, що на 22% менше по-
казника за листопад 2016 р. і на 0,6% 
більше, ніж у грудні 2015 р. 

Виробництво замороженої яловичи-
ни торік знизилося на 31,3% порівняно 
з 2015 р. – до 14,1 тис. тонн. Обсяг вироб-
ництва у грудні становив 2,2 тис. тонн, 
що на 24,8% більше, ніж у листопаді 
2016 р., і на 11,1% менше, ніж у грудні 
2015 р. 

Виробництво замороженого м’яса 
птиці у 2016 р. становило 245 тис. тонн, 
що на 40,2% більше, ніж у 2015 р. У 
грудні даний показник становив 25,8 

тис. тонн, що на 15,9% більше, ніж у 
листопаді 2016 р., і на 65,8%, ніж у 
грудні 2015 р. 

Виробництво ковбасних виробів за 
звітний період скоротилося порівняно 
з 2015 р. на 0,9% – до 233 тис. тонн. У 
грудні цей показник становив 20,5 тис. 
тонн, що на 1,4% більше обсягу вироб-
ництва у листопаді 2016 р. і на 1,7% 
менше показника за грудень 2015 р. 

У Держстаті відзначають, що зазна-
чені дані приводяться без урахування 
тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим і Севастопо-
ля, а також частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

В УКРАЇНІ ЗРОСЛО ВИРОБНИЦТВО 

СВИНИНИ і ЯЛОВИЧИНИ

ВИРОБНИЦТВО
   СВИНИНИ В УКРАЇНІ 
     У 2016 р. ЗРОСЛО НА 4%, 

ЯЛОВИЧИНИ – 
НА 22,5%

«Насамперед необхідно встановити правильну ціну. 

Після того, як ціну встановлено на психологічному рівні, її дуже важко змінити». 

Джек ТРАУТ, американський маркетолог
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СПРАВИ  ЧОЛОВІЧІ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №4 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   26 СІЧНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

ПИРІГ  ПАСТУХА 

Цей дуже смачний пиріг – стародавня 
страва англійських пастухів. Його мож-
на приготувати як із бараниною (кла-
сичний варіант), так і з будь-яким ін-
шим фаршем.

•  500 г баранячого 
     або яловичого фаршу
•  4 великі картоплини
•  жовток
•  100 г вершкового масла
•  столова ложка борошна
•  50 мл молока
•  велика цибулина

•  морквина
•  стеблина селери
•  2–3 зубчики часнику
•  столова ложка томатної пасти
•  100 мл червоного вина
•  100 г твердого сиру
•  сіль, перець

Дрібно нарізати цибулю, часник, се-
леру та моркву. Обсмажити цибулю, 
потім моркву та селеру. Додати м’ясо, 
томатну пасту, червоне вино та борош-
но. Посолити, поперчити, лишити 
тушкуватися на повільному вогні при-
близно 30 хв., доки випарується воло-
га. Картоплю відварити до готовності, 
злити воду, розім’яти в пюре. Додати 
сіль, перець, вершкове масло, вли-
ти молоко та ввести яєчний жовток. 
Викласти у форму рівним шаром 
фарш, потім картопляне пюре, притру-
сити тертим сиром. Поставити в нагрі-
ту до 180 градусів духовку на 20–25 хв., 
доки сир розплавиться. 

ЛЬВІВСЬКИЙ  СИРНИК

Львівський сирник – це не великий аналог 
сирників і не просто запіканка. Це розкішний 
десерт – звабливо-ароматний, надзвичайно 
смачний та безмежно ніжний.

Тісто: 
•  500 г сиру 
•  4 яйця
•  150 г цукру
•  100 г вершкового масла
•  цедра лимона
•  склянка родзинок
•  по столовій ложці манки 
     та крохмалю
•  дрібка ваніліну
•  0,5 чайної ложки солі

Глазур:
•  столова ложка вершкового масла
•  по 2 столові ложки какао та цукру
•  2–3 столові ложки сметани

Сир двічі пропустити через м’ясорубку або 
протерти крізь сито. Жовтки збити з цукром, 
сіллю та ваніліном до білого кольору. Зміша-
ти сир, родзинки, м’яке вершкове масло кім-
натної температури, цедру лимона, манку, 
крохмаль. Додати жовтки, перемішати. Біл-
ки збити на густу піну. Додати до сирної маси 
та акуратно розмішати лопаткою. Форму для 
випічки вистелити пергаментним папером. 
Викласти сирну масу, поставити в розігріту 
до 190 град. духовку на 45–50 хв. Дістаньте 
сирник з духовки, дайте охолонути та акурат-
но вийміть із форми.

Для приготування глазурі змішайте всі ін-
гредієнти. На маленькому вогні, постійно по-
мішуючи, доведіть до однорідної консистен-
ції. Вкрийте сирник глазур’ю та поставте на 
ніч у холодильник.

Діана ШЕПЕЛЬ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

ЗДОРОВІ БУДЬМО! ЗДОРОВІ БУДЬМО! 

ВИБРАТИ ВИБРАТИ 

ЛIКАРЯЛIКАРЯ
Чергові реформи в галузі 
охорони здоров’я передбача-
ють право громадянина виби-
рати лікаря самостійно. 
Але ж не кожен пацієнт має 
медичні знання в тому обсязі, 
щоб сформувати об’єктивні 
критерії для вибору. 

І все ж показники знань та якості 
праці лікаря є. Про це свідчать як 
відгуки пацієнтів, так і докумен-
тальні унаочнення досвіду та ком-
петенції фахівця. До них зокрема 
належать лікарська категорія (дру-
га, перша або вища), яку кожен лі-
кар має підтверджувати або підви-
щувати кожні 5 років, як і проходи-
ти курси з підвищення кваліфікації 
на факультетах Національної ака-
демії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика. Крім того, лікар за 
власним бажанням може отримати 
дипломи і сертифікати інших на-
вчальних курсів і закладів з різно-

манітних медичних спеціалізацій, 
в тому числі нетрадиційних мето-
дів лікування. Дехто з лікарів ма-
ють наукові ступені й звання (кан-
дидат, доктор, магістр наук, відпо-
відно доцент, професор, академік). 

Показником кваліфікації та сум-
лінності лікаря може бути також 
зміна методів і, відповідно, засобів 
лікування, якщо попередні вияв-
ляться неефективними. Не зава-
дить звернути увагу й на бажання 
лікаря одержувати інформацію 
щодо вашого здоров’я й самопочут-
тя, об’єктивні показники стану ор-
ганізму – збирання анамнезу (опи-

тування, бесіда з пацієнтом, на-
правлення на лабораторні аналізи, 
інші способи обстеження й дослі-
дження, на консультацію до інших 
фахівців тощо).  

На жаль, у жителів сільської міс-
цевості вибір лікаря обмежений. 
Адже нині на дільниці, до якої зазви-
чай входять кілька населених пунк-
тів, працює один сімейний лікар, і 
відмовитися від його послуг на ко-
ристь іншого, державної або при-
ватної медицини в районному цен-
трі чи деінде, складно й незручно.

Юрій ТОКАРЄВ

  РУКОДІЛЛЯ
ЗАТИШНА  АТМОСФЕРА
Декоративні подушки створюють 
теплу атмосферу, налаштовують 
на заспокійливий лад, підкреслю-
ють затишок та елегантність ва-
шої оселі. Однак особливою те-
плотою, шармом відрізняються 
саме в’язані подушки. Це може 
бути теплий і пухнастий варіант 
або строгий класичний квадрат зі 
щільної пряжі.

Чудову річ для дому можна 
зв’язати простою хустковою 
в’язкою. Достатньо «пограти» з 
кольором пряжі або діаметром 
спиць. Плавний перехід від більш 
тонкого полотна до об’ємного 
створить неповторні хвилі. Якщо 
їх розташувати асиметрично, то 
ніхто навіть не здогадається, що 
це той самий візерунок. 
Для подушки розміром 50х50 см 
вам знадобиться: 500 г товстої 
пряжі, спиці №6, голка з великим 
вушком.

Хусткова в’язка: всі ряди в’язати 
спицями одним видом петель – 
виворітними або лицьовими. Ви-
беріть ті, які вам звичні й вихо-
дять рівнішими. Головна умова – 
не змінювати петлі, поки не закін-
чите виріб.  
Наберіть на спиці 62 п., перша й 
остання – пружкові. Зв’яжіть пер-
ший ряд виворітними петлями або 
лицьовими. Далі між пружковими 
повторюйте петлі. Щоб полотно 
вийшло акуратним, при в’язанні 
хустковою в’язкою дуже важливо 

витримувати рівномірну щільність 
в’язання. В’яжіть основним візе-
рунком, на висоті 110 см закрийте 

петлі. Деталь складіть квадратом, 
заклавши клапан 10 см, і зшийте 
вертикальним трикотажним швом. 
Клапан повинен опинитися усе-
редині. Виверніть наволочку. Роз-
кладіть виріб на рівній поверхні та 
відпарте.
Якщо ви ще початківець й уперше 
в’яжете хустковою в’язкою, ві-
зьміть пухнасту нитку. Такий нехи-
трий прийом допоможе прихова-
ти можливі нерівності в’язання. 

Діана ШЕПЕЛЬ

РОЗСАДА
IЗ ЗАГЛИБЛЕНОГО  ПАРНИКА
Пенсіонер Геннадій СКОРОСПЄЛОВ сконструював у себе 
на дачі заглиблений парник. Каже, це дешева й зручна в 
експлуатації річ. Квартира в нього маленька, розсаду 
ставити ніде, тому вирощує її в парнику на дачі. 

Вибрав на ділянці найсвітліше місце та викопав котлован 
трапецієподібної форми, внизу завширшки 120–130 см, угорі 
– 150 см, завглибшки близько 50 см, на який наклав короб із 
товстих дощок. Ширина дощок із північного боку 25 см, із 
південного – 15. Така односхила конструкція забезпечує кра-
щий світловий режим та стікання дощової води. Короб, каже 
господар, можна виготовити не лише з дощок, а й з обапо-
лів, колод, відходів цегли – з того, що є під руками. Дерев’яні 
конструкції краще ізолювати від грунту, наприклад, шаром 
руберойду. Довжина траншеї довільна, напрямок – зі сходу 
на захід. Зверху господар накриває парник рамами завдовж-
ки 160 та завширшки 106 см, розділеними на 4 засклені час-
тини, з нахилом із півночі на південь. Парник радить роби-
ти на 6–10 рам. 
Якщо виникає за-
гроза значних 
похолодань, на-
криває його ма-
тами з житньої 
соломи, рогозу 
чи очерету. Ста-
не в пригоді й 
старий поролон. 

Лідія 

ГЕРАЩЕНКО 
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ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

   А  ВИ  ЗНАЛИ?

   ТРАДИЦІЯ

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

СВЯТКУЄМО,СВЯТКУЄМО,
згадуємо,згадуємо,  
ностальгуємо...ностальгуємо...

«Чим більше зразу вчишся, тим менше потім мучишся».

Льюїс КЕРРОЛ, англiйський письменник

Найкраща пара – та, яка 
почалася з дружби?
Що за маячня?! Найкра-
ща пара – та, з якої від-
пустили.

На екзамені викладач за-
питує у студента:
– Що таке параметричні 
підсилювачі?
– Ми цього не проходи-
ли!
– Правильно! Давайте за-
ліковку.

– Я найщасливіша люди-
на на світі!
– Закохалася?
– Виспалася!

– Чому в школі – уроки, а 
в інституті – пари?
– Тому що у школі вчаться, 
а в інституті – паряться.

Економічний вуз. Йде іс-
пит. Голос студента:
– Скажіть, а ви іменинни-
кам знижку  робите?
Викладач, на повному 
серйозі:
– Звичайно! Можу скину-
ти кілька балів!

Студент телефонує мате-
рі в інше місто:
– Мамо, доброго дня, як 
ваші справи, як здоров’я?
– Синку, міжміські розмо-
ви дорогі, тому говори 
відразу, скільки висилати.

Закінчилася сесія. Сту-
дент здав останній іспит і 
спить у себе в кімнаті. За-
ходить мати і запитує:
– Ти сьогодні прибереш у 
хаті?
– М-м-м-м...
– Ти взагалі коли приби-
рати збираєшся?!
– (Крізь сон) А коли остан-
ній день здачі прибиран-
ня?

Ніщо так не бадьорить 
зранку, як фраза: «Ми 
проспали!»

Професор: Ви боїтеся 
моїх запитань?
Студент: Ні, я боюсь своїх 
відповідей.

У мaршрутці стaренька 
довго дивиться нa студен-
та, який жує жуйку, потім 
нахиляється і говорить:
– Даремно, синку, ти мені 
все це розповідаєш. Я 
глухa.

«KIT KAT» ЗАМІСТЬ  ШПАРГАЛКИ

Х оча в Україні з 1999 р. День сту-
дентства офіційно затвердже-
но 17 листопада (як і в біль-
шості країн світу, оскільки це 
міжнародне свято, схвалене 

ООН) і жодних історичних чи офіційних 
підстав для святкування 25 січня україн-
ського студентського дня немає, втім, це 
не зупиняє нашу молодь «відриватися» 
у Тетянин день на повну. Це вже, так би 
мовити, наше домашнє свято. 

Погодьтеся, студентство – чи не найди-
вовижніший період у житті багатьох із нас. 
Хтось саме тоді зустрів свого чоловіка чи 
дружину, хтось – вірних друзів, із якими й 
досі крокує по життю, хтось сумує за сту-
дентською романтикою, хтось – за студент-
ськими будівельними загонами, хтось – за 
поїздками у колгосп «на картоплю». Є що 
згадати і у наших зірок естради.  

Так, дружина пакистанського мі-
льярдера Захура Мохаммада – україн-
ська співачка КАМАЛІЯ в одному з 
інтерв’ю розповіла, яким випробуван-
ням на стресостійкість стали для неї ко-

лись вступні іспити до естрадно-
циркового коледжу. 

«Я мала заспівати три пісні: одну 
акапельно, другу – у супроводі фортепіа-
но, третю – під «мінусовку», як у карао-
ке співають. А в них там якийсь магні-
тофончик стояв, якраз пострадянський 
час, бідненько все так. Я ставлю свою 
касету, починаю співати, і тут зупиня-
ється фонограма, я ледве доспівую ака-
пельно і потім зі сльозами вибігаю. За 
мною біжить член комісії (він потім у 

мене викладав акторську майстер-
ність) і кричить: «Та все ж було добре, 
все було чудово, у тебе хороші бали!» А я 
плачу і не можу зупинитися… Потім 
з’ясувалося, що із потрібних 30 балів для 
вступу на бюджетне навчання я отри-
мала 46, і мене одразу взяли на третій 
курс», – згадує співачка. 

А от студент Інституту фізкультури 
Потап, тоді ще Олексій ПОТАПЕНКО, 
якого 17 разів відраховували за жахливу 
поведінку, має про студентські роки не 
такі мальовничі спогади. Репер каже, 
що постійно «заїдався» з викладачами, 
брав участь у масових бійках та встигав 
крутити шури-мури з дівчатами. 

«Я постійно під час навчання в ін-
ституті був закоханий у якусь дівчину 
зі своєї групи. За те, що цілувався на за-
дній парті, викладачка з історії Украї-
ни мене вигнала: «Потапенко, що ви 
там «лижетесь», встаньте і вийдіть 
звідси швидко», – згадує Потап.

Добре, коли є що пригадати. І що роз-
казати людям :) 

 ШОКОЛАДКУ НА ІСПИТ 

Багато 

япон ських 

студентів 

на іспити 

беруть із собою шоколадку «Kit 

Kat», яка є для них талісманом. А 

пов’язано це з тим, що японське 

словосполучення «обов’яз ково 

переможемо» – «kitto katsu» – 

дуже співзвучне з назвою дано-

го шоколадного продукту.

 СОННЕ ЦАРСТВО 

У Франції зі сном студентів на 

лекціях вирішили боротися ори-

гінальним способом. В Універ-

ситеті міста Нант створили спе-

ціальну кімнату для студент-

ської сієсти. І тепер у будь-який 

час дня кожний студент може 

зайти до неї і відпочити. У спеці-

альному приміщенні забороне-

но курити, голосно розмовляти, 

слухати музику і найголовніше – 

обніматися та цілуватися.  

 АБІТУРІЄНТ – КОЛИШНІЙ 
 СТУДЕНТ? 

Звичне нам слово «абітурі-
єнт», яким нині називають ді-
вчат і юнаків, що збираються 
вступити до вишу, насправді 
походить від латинського 
abiturus або abiturientis, що в 
перекладі означає «той, хто 
має піти». Тобто на латині це 
слово позначає випускника 
навчального закладу, який 
планує покинути стіни альма-
матер.

 ЗА КОНСПЕКТ – У БОРЖНИКИ   

У Єльському університеті сту-
денти старших курсів розда-
ють свої конспекти першо-

курсникам. За це їхні юні то-
вариші стають боржниками. 
Але ніяких грошей нікому 
платити не треба. Боржнико-
ві обводять очі зеленкою – 
наче це фари, після чого він 
катає на «копках-баранках» 
старшокурсника протягом 
дня чи кількох годин.

 ПОСИЛКА ДЛЯ ПАПИ  

Дуже курйозна і смішна тра-

диція існує в Джорджтаун-
ському університеті в США. 
Його студенти відкручують і 
крадуть стрілки із годинника 
вежі Healy Hall і чомусь від-
правляють їх спеціальною по-
силкою у Ватикан Папі Рим-
ському. Незважаючи на всі зу-
силля спеціальної охорони, 
умовляння і погрози адміні-
страції Університету, стрілки 
годинника раз у п’ять-шість 
років все одно зникають.

 ФРАНКЕНШТЕЙН – 
  УЧЕНИЙ  

Виявляється, Франкенштейн – 
зовсім не ім’я страшного чудо-
виська. Насправді письменни-
ця Мері Шеллі у романі «Фран-
кенштейн або Сучасний Про-
метей» назвала це чудовисько 
просто «Монстром». А от Ві-
ктором Франкенштейном у ро-
мані звали студента-вченого, 
який і зліпив цю істоту з нежи-
вого матеріалу.

CКУЛЬПТУРА «СТУДЕНТИ» 

Є I В КИЄВI

Пам’ятники студентам можна зустріти у багатьох 
країнах світу, і Україна – не виняток. 

У Києві, у районі метро Берестейська, на території 
університету «КРОК», розмістилася цікава скульптурна 
робота, що зображує двох студентів. Бронзові хлопець 
і дівчина невимушено розмовляють за книгою, лежачи 
на траві. Хлопець тримає у руці квітку, а у дівчини на 
нозі вмостилася химерна бронзова пташка.

Моделями для даної роботи стали колишні студенти-
першокурсники, чия світлина, що зображує підготовку 
до лекцій, декілька років була візитівкою вишу. 

Автор скульптури – Володимир Щур, відомий своїми 
роботами «Козаки», «Паніковський», «Проня Прокопів-
на і Голохвастов», «Леонід Биков» та ін. 

Студенти вірять у прикмету, що якщо потриматися 
за бронзову книгу перед іспитами, то все буде ОК! Та-
кож учні люблять відпочивати прямо на скульптурі – ка-
жуть, сидіти зручно.

Факти про студентів і студентство, які вас здивують.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД  «У СВІТІ РОСЛИН І ТВАРИН»

ПІСЛЯМОВА

КРОСВОРД «У СВІТІ РОСЛИН І ТВАРИН»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Помідор. 6. Мустанг. 9. Пітекантроп. 11. Осел. 12. Межа. 
13. Овоч. 15. Норка. 17. Артишок. 19. Стручок. 20. Коала. 24. Орел. 25. Алое. 
26. Змія. 27. Гідропоніка. 30. Флорист. 31. Приплід. 
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Компост. 2. Сорт. 3. Зубр. 4. Анабіоз. 7. Сквер. 8. Ондатра. 
9. Палеонтолог. 10. Протоплазма. 14. Жито. 16. Круп. 18. Початок. 21. Приму-
ла. 22. Горох. 23. Пінгвін. 28. Дуст. 29. Ікра.

ГОРОСКОП НА  30.01–5.02

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Доведеться брати участь 
у громадському житті, ви-

рішувати проблеми друзів і партне-
рів. Можете отримати нову перспек-
тивну посаду або вам запропонують 
більш комфортні умови праці. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Перспективний період 
для роботи та навчання. 

На початку тижня можливе знайом-
ство, яке змінить ваші творчі плани. 
Не варто боятися змін – у підсумку 
все складеться якнайкраще. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
З’явиться безліч планів та 
ідей, зможете успішно ви-

рішити фінансові проблеми. Ймовір-
ні знайомства – як ділові, так і ро-
мантичні. Важливі справи плануйте 
на середину тижня та неділю.

РАК  (22.06–22.07) 
Не варто засмучуватися, 
якщо результати ваших 

нововведень виявляться не відразу 
– на все свій час. Середа обіцяє бути 
доволі динамічною та цікавою.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Перший тиждень місяця 
якнайкраще підійде для 

експериментів. Не виключені неве-
ликі фінансові проблеми через не-
уважність. Стежте за своїм 
здоров’ям на початку тижня.

ДІВА (24.08–23.09)
Цей період обіцяє сюрп-
ризи, але дещо розчарує 

тих, хто надміру розраховує на чи-
юсь допомогу. Важливо не прога-
вити свій шанс, ухвалити правиль-
не рішення, просуватися в потріб-
ному напрямку. 

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Пристосовуючись до но-
вих обставин, не будьте 

надто вимогливими до оточення і 
не піддавайтеся на провокації. Уни-
кайте спілкування з сумнівними 
компаніями.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
У творчих особистостей 
не виключена поява но-

вих ідей. Натхнення завітає до вас, 
але моментальних результатів не 
очікуйте. Розраховуйте на себе, і 
робота буде успішною. На початку 
тижня бережіть здоров’я.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Відчуєте емоційне підне-
сення, оточення збага-

тить вас ідеями та інтелектуальним 
спілкуванням. Хвилювання можли-
ве тільки через дітей – доведеться 
займатися їх проблемами.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Докладені зусилля в пер-
спективі окупляться сто-

рицею. Сім’я підтримає вас в усіх 
проектах. Сприятливий період для 
вирішення житлових проблем, по-
шуку нерухомості, вирішення пи-
тань із нею. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Заради нових масштаб-
них задумів доведеться 

проявити терпіння. Ризиковані кро-
ки і наполегливість також не зава-
дять. Надмірне прагнення свободи 
може призвести до конфліктів із 
партнерами.

РИБИ  (20.02–20.03)
Прислухайтеся до інтуї-
ції та рекомендацій ком-

петентних людей. Ваші дії можуть 
стати точкою відліку в новому ви-
тку досягнень. Усе залежатиме 
тільки від вас.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Правління Одеської Спожив-

спілки, президія обкому проф-

спілки працівників споживчої 

кооперації висловлюють гли-

боке співчуття головному бух-

галтеру правління Одеської 

облспоживспілки Майї Дми-

трівні МАСЛЮГОВІЙ з приво-

ду тяжкої втрати – смерті ма-

тері Любові Дмитрівни Гурді.

28 січня 2017 р. минає 40 днів, як пішов 
із земного життя Микола Петрович За-
жирко, директор Черкаського коопера-
тивного економіко-правового коледжу 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі».

Вік Миколи Петровича зупинився на 
71-му році, із яких 43 він присвятив осві-
тянській роботі у споживчій кооперації 
Черкащини.

Народився Микола Петрович 8 серпня 
1946 р. в селі Глинянка Барського району 
Вінницької області в родині селян.

У 1971 р. закінчив Черкаський держав-
ний педагогічний інститут за спеціальніс-
тю «Біологія та хімія».

Трудовий шлях М.П. Зажирко розпочав 
у Вінницькій області з посади вчителем у 
Степанківській восьмирічній школі (1964–
1965 рр.). Згодом працював інструктором, 
завідував відділом районних та міських 
комсомольських організацій м. Канева, 
Могилів-Подільського, Черкас.

Після завершення строкової військо-
вої служби прийшов працювати до Чер-
каського кооперативного технікуму, де з 
1973-го по 1983 рр. обіймав посаду мето-
диста та заступника технікуму. З 1983 р. 
очолював навчальний заклад.

У 1999 р. М.П. Зажирко захистив ди-
сертацію зі спеціальності «Педагогічна 
та вікова психологія», отримавши науко-
ве звання доцента. 

За свою трудову діяльність, відданість 
справі кооперативної освіти та виховання 
молоді Микола Петрович Зажирко одер-
жав багато відзнак всіх рівнів: орден «За 
розвиток науки і освіти», срібну медаль 
«10 років незалежності України» II ступеня 
Міжнародного Академічного Рейтингу по-
пулярності та якості «Золота фортуна», 

почесну трудову відзнаку «Знак Пошани» 
Центральної спілки споживчих товариств 
України, золоту медаль «За заслуги в осві-
ті», знак «За відмінні успіхи в середній 
спеціальній освіті», медаль «За трудову 
доблесть», знак «Відмінник споживчої коо-
перації». Мав звання Заслужений праців-
ник освіти України та Почесний професор 
і член-кореспондент Міжнародної кадро-
вої академії; у 2004 р. був нагороджений 
Грамотою Президента України.   

Багато років Микола Петрович Зажир-
ко був членом правління Черкаської обл-
споживспілки.

У М.П. Зажирка залишилися дружина, 
син, онука. 

Микола Петрович любив свою роботу 
та любив життя. Його професійна діяль-
ність та особисті якості здобули великої 
поваги та авторитету серед працівників 
кооперативної, освітньої галузі та інших 
сфер суспільного життя Черкащини. 

Він назавжди залишиться у нашій 
пам’яті як ініціативний, творчий, чуйний 
керівник, добра та мудра людина. 

Правління Спілки споживчих 

товариств Черкаської області,

обласний комітет профспілки,

кооперативні організації та 

підприємства області 

ПАМ’ЯТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:  5. Однорічна овочева рослина родини 
пасльонових. 6. Здичавілий кінь. 9. Рід викопних людей, які вже 
вміли виробляти примітивні знаряддя праці. 11. Свійська твари-
на. 12. Вузька цілинна смуга між полями. 13. Плід городньої 
рослини. 15. Невелика хижа тварина родини куницевих, що дає 
цінне хутро. 17. Багаторічна городня рослина з їстівними 
м’ясистими квітковими головками й великим пірчастим листям. 
19. Довгий і вузький плід більшості рослин родини хрестоцві-
тих. 20. Сумчастий ведмідь. 24. Великий хижий птах родини 
яструбових. 25. Столітник. 26. Плазун із видовженим тілом, 
укритим лускою. 27. Вирощування рослин без грунту безпосе-
редньо на водному розчині поживних солей або на штучних за-
мінниках грунту, зволожуваних цим розчином. 30. Той, хто ство-
рює квіткові композиції. 31. Приріст потомства у тварин.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Органічне добриво. 2. Група культурних 
рослин, що відрізняються від інших певними біологічними і 
господарськими властивостями. 3. Дикий бик. 4. Припинення 
або пригнічення життєдіяльності організму рослини або тва-
рини в несприятливих умовах. 7. Невеликий громадський сад. 
8. Мускусний пацюк. 9. Фахівець, що вивчає рослинний і тва-
ринний світ минулих геологічних епох. 10. Вміст клітини живо-
го організму. 14. Злакова рослина. 16. Задня частина тулуба 
коня. 18. Колос із потовщеною м’ясистою віссю, вкритою квіт-
ками або плодами. 21. Багаторічна декоративна рослина роди-
ни первоцвітних із трубчастими квітками у зонтикоподібних 
суцвіттях. 22. Польова і городня рослина родини бобових. 23. 
Великий морський антарктичний птах. 28. Хімічний препарат у 
вигляді порошку, що використовується для знищення шкідли-
вих комах. 29. Її відкладають самиці риб, раків, жаб та інших 
водяних тварин.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ      

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю площею 140,6 кв. м за адре-
сою: с. Шелепухи, вул. Черкаська, буд. 55-а. 
Стартова ціна – 64 тис. грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний 
внесок – 10% від стартової ціни. 
Аукціон відбудеться 16 лютого 2017 року за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 
Останній термін реєстрації учасників – 10 люто-
го 2017 року. 
Телефони для довідок: 
45-10-26, 63-95-44 (Черкаси).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю (Літ.А-1), (Літ.а’) за адре-
сою: м. Сміла, вул. В’ячеслава Чорновола, 
буд. 1. Стартова ціна – 680 тис. грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний 
внесок – 10% від стартової ціни. 
Аукціон відбудеться 16 лютого 2017 року 
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 
Останній термін реєстрації учасників – 10 лю-
того 2017 року. 
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).


