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КРАЩИМ КУХАРЕМ–2017?
ХТО CТАВХТО CТАВ

 СТОР. СТОР.  4, 5 4, 5

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

27-28 вересня на базі підприємства облспоживспілки 
«Торговельний комплекс «Ялинка» Житомирської Спо-
живспілки відбувся Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності «Кращий кухар споживчої кооперації 

України – 2017», у якому взяли участь десять конкурсантів 
від дев’яти обласних спілок – Миколаївської, Полтавської, 
Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської та Житомирської.

КАЛИНІВКА: КАЛИНІВКА: 
ПЕРЕДОВА ДЛЯ КООПЕРАТОРІВПЕРЕДОВА ДЛЯ КООПЕРАТОРІВ

Мета відрядження наших кореспондентів на Вінниччину – Мета відрядження наших кореспондентів на Вінниччину – 

дізнатися, як спрацювали у трагічні дні вибухів арсеналу дізнатися, як спрацювали у трагічні дні вибухів арсеналу 

військової зброї кооператори. «Вісті…» починають серію військової зброї кооператори. «Вісті…» починають серію 

ексклюзивних публікацій із Калинівського районуексклюзивних публікацій із Калинівського району

 СТОР. СТОР.  2 2  СТОР. 10СТОР. 10––1111 СТОР. СТОР.  6 6

ПАВЛОГРАДСЬКА КООПЕРАЦІЯ:ПАВЛОГРАДСЬКА КООПЕРАЦІЯ:
2,7 2,7 млн. грн.млн. грн. В МОДЕРНІЗАЦІЮ В МОДЕРНІЗАЦІЮ

Правління Споживспілки Дніпропетровщини провело Правління Споживспілки Дніпропетровщини провело 

семінар-нараду з керівниками кооперативних організацій. семінар-нараду з керівниками кооперативних організацій. 

Учасники побували на об’єктах Павлоградської районної Учасники побували на об’єктах Павлоградської районної 

спілки споживчих товариствспілки споживчих товариств

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ 
У 100 РОКІВУ 100 РОКІВ

Наш кореспондент побував на ювілейних Наш кореспондент побував на ювілейних 

заходах у Харківському кооперативному заходах у Харківському кооперативному 

торгово-економічному коледжіторгово-економічному коледжі
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ОФІЦІЙНО

ДО УВАГИ!

 НАГОРОДИ
ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток коопе-
ративної освіти та з нагоди 100-річчя утворення навчального закладу 
нагороджено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих 
товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ВІНІЧЕНКО Катерину Петрівну, директора Харківського кооператив-
ного торгово-економічного коледжу;

МОРЕНКО Олену Юріївну, завідувача відділення Харківського коопе-
ративного торгово-економічного коледжу;

ОВЕЧКІНУ Ларису Віталіївну, завідувача відділення Харківського коо-
перативного торгово-економічного коледжу;

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

НАЗАРЕНКО Світлану Вікторівну, провідного інспектора з кадрів 
Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу;

НЕОНЕТУ Ольгу Володимирівну, викладача Харківського коопера-
тивного торгово-економічного коледжу;

ТУГАЙ Світлану Іванівну, завідувача канцелярії Харківського коопе-
ративного торгово-економічного коледжу.

* * *
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток коопе-

ративної освіти та з нагоди 60-річчя утворення навчального закладу на-
городжено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих 
товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ІНОЗЕМЦЕВА Віктора Анатолійовича, директора Полтавського коо-
перативного коледжу;

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

АЛІМОВУ Ларису Олексіївну, викладача Полтавського кооператив-
ного коледжу;

БОРОВСЬКОГО Юрія Романовича, заступника директора з адміністра-
тивно-господарської частини Полтавського кооперативного коледжу;

СОРОКУ Яніну Петрівну, викладача Полтавського кооперативного 
коледжу.

* * *
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток спо-

живчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено 
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих това-

риств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ІЩЕНКО Валентину Леонідівну, завідувача кафедри ділової інозем-

ної мови Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі»;

відзначено ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки 
споживчих товариств (Укркоопспілки):

КЕРСТУ Юрія Петровича, першого заступника голови правління 
Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області.

З а словами першого заступ-
ника голови Калинівської 
райдержадміністрації 
Юрія Олексійовича Слаб-
чука, котрий очолив еваку-

аційну комісію, Наум Наумович, як 
член штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, зумів у мак-
симально короткий час бездоганно 
організувати харчування людей на 
приймальних пунктах евакуації, за-
безпечити безперебійну роботу всіх 
спілчанських закладів торгівлі.

– Разом з головою профкому Ва-
лентиною Миколаївною Михайлов-
ською протягом ночі ми оповістили 
працівників усіх наших магазинів, 
аби попри існуючу небезпеку вони 
з самого ранку відкрились і почали 
обслуговувати людей, які втікали 
подалі від епіцентру вибухів. Вра-
жаючих фактів, котрі свідчать про 
згуртованість і надзвичайно високе 
почуття відповідальності, можна 
навести багато. Був вражений, коли 
під ранок зустрів у штабі голову Ка-
линівського сільського споживчого 
товариства Степана Антоновича 
Грушицького: по вулиці Князя Во-
лодимира догорала його батьків-
ська хата, в яку влучив снаряд і 
звідки він встиг вивезти хвору 
маму й сестру-пенсіонерку, а він 
прийшов нам допомагати, – розпо-
відає Наум Наумович. 

При цьому пан голова кілька ра-
зів мене застерігає, аби не перебіль-
шувала його особистої ролі. Даруй-
те, Науме Наумовичу, як не від вас, 
то від інших людей, від офіційних 
осіб почула про вашу роль і неоці-
ненний вклад у стабілізацію обста-
новки: що було, то було, і слів, навіть 
із такої сумної пісні, не викинеш. 

У ході цього складного, переду-
сім в емоційному плані, відря-
дження ми побували у спілчан-
ських магазинах сіл Корделівка, 
Нападівка, Лемешівка, Малі Кути-
ща, Жовтневе, у готельно-
ресторанному комплексі «Коло-
сок», який є асоційованим членом 

райспоживспілки, поспілкувалися 
з продавцями, котрі, незважаючи 
на втому, торгували до останнього 
покупця, робили замовлення на то-
вари підвищеного попиту, фасува-
ли продовольчі пайки з гуманітар-
ної допомоги, яка надходила від 
кооператорів Немирівського, Іллі-
нецького, Теплицького районів.  

Прокоментувати ситуацію, оці-
нити вклад споживчої кооперації 

області у ліквідацію наслідків тра-
гедії ми попросили голову прав-

ління Вінницької облспоживспілки 
Василя Васильовича ПОДОЛЯНА:

– Кооператори спрацювали дуже 
оперативно: з того часу, коли пролу-
нали перші вибухи, вже ніхто не мав 
сну. Колеги телефонували один одно-
му, пропонували допомогу, адже ба-
гато наших людей проживало в зоні 
ураження і першочерговим завдан-
ням було вивезти їх у безпечні місця. 
Терміново були евакуйовані праців-
ники готельно-ресторанного комп-
лексу «Дубовий Гай», розташованого 
на відстані кількох кілометрів від 
військових складів.

Голова правління Калинівської 
райспоживспілки Наум Наумович 
Щерб координував роботу із забезпе-
чення хлібом і товарами першої необ-
хідності людей, що залишилися в рай-
центрі, та працівників рятувальних 
служб. Кооп-маркет села Корделівка 
перетворився на пункт прийому, фа-

сування і роздачі гуманітарної до-
помоги людям, які напівроздягну-
тими покинули свої домівки, роз-
ташовані неподалік арсеналу.

Зранку наступного дня телефо-
ни наших керівників і спеціалістів 
не вмовкали: дзвінки надходили від 
усіх районних кооперативних орга-
нізацій, спілчанських підприємств 
області. Допомагали, хто чим міг: 
і фінансово, і матеріально.

Користуючись нагодою, хочу по-
дякувати Голові Правління Укр-
коопспілки Іллі Леонідовичу Горо-
ховському, який з перших днів пере-
ймався нашими проблемами, та 
висловити вдячність усім коопера-
торам, котрі відгукнулися і не за-
лишилися байдужими до того, що 
сталося. Ще раз переконуюсь, що 
споживча кооперація у критичні 
моменти уміє мобілізувати зусил-
ля, згуртуватися, проявляє свої 
найкращі якості. Вірю, що завдяки 
основоположним принципам нашої 
системи у неї велике майбутнє.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА та 

Ольги ІВАЩУК

P.S. Розгорнутий репортаж про дії коо-

ператорів, про усе, що побачили і відчу-

ли наші кореспонденти, побувавши у 

зоні надзвичайної ситуації, читайте в 

наступному номері «Вістей…».

  ВІННИЧЧИНА    Чужої біди не буває – у правильності цієї думки ми зайвий раз пере-
коналися, побачивши і пересвідчившись у тому, як злагоджено, самовіддано дія-
ли калинівські кооператори, фактично з перших хвилин трагедії.  Творча бригада 
«Вістей…» до епіцентру лиха виїхала, як тільки отримала «добро» від голови 
правління райспоживспілки Наума Наумовича Щерба.

Це все, що залишилося від батьківського будинку Степана Грушицького в Калинівці

У село Павлівка надійшла гуманітарна допомога з Теплицького району

АНОНСУЄМО

ЧЕМПIОНАТ УКРАЇНИ З РАЛI
7-8 жовтня 2017 року на Прикарпатті, у Снятинському районі, відбу-
деться черговий етап чемпіонату України та етап кубку FAU з «коро-
леви автоспорту» – класичного ралі. Автопілоти, серед яких відомі в 
Україні та за її межами спортсмени, змагатимуться на десяти спеці-
альних ділянках звичайних доріг.

Холдинг СО-ОР Media – головний медіапартнер цього етапу чем-
піонату України. Зокрема, ми вболіватимемо за екіпаж  відомого ав-
топілота з Івано-Франківська Степана Мазура, який змагатиметься на 
машині Mitsubishi Lancer EVO IХ.

Також кореспондент «Вістей…» працюватиме на трасі автоперего-
нів, а репортаж про перебіг спортивних баталій з’явиться на сторінках 
«Вістей…» в одному з найближчих номерів. І хто знає, може на на-
ступному чемпіонаті працівники холдингу СО-ОР Media не тільки його 
висвітлюватимуть, а й сядуть за кермо автомобіля, щоб перемогти!

Власна інформація

КАЛИНIВКА: 

ПЕРЕДОВА ДЛЯ КООПЕРАТОРIВ
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 ПОДЯКА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ТРАДИЦІЯ

СТРАХУВАННЯ В «Ю.БІ.АЙ-КООП»:

ГРОШI  ПОГОРIЛЬЦЯМ 
ПОВЕРНУЛИ  ШВИДКО

  ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА     Нещодавно на одному 
з підприємств Долинського РайСТ сталася поже-
жа, яка пошкодила кооперативне майно. За висно-
вками експертів, кооперація зазнала збитків більш 
ніж на 70 тис. грн. Але Долинським кооператорам 
у такій складній ситуації просто пощастило: адже 
наше майно було застраховане у страховій групі 
«Ю.БІ.АЙ-КООП».

Після того, що сталося, ми можемо твердити, що 
правління прийняло дуже правильне рішення: за-
страхувати все кооперативне майно у страховій ком-
панії «Ю.БІ.АЙ-КООП». Страхували за вартістю, на-
ближеній до реальної, а не за балансовою. Завдяки 
цьому й отримали гроші, яких має вистачити на від-
новлення об'єктa, де була пожежа. Після проходжен-
ня передбаченої законом процедури врегулювання, 
РайСТ отримав 72 548 грн. відшкодування.

Часу від подачі повідомлення про страховий випа-
док до отримання грошей пройшло зовсім небагато. 
Хочу ще раз подякувати керівництву страхової компа-
нії за таку оперативну та професійну роботу. Те, що у 
споживчої кооперації є такий надійний партнер, як 
«Ю.БІ.АЙ-КООП»», додає впевненості. Як і показники 
діяльності компанії. Адже за даними міжнародного 
рейтингового агентства Standart Rating (Лондон) AT 
«СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» має один з найкращих в Україні 
показників рівня фінансової стійкості та надійності. 
Окрім споживчої кооперації, серед клієнтів компанії 
значаться такі відомі компанії, як Український інститут 
промислової власності («Укрпатент»), підприємства 
HAK «Нафтогаз Україна», ХДЗ «Палада», Спецтехноек-
спорт, «Ліктрави» та інші.

Руслан БОСАЦЬКИЙ,

голова правління 

Долинського райспоживтовариства

ВІТАЄМО!
МИХАЙЛА ДМИТРОВИЧА БАЛЮКА, 
ветерана споживчої кооперації, колишнього го-
лову правління Івано-Франківської облспожив-
спілки, з 70-річним ювілеєм, який він святкувати-
ме 9 жовтня.

Шановний Михайле Дмитровичу!
Щиро вітаємо Вас зі славним ювілеєм!
Понад 35 років трудової діяльності Ви присвяти-
ли споживчій кооперації, куди прийшли після за-
кінчення Львівського торгово-економічного ін-
ституту. Ваш трудовий шлях почався з посади 
ревізора контрольно-ревізійного управління 
облспоживспілки, пізніше Ви очолили це управ-
ління, а згодом були обрані головою правління 
Івано-Франківської облспоживспілки. За час сво-
єї праці Ви зробили чималий внесок у зміцнення 
фінансового стану кооперативних організацій 
області, у розвиток та покращення господарської 
діяльності споживчої кооперації Прикарпаття.
Вам як керівнику завжди були притаманні висо-
кий професіоналізм, ерудиція, культура, принци-
повість, тверда життєва позиція, вимогливість до 
себе і підлеглих, відповідальність за доручену 
справу – всі ці риси забезпечили Вам непохитний 
авторитет і повагу серед кооператорів Івано-
Франківщини.
Тож нехай бадьорість та енергія ще довгі роки не 
покидають Вас, а віддані друзі та рідні дарують 
радість життя, душевний спокій і гарний настрій!

З повагою 
правління Споживспілки Івано-Франківської 

області та президія обкому профспілки

ЛЬВІВЛЬВІВ–КИШИНІВКИШИНІВ:

НАУКОВИЙ  ДIАЛОГНАУКОВИЙ  ДIАЛОГ
21–22 вересня делегація Львівського торговельно-
економічного університету у складі ректора, професора 
П.О. Куцика, проректора з наукової роботи, професора 
Б.Б. Семака та завідувача кафедри підприємництва, торгів-
лі та логістики, професора В.В. Апопія здійснила візит до 
Республіки Молдова, де взяла участь у роботі міжнародної 
науково-практичної конференції на тему «Розвиток торго-
вельних відносин з позицій перспективи економічної інте-
грації Республіки Молдова до міжнародної економіки». 

Організатори заходу – Торговельний кооперативний уні-
верситет Молдови та Національний інститут економічних 
досліджень Академії наук Республіки Молдова. Львівський 
торговельно-економічний університет виступив одним із спів-
організаторів конференції спільно з Міністерством економі-
ки та інфраструктури Республіки Молдова і Молдкоопом. 

У роботі конференції взяли участь і виступили із допо-
відями представники Молдови, України, Польщі, Іспанії, 
Фінляндії, Угорщини, Білорусі та Румунії. 

На конференції розглядалися актуальні для економіки Рес-
публіки Молдова та інших європейських країн проблеми вза-
ємовигідних торговельних відносин, розвитку торговельної 
інфраструктури, забезпечення якості та безпечності спожив-
чих товарів, посилення взаємозв’язків між бізнес-середовищем, 

урядовими структурами та науковцями, впровадження інно-
вацій у навчальний процес та підготовки фахівців для сфери 
торгівлі. У рамках конференції відбулося пленарне засідання 
та шість секційних засідань. Роботою однієї із секцій спільно з 
молдавськими колегами керував Петро Олексійович Куцик. 

Делегація університету ознайомилася із системою органі-
зації навчального процесу та наукової діяльності Торговель-
ного кооперативного університету Молдови. Під час візиту 
відбулись ділові зустрічі з ректором Торговельного коопера-
тивного університету Молдови, професором Л.А. Шавгою та 
керівництвом Молдкоопу, де були обговорені актуальні про-
блеми вищої освіти і споживчої кооперації обох країн. 

Прес-центр ЛТЕУ

Попри прохолодний ранок, вже о пів 
на восьму на вулиці Набережній ніде 
було яблуку впасти. Продавці займали 
звичні торговельні місця, а городяни та 
гості Рівного починали придивлятися 
до краму, прицінюватися, купувати та 
вихваляти ті товари, з якими вже зна-
йомі за попередніми ярмарками. Як-от 
прихильники продукції, яку виготов-
ляє заготівельно-виробничо-збутовий 
комбінат Рівненської облспоживспіл-
ки. Деякі покупці спеціально прокида-
лися вдосвіта, аби встигнути придбати 
на зиму солених помідорів, огірків чи 
квашеної капусти. Чимало хто з них 
вже багато років купує кооперативну 
продукцію, яка їх влаштовує і за якіс-
тю, і за ціною. А ще ця продукція – екс-
клюзивна, адже, скажімо, знайти в Рів-
ному таку смачну хрустку квашену ка-

пусту із журавлиною, яку роблять коо-
ператори, практично нереально. 

Чимало постійних покупців поспі-
шало і до яток Березнівського районно-
го споживчого товариства. Кооперато-
ри намагалися презентувати чи не весь 
перелік своєї продукції – хлібобулочні 
вироби, які виготовляють на хлібоком-
бінаті, свіже м’ясо та сало від райкооп-
заготпрому, кулінарну, кондитерську 
продукцію та напівфабрикати комбіна-
ту громадського харчування. Торгува-
ли цим розмаїттям досвідчені праців-
ники міськкоопторгу та комбінату. 

А от кооператори Костопільської і 
Рівненської райспоживспілок та Мли-
нівського райспоживтовариства, окрім 
запашної шинки, різноманітних ков-
бас, рулетів, паштетів, кров’янок та 
картопляників, приваблювали покуп-
ців ще й козацьким кулішем та шаш-
ликами, аромат яких, здається, «на-
крив» чи не всю Набережну. Щоб лю-
дям було зручно куштувати всю цю 
смакоту, досвідчені ярмаркувальники 
встановили біля наметів столики зі 
стільцями. 

Та не лише про широкий асорти-
мент своєї продукції подбали коопера-
тори, вони ще й додали яскраву коло-
ритну нотку в ярмаркувальну симфо-
нію, стильно прикрасивши свої ятки. 
Тут вам і вишиті скатертини, і вироби 
з лози, і навіть імпровізовані керамічні 
ярмаркувальники – козак із козачкою. 
Вітрини та продукція ще й були оздобле-
ні квітами і виноградом. Цей святково-
автентичний сюжет продовжився у ви-
шитих сорочках коопе раторів-продавців 
із Зорянського споживчого товариства, 
Березнівського райспоживтовариства. 
Костопільчани оздобили свою ятку не 
лише декоративними овочами, фрукта-
ми та свіжими квітами, а й вишитими 
рушниками. Завдяки широкому асорти-
менту пропонованої продукції, високо-
му сервісу обслуговування та доступним 
цінам за кілька годин ярмаркування 
коо ператори Березнівського та Млинів-
ського райспоживтовариств, Костопіль-
ської та Рівненської райспоживспілок, 
заготівельно-виробничо-збутового ком-
бінату поклали у спілчанську скарбни-
цю понад 200 тис. грн. 

Олена СОБКОВИЧ

ПОКРОВСЬКА  ЯРМАРКОВА  СИМФОНIЯ  У  РIВНОМУ
30 вересня у Рівному відбувся традиційний Покровський ярмарок. 

«Вище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, 

а в тому, щоб змусити гроші робити більше для поліпшення життя».

Генрi ФОРД, американський промисловець
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Традиційно, учасники конкур-
су мали два завдання: домашнє, 
це була фірмова страва, й індиві-
дуальне, отримане на місці згідно 
з «екзаменаційним білетом». До-
машнє завдання, зрозуміло, вико-
нувалося вдома, за місцем робо-
ти, а індивідуальне – за місцем 
проведення конкурсу, на ресто-
ранній кухні, де були створені 
для того усі належні умови. Інди-
відуальне завдання передбачало 
приготування холодної або гаря-
чої закуски, однопорційної другої 
страви та десерту на три особи.

Коли з підготовкою і виконан-
ням усіх завдань було закінчено і 
залу відчинили для огляду, то вона 
мало чим нагадувала «арену» для 
змагань. Без перебільшення можна 
запевнити, що зала ресторану 
«Ялинка» на якусь годину-другу пе-
ретворилася на вернісаж кулінар-
них шедеврів. І хоч кулінарні ком-
позиції готувалися у різних облас-
тях України, однак талановиті та 
високопрофесійні майстри своєї 
справи яскраво і переконливо дове-
ли, що українська кухня продовжує 
і примножує кращі традиції не 
кількох поколінь, а багатьох віків.

СТРАВИ ВІД… СКІФІВ

Приміром, полтавські коопера-
тори представили страви, які ді-

йшли до них від скіфів, що жили на 
їхній території у VІІ-ІІІ століттях до 
нашої ери. Спираючись на археоло-
гічні розкопки і дослідження Біль-
ського городища, кулінари своєю 
композицією віртуально повернули 
і членів журі, і уболівальників, і 

всіх присутніх у ті древні часи, при-
готувавши страви з відповідними 
назвами: торт-карта «Скіфське го-
родище», м'ясний виріб «Пекто-
раль», каша «Катана», печиво «Та-
рандол», меч «Акінак» спечений з 
дріжджового тіста, чай «Скіфський 
степ» тощо. Посуд, скатертина, сер-
ветки і навіть одяг кухаря Яни Ти-
щенко відповідали скіфській добі.

УКРАЇНСЬКА КУХНЯ ІЗ 

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИМИ 

СКЛАДОВИМИ

Приємне і незабутнє враження 
справили кулінари Рівненщини, 
виставивши свій сюжет-шедевр 
«Рибна феєрія». Лосось фарширо-
ваний білими грибами і філе мер-
лузи, форель запечена у вершково-
гірчичному соусі, раки заливні, 
рибні тістечка, рожеві троянди на 
торті та навіть бірюзові морські 
хвилі – все це їстівне, все з еколо-
гічно чистої продукції.

Продовжили рибну тематику 
експонати столу черкащан, 
об’єднані однією назвою «На гос-
тині у рибалки», де пропонували-
ся композиція «Пристрасть гурма-
на», страви – «Ставрида в сухарях», 
креветка «Інтриганка», закуска 
«Три дракони», овочі в темпурі.

Вареники з лососем, вершково-
ікорним соусом та чорнилами ка-
ракатиці чернігівчан, тунець фар-
ширований лососем від хмель-
ницьких кооператорів доповнили 
різноманіття рибних страв.

ДЛЯ СПРАВЖНІХ 

УКРАЇНЦІВ

Ну, а щодо м'ясних – то вони, за 
традицією української кухні, і на 
конкурсі були гармонійним поєд-
нанням смаку й естетичного ви-
гляду. Неперевершеним майстром 
своєї справи, продемонструвавши 
вміння смачно приготувати і вір-
туозно подавати, представ шеф-
кухар тернопільського ресторану 
«Водограй» однойменної облспо-
живспілки Андрій Гаврилюк, 
представивши на суд журі та всіх 

присутніх «Рульку під чорнослив-
ним соусом», «Телятину молоч-
ну», «Свинину в яблучному фрі-
насе», «Курку в апельсиновому 
соусі», «Соковитий кусень» і вели-
кий набір різних соусів до м'яса.

«Смакота по-буковинськи», «Каре 
баранини» запечене в пряних травах 
з карамелізованими фруктами Чер-
нівецької, холодець із півня з мусом 
із хрону, котлета «По-київськи» Чер-
нігівської, «Окіст фарширований по-
миколаївськи», закуска «Херсон-
ська», фарширована свинна рулька 
Миколаївської Споживспілок також 
приємно вражали і креативним 

оформленням і неймовірно прива-
бливим виглядом та ароматним сма-
ком. А щодо «Перепілок запечених 
на грушах» із Хмельниччини, то 
вони залишилися і в пам'яті, і в теле-
фонах, і в планшетах, і у фотоапара-
тах усіх присутніх.

З інноваційним приготуван-
ням страв при низькотемператур-
ному режимі 50-700, з так званою 
молекулярною кухнею, яка тіль-
ки започатковується в Україні, і 
конкурсантів, і усіх присутніх по-
знайомила одна із наймолодших 
учасниць, кухар Житомирської 
Споживспілки.

 Спілка споживчих товариств 

«Споживспілка Полтавської області», 

Яна Тищенко

Спілка споживчих товариств 

Черкаської області, Євген Єрмаков     

Спілка споживчих товариств 

«Спілка споживчих товариств 

Житомирської області», 

Анна Кузьменко

  Спілка споживчих товариств  Рівненської області, Ірина Шевчук

Спілка споживчих товариств Чернівецької області, Дмитро Гафу (в центрі)

ХТО СТАВ КРАЩИМ КУХАРЕМХТО СТАВ КРАЩИМ КУХАРЕМ–20172017?

Пригощають студенти Члени журі
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І КРЕАТИВНІСТЬ

Вдруге свою професійну май-
стерність на конкурсі такого рівня 
демонстрували майбутні кулінари, 
а сьогоднішні студенти Житомир-
ського коледжу бізнесу і права, 
представивши за новітніми напря-
мами каву-паузу – вид бенкету на 
три персони.

Основними критеріями оцінюван-
ня кулінарних виробів і самих кон-
курсантів традиційно були: зовніш-
ній вигляд, привабливість, естетич-
ність, ступінь складності, творчий 
підхід, оригінальність, оформлення, 
апетитність, смакові властивості, рі-
вень презентації, а при виконанні ін-
дивідуальних завдань ще й організа-
ція робочого місця, застосування ра-
ціональних методів праці, техніка, 
майстерність, дотримання санітар-
них правил, техніки безпеки та тех-
нології приготування.

Враховуючи все це, журі під голо-
вуванням першого заступника голови 
правління Укркоопспілки Миколи 
Людвічука, призові місця розділило 
між усіма учасниками відповідно до 
набраних ними балів. Отож переможе-
них не було, а всі переможці конкурсу 
та переможці у номінаціях «Творчий 
підхід до приготування і подачі страв», 
«Краща фірмова страва», «Оригіналь-
ність в оформленні страв», «Оригіналь-
ний підхід у сервіровці столів», «Надія 
професії» одержали дипломи, пода-
рунки, пам’ятні сувеніри, квіти.

Вітаючи учасників і гостей свята 
професійної майстерності, Микола 
Володимирович передусім подяку-
вав правлінню Житомирської Спо-
живспілки на чолі із Степаном Мак-
симовичем Григор'євим та колекти-
ву ресторану «Ялинка», очолювано-

му Людмилою Миколаївною Греч-
ковською, за високий рівень підго-
товки, організації і проведення кон-
курсу та створення сприятливих 
умов для його учасників.

– Метою проведення Всеукраїн-
ських конкурсів професійної май-
стерності кулінарів і кондитерів є об-
мін та поширення досвіду щодо по-
ліпшення якості та рівня обслугову-
вання, впровадження у виробництво 
нових страв і виробів, запровадження 
сучасних технологій тощо, – сказав 
на завершення Людвічук. – Як голова 
журі хочу зазначити, що рівень під-
готовки фахівців, якість представле-
них на конкурс страв були дуже висо-
кими і в черговий раз підтвердили 
тенденцію зростання від конкурсу до 
конкурсу професійності працівників 
галузі та засвідчили важливість про-
ведення таких заходів. Певен, що це 
сприятиме зростанню загальної куль-
тури кооперативних закладів ресто-
ранного господарства, визнанню у 
сучасному конкурентному середови-
щі та продовженню наших дружніх, 
щирих, взаємовигідних спілкувань 
та стосунків. Проведення подібних 
конкурсів – це наш шлях уперед, це 
імідж споживчої кооперації сьогодні 
та її надійне завтра.

Завершився конкурс святковим 
дійством за великим, розкішним, за 
українською традицією накритим 
господарями, столом, цікавими бесі-
дами, обмінами думками, рецепта-
ми і номерами телефонів, концерт-
ною програмою, фотознімками на 
згадку і бажанням, яке звучало з вуст 
кожного – «До нових зустрічей!»

Зоя ЦВЄТАЄВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА та 

Анни КОБИЛКО

П РЯ М А   М О ВАП РЯ М А   М О ВА

  Спілка споживчих товариств 

Хмельницької області, Анастасія Гришко

Житомирський кооперативний коледж 

бізнесу і права, Ірина Фурсова  

 Спілка споживчих товариств 

Миколаївської області, 

Анна Моторна

  Спілка споживчих товариств 

Тернопільської області, Андрій Гаврилюк

  Спілка споживчих товариств 

«Споживча кооперація Чернігівської 

області», Наталя Буцко

«Стіл – єдине місце, за яким ми не нудьгуємо з першої ж хвилини».

Жан Антельм БРІЙЯ-САВАРЕН, французький фiлософ, кулiнар

Ваші враження від конкурсу 
«Кращий кухар 
споживчої кооперації України – 2017»?

Тетяна Степанівна МАКСИМЧУК, 
багаторазовий член журі подібних 
конкурсів, відмінник освіти, 
викладач Житомирського 
кооперативного коледжу бізнесу і 
права, член асоціації кулінарів 
України:

– Відрадно, що конкурсантами в 
основному є молодь. Час змушує нас 
вчитися впродовж всього життя і молодь швидко реа-
гує на всі інновації та й сама приємно ними вражає. 
Видно було наскільки керівники закладів ресторанного 
господарства клопітливо, відповідально готувалися до 
конкурсу, вболівали за своїх учасників, що робить їм 
честь. Кожен конкурс, а сьогоднішній особливо, яскраво 
засвідчив прагнення кооператорів працювати по-
новому, удосконалюватись і перемагати. Тож бажаю 
усім учасникам, усім переможцям, а переможених у 
нас сьогодні не було, щоденного творчого натхнення, 
невичерпного джерела енергії і завзяття, доброго 
здоров’я і гарного настрою. Сподіваюся на нові вража-
ючі, незабутні зустрічі.

Лілія Ігорівна ГІРНЯК, 
член журі, доцент кафедри 
харчових технологій та готельно-
ресторанного бізнесу Львівського 
торговельно-економічного 
університету:

– Приємно вражена високою ква-
ліфікацією та творчими кулінар-
ними ідеями конкурсантів, які 
представляють майбутнє харчового та ресторанного 
бізнесу споживчої кооперації України. Позитивним 
вважаю вміння поєднувати традиційні та класичні 
технології з інноваційними і прогресивними на сьогод-
ні як у Європі, так і у світі загалом.

Сьогоднішній конкурс яскраво засвідчив перспектив-
не майбутнє нашої галузі. Тож бажаю конкурсантам 
не зупинятися на досягнутому, навчатись та втілю-
вати здобуте і все нове у їхню повсякденну роботу, по-
дальших успіхів, нових цікавих смачних і вражаючих 
знахідок у кулінарних пошуках і, звичайно, нових пере-
мог за право залишатися кращими.

Людмила Миколаївна КОВАЛЬ, 
ректор Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту:

– Хмельницька Споживспілка є 
постійним учасником конкурсів 
професійної майстерності куліна-
рів і кондитерів. При виконанні сьо-
годнішніх завдань у кожній страві 
ми поєднали практичний досвід із 
знаннями та науковими підходами, які базуються на 
таких трендах: корисність страви для здоров’я люди-
ни, вартість страви з точки зору рентабельності, ес-
тетичність подачі. Спостерігаючи за емоціями кон-
курсантів, приємно вразило мене те, що всі вони зна-
йшли свою професійну стежину, яка приносить їм за-
доволення. А це найголовніше і найважливіше, бо ж ві-
домо, що при поганому настрої і борщу смачного не 
звариш. Аби конкурс на цьому не закінчився і мав своє 
позитивне продовження, хотілося б, щоб наша систем-
на газета «Вісті…» надрукувала статті-презентації 
про кожного учасника і підприємство, яке вони пред-
ставляють. 
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COOP: РЕГІОНИ

СЕМІНАР-НАРАДА

У часники семінару оглянули кіль-
ка роздрібних підприємств у сіль-
ській глибинці. І хоч працюють 
вони за договорами оренди, але 
тісно співпрацюють із системою у 

сфері модернізації і технічного переосна-
щення об'єктів, дотримуються в оформленні 
вимог брендбуку Укркоопспілки з викорис-
танням логотипу «СООР». 

РОЗУМНА СПІВПРАЦЯ

Так, у с.Карабинівка під одним дахом роз-
містилися магазини «Промтовари» і «Прод-
товари» Булахівського споживчого товари-
ства. Поетапна реконструкція тут здійсню-
ється з 2009 року. Роботи проводяться разом 
з орендарями. Споживтовариством придбані 
матеріали для оновлення фасаду будівлі, 
внутрішніх робіт, ремонту даху, облашту-
вання прилеглої території тощо. Орендар 
оплатив всю вартість ремонтних робіт, а та-
кож придбав опалювальний котел, кондиці-
онер, встановив сигналізацію і відеоспосте-
реження. При цьому орендна плата не змен-
шується, а навпаки зростає відповідно до 
змін законодавства. 

У с.Межирічі проведено облаштування са-
мого магазину і просторого літнього майдан-
чика. Близько третини витрат взяло на себе 
споживтовариство, решту оплатив підприє-
мець. У результаті об'єкт виглядає привабли-
во, та й торгує успішно. Від спільної роботи 
мають позитивний результат обидві сторони. 

Оновлення магазину «Продтовари» Богда-
нівського споживчого товариства, розташова-
ного у с.Богданівка, провели ще у 2008 році, а 
протягом останніх півтора роки тут тривали 
додаткові роботи. Зокрема, пробурили сверд-
ловину, щоб зняти проблему водопостачання, 
обладнали побутове приміщення, санвузол, 
встановили пластикові двері та вікна.

ДОСТОЙНА КОНКУРЕНЦІЯ 

МІСЬКІЙ ТОРГІВЛІ

Гідно представляє систему «Коопмар-
кет» у с.Богуслав. У торговельному залі по-
вністю замінено обладнання, відштукату-
рено фасад магазину, впорядковано при-

леглу територію. У продажі – великий ви-
бір продовольчих, а також супутніх това-
рів, необхідних у домашньому побуті. 

Високим рівнем обслуговування радує по-
купців і продмаг №21, розташований у тому 
ж селі. Холодильні вітрини, шафи, морозиль-
ні камери, зручні пристінні гірки – все це сут-
тєво розширює асортимент продуктів харчу-
вання, які тут реалізують. Для ефективного 
використання площ було відділено і перепро-
фільовано під торгівлю промисловими, гос-
подарчими товарами та будматеріалами під-
собне приміщення, що нині рятує селян від 
необхідності їхати у місто за покупками.

Є ІНВЕСТИЦІЇ, Є І ПРИБУТОК

Окрасою села Нова Дача є торговельно-
сервісний комплекс Богданівського спожив-
чого товариства, який складається з трьох 

об'єктів – кафе, магазину, тренажерного 
залу. У його облаштування вкладено 185 тис. 
грн. власних коштів споживтовариства, 200 
тис. грн. приватного підприємця, і ще 200 
тис. витрачено на придбання меблів, облад-
нання. Роботи з подальшого вдосконалення 
об'єкта планується продовжити. Постійний 
розвиток – запорука успішного бізнесу, під-
вищення прибутковості підприємств, най-
більш повного задоволення потреб сіль-
ських жителів у товарах і послугах. Наміче-
но збільшення торговельного залу за раху-
нок підсобного приміщення. Надалі плану-
ється створення магазину самообслугову-
вання. Ці завдання вирішує колектив рай-
споживспілки, пояснила голова правління 
кооперативної організації Тетяна Лисенко, 
яка під час огляду мережі відповіла на без-
ліч запитань гостей і колег.

– До складу Павлоградської райспожив-
спілки входять чотири споживчі товари-
ства, – розповіла керівник. – Підприємства 
торгівлі та ресторанного господарства спо-
живчої кооперації обслуговують 39 насе-
лених пунктів, у яких проживають майже 
29 тис. жителів. Питома вага системи у роз-
дрібному товарообороті району переви-
щує 80%. Правління приділяє велику ува-
гу реалізації заходів щодо приведення під-
приємств торгівлі та ресторанного госпо-
дарства у конкурентоспроможний стан. 
Сума інвестицій у відповідну програму 
склала 2 млн. 734 тис. грн., з яких власні 
обігові кошти досягають 45%. 

УВАГА – МОДЕРНІЗАЦІЇ

Підсумки семінару підбив заступник 
голови правління облспоживспілки Мико-
ла Шапарь. У ході пленарної частини було 
обговорено стан справ щодо модернізації 
підприємств торгівлі та ресторанного гос-
подарства системи споживчої кооперації 
області. Було прийнято протокольне рі-
шення, в якому цей напрям визнали най-
важливішим у діяльності кооперативних 
організацій. З метою отримання позитив-
ного результату вирішили більш активно 
впроваджувати у практику передовий до-
свід роботи Новомосковської та Павло-
градської райспоживспілок щодо приве-
дення діючих об'єктів системи у конкурен-
тоспроможний стан. Також намічено осно-
вні шляхи вирішення поставленого за-
вдання: у повному обсязі направляти на 
ремонт і реконструкцію виторг від прода-
жу основних засобів, нарахованої аморти-
зації та не менше 50% прибутку від орен-
ди; передачу в операційну оренду осно-
вних засобів в обов'язковому порядку про-
водити на конкурсній основі; оновлення 
мережі здійснювати з урахуванням затвер-
дженого зеленого брендбуку Укркоопспіл-
ки, намагаючись підтягнути до сучасного 
рівня максимальну кількість переданих в 
оренду магазинів і закладів ресторанного 
господарства силами і засобами оренда-
рів; з метою залучення інвестицій у розви-
ток об'єктів збільшувати терміни оренди 
до 3–5 років за умови виконання оренда-
рем у перший же рік повного комплексу 
ремонтно-відбудовних робіт своїм ко-
штом, не претендуючи на невід'ємні по-
ліпшення або новостворену власність.

Учасники заходу схвалили ініціативу 
правління Споживспілки продовжити 
практику проведення семінарів-нарад з 
вивчення напрацювань кооперативних ор-
ганізацій, що зуміли досягти значних ре-
зультатів в оновленні діючих об'єктів сис-
теми. Адже завжди краще один раз поба-
чити, ніж десять разів почути.

Ольга НАГІРНЯК

ПАВЛОГРАДСЬКА  КООПЕРАЦIЯ:

2,7 млн. грн. В МОДЕРНIЗАЦIЮ
 ДНІПРОПЕТРОВЩИНА   Семінар-нараду з керівниками кооперативних організацій районів провело правління спожив-
спілки Дніпропетровської області. Базою заходу, присвяченого приведенню магазинів і закладів ресторанно-
го господарства системи у конкурентоспроможний стан з метою підвищення ефективності їх діяльності, стали 
об’єкти Павлоградської районної спілки споживчих товариств. Тут предметно займаються оновленням мережі 
торгівлі та ресторанного бізнесу, направляючи на це значні власні кооперативні кошти та залучаючи інвестиції 
приватних підприємців-орендарів.

Пояснення колегам дає Тетяна Лисенко

Фасад магазину №4 у с.Богданівка Фасад магазину №9 у с.Богданівка
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Щ ее до початку ниніш- до початку ниніш-
нього літа це була зви-нього літа це була зви-
чайна піцерія, а тепер чайна піцерія, а тепер 
завдяки директору завдяки директору 

комбінату громадського харчуван-комбінату громадського харчуван-
ня Галиніня Галині Кравчук, яка виступила 
ініціатором осучаснення закладу, 
це вже справжня оаза італійського 
затишку та смаку.

– Піцерія вперше відчинила 
свої двері у далекому 2003 році, – 
ділиться Галина Анатоліївна. – 
Звісно, за понад 14 років існування 
закладу змінювався і склад пра-
цівників, і інтер’єр, і меню, але не-
змінною залишалася його попу-
лярність. Нині ресторанне госпо-
дарство так стрімко розвивається, 
що дуже складно встигнути за всі-
ма новомодними тенденціями. Од-
нак мрія удосконалити роботу за-
кладу виникла давно. Тож у черв-
ні, ні на мить не зупиняючи робо-
ту піцерії, ми розпочали будівни-
цтво літньої тераси. І це було не 
просто технічне розширення зали, 
а розширення зони комфорту на-
ших відвідувачів. Ремонтні робо-
ти, які обійшлися у 200 тис. грн., 
тривали недовго: аби зробити все 
максимально швидко, ми заздале-
гідь підготували план, придбали 
будівельні матеріали, продумали 
до дрібниць технічні моменти, 
розробили дизайн. Вже через мі-
сяць на новій затишній терасі від-

почивали перші відвідувачі, які 
були приємно вражені дизайном 
та комфортом піцерії, якій ми на-
віть дали нову назву Classico. 

А дивуватися справді було 
чому, адже всі зміни екстер’єру й 
інтер’єру тут продумані до дріб-
ниць: зручні дерев’яні меблі, ори-
гінальна привіконна стійка із ви-
сокими стільцями, вишуканий 
текстиль, різнокольорові торше-
ри, над столиками на гачках 
меню, ексклюзивні підсвічники, 
виконані власноруч технологом 
комбінату Тетяною Хом’як, на 
стінах малюнки із піцейолами, 
які тримають у руках апетитну 
піцу. Саме таку тут і готують! Зі 

слів директора Галини Кравчук, 
окрім осучаснення, досить де-
тально та прискіпливо попрацю-
вали і над оновленням меню. До 
популярних страв додали чима-
ло новинок – фірмові салат та 
піцу Classico, «Прімаверу», 
«Кальцоне», «Формадж», «Мис-
ливську», картопляну та дитячу 
піцу, кольорові варени-
ки. За допомогою спеці-
ального табло тут навіть 
можна самостійно ви-
брати начинку для піци. 
До страв тут пропонують 
не лише пиво, соки, а й 
ароматні коктейлі, осві-
жаюче мохіто, чаї із різ-

ними ароматами, запашну каву. 
Також у піцерії можна скуштува-
ти різноманітні десерти власного 
виробництва.

Тепер цей затишний заклад – 
не лише улюблене місце відпо-
чинку дорослих відвідувачів, а й 
маленьких гурманів. Останнім 
часом тут дуже часто святкують 
саме дитячі дні народження. 

Завдяки спільним старанням 
директора комбінату Галини 
Кравчук, яка, власне, взяла на 
себе обов’язки дизайнера та ідей-
ного натхненника, колективу пі-
церії та комбінату товарооборот 
закладу після оновлення зріс 
удвічі. Втім, зупинятися на цьо-
му березнівчани не планують – 
вже навесні у дворі піцерії хо-
чуть зробити зелену оазу із ори-
гінальним фонтанчиком, де від-
відувачі зможуть у тиші та спо-
кої відпочити від міської щоден-
ної метушні.  

Олена СОБКОВИЧ

  ОСУЧАСНЕННЯ

ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

СКЛАДОВІ ПОПУЛЯРНОСТІ: СМАЧНО, ЗАТИШНО І АДЕКВАТНІ ЦІНИСКЛАДОВІ ПОПУЛЯРНОСТІ: СМАЧНО, ЗАТИШНО І АДЕКВАТНІ ЦІНИ

 КІРОВОГРАДЩИНА    Незважаючи на 
економічні складнощі, які стосуються різ-
них сфер нашого життя, устинівські коо-
ператори продовжують вкладати кошти у 
розбудову системи, підвищувати імідж та 
престиж кооперативних закладів торгівлі 
та ресторанного господарства. З оновле-
ним екстер’єром та інтер’єром працює 
коо перативне кафе «Зустріч» в смт Усти-
нівка. І судячи з фінансових показників, 
новий дизайн закладу прийшовся до впо-
доби місцевим жителям.

Під час реконструкції устинівського 
кафе було змінено фасад будівлі: оновлено 
вивіску, кольори екстер’єру, встановлений 
гарний, зі смаком зроблений паркан, та 
акуратно викладена плитка. Зміни у закла-
ді торкнулися і внутрішніх приміщень, зо-
крема кухні. 

– Ми знаходимося у центрі селища, таке 
місце розташування закладу зобов’язує нас 
бути кращими та тримати високий професій-
ний рівень, – розповідає голова правління 
Устинівського райспоживтовариства Людми-

ла Кабай. – Поряд розміщені інші установи, 
працівники яких – часті гості у кооперативно-
му кафе. Щодня тут готуються смачні та еко-
номні сніданки, обіди, вечері. Але об’єктивну 
думку про кухню закладу можна скласти, 
тільки спробувавши банкетні страви. 

До речі, банкети з нагоди весілля, дня на-
родження, ювілею або корпоративного свя-
та тут звичайна справа. Адже послугами за-
кладу залюбки користуються у районному 
центрі, а все завдяки старанню та бездоган-
ній репутації голови правління Устинівсько-
го райспоживтовариства Людмилі Кабай. У 
неї вроджене відчуття смаку, вміння склада-
ти меню та працювати з повною віддачею, 
аналізувати перспективу. Ті, хто знайомий з 
пані Людмилою, погодяться, що важливою 
складовою успішної діяльності «Зустрічі» та 
інших кооперативних об’єктів є особистісні 
риси голови правління – мудрість і працьо-
витість, вимогливість і відповідальність, в 
якої ніколи слово не розходиться з ділом.

Проте Людмила Віталіївна з притаман-
ною їй скромністю відзначає: довіра наших 
відвідувачів – це заслуга усього колективу, 
який прагне розвиватися та вкладає у свою 
справу велику любов та професіоналізм. 

– Сьогодні я можу пишатися цим закла-
дом, майстерністю кухарів, які не тільки до-

бре знають, але й люблять свою роботу, не 
забувають про індивідуальний підхід та ша-
нобливе ставлення до кожного гостя, – до-
дає Людмила Кабай.

У «Зустрічі» на зміні працюють два кухаря 
– Марина Карман та Людмила Романюк. За 
барною стійкою кожного завсідника привітно 
зустрічає бармен-офіціант Вікторія Сухова.

Чим може запам’ятатися новому відві-
дувачу «Зустріч»? По-перше, доброзичли-
вим персоналом. По-друге, справжнім ком-
фортом. Просторий зал прийме до 60 осіб у 
банкетному варіанті. Невеликій компанії 
обов’язково запропонують затишну vip-
залу на 10 осіб. Але основним предметом 
гордості закладу є звичайно його кухня. У 
різноманітному меню зосереджені страви 
української національної кухні. Тут готові 
запропонувати вареники та галушки, чер-
воний борщ з пампушками, голубці, узвари 
та багато іншого.

Людмила Кабай зауважила, що вдяч-
ність постійних гостей стимулює колектив 
до розвитку та пошуку нового. Час від часу 
кухарі експериментують та випробовують 
нові рецептури. Страви, які користуються 
найбільшим попитом, включають до меню.

Ірина ШІХІЄВА

ЗА IТАЛIЙСЬКОЮ ПIЦОЮ – ДО БЕРЕЗНОГО!
 РІВНЕНЩИНА  Кооператори Березнівського районного споживчого товариства нещодавно  подарували своїм землякам 
можливість поласувати справжньою італійською піцою, відкривши у самому центрі Березного піцерію. 

  Піцейола Валентин Левченко та директор комбінату 

громадського харчування Галина Кравчук
Бармен піцерії Надія Олійник  

COOP: РЕГІОНИ «Стиль – породження ідей, а не слів».

Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби» 

06.35 Д/с «Розкриття Америки» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат» 

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.30 Т/с «Гранд готель» 

11.15 Т/с «Епоха честі» 

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Перша шпальта

15.15, 00.20 Д/с «Вагасі – япон-

ські смаколики» 

16.40 Хто в домі хазяїн? 

17.15 Вікно в Америку

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом Щуром

20.15 Д/ф «Генічеськ» 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Супервідчуття» 

23.30 Д/с «Обличчя Америки» 

01.10 Новини. Світ

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура

01.55 Новини

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.50 Д/с «Латиноамериканська 

музика» 

03.45 Т/с «Роксолана» 

05.40 Вікно в Америку

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Міняю жінку-7»

13.45, 14.45 Х/ф «Свати-4»

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 Х/ф «Свати»

22.00 «Гроші»

23.15, 00.10 «Танці з зірками»

01.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

04.35 «Мольфар»

ІНТЕР

05.40 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Т/с «Любка» 

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

16.10 «Чекай мене» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Мата Харі» (16+) 

22.45 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.35 Т/с «Тільки про кохання» 

02.10 «Подробиці»

02.55 «Скептик»

03.20 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом»

04.30  «Стосується кожного» 

05.15 «Подробиці» 

ICTV

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Дивитись усім!

05.40 Надзвичайні новини 

06.25 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

10.15 Антизомбі

11.10, 13.20 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.10 Х/ф «Битва драко-

нів» 16+

16.25 Х/ф «Термінатор-3. Повстан-

ня машин» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3» 16+

22.30 Свобода слова

00.55 Х/ф «Хулігани» 16+

02.35 Дивитись усім!

03.20 Провокатор

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 Х/ф «Кохання на два полю-

си» 16+

11.00 Х/ф «Я подарую собі ди-

во» 16+

13.00 «Битва екстрасенсів 17» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.30, 22.45 «Хата на тата» 

02.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

03.20 «Найкраще на ТБ» 

 УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

11.30, 15.30 Т/с «Дім на холод-

ному ключі» 16+

15.00, 19.00, 23.50, 02.15 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-

2018. Україна – Хорватія

00.10 Х/ф «Цар скорпіонів-2. 

Сходження воїна» 16+

03.10 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ВІВТОРОК, 10

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби» 

06.35 Д/с «Розкриття Америки» 

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат» 

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.15 Т/с «Епоха честі» 

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Складна розмова 

15.15 Фольк-music

16.40 Покоління Z 

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Перший на селі 

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

20.25 Наші гроші 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Складна розмова

22.50 Д/с «Супервідчуття» 

23.30 Д/с «Обличчя Америки» 

01.10 Новини. Світ

01.25, 02.20 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.35 Новини. Спорт

02.50 Д/с «Обличчя Америки»

03.45 Т/с «Роксолана»

05.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

1+1 

06.0, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

14.55 Х/ф «Свати-4»

16.00 Т/сі «Величне століття. 

Роксолана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 Х/ф «Свати»

22.00 «Життя без обману 2017»

23.15, 00.10 Х/ф «Сурогат» 18+

01.25 Х/ф «Пончик Люся» 16+

02.25 «Мольфар»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером» 

09.20 «Давай одружимося» 

11.10 Т/с «Мата Харі» (16+) 

12.25 Т/с «Мата Харі» (16+) 

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Мата Харі» (16+) 

22.45 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.35 Т/с «Тільки про кохання» 

02.15 «Подробиці»

03.00 «Скептик» 

03.25 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Більше ніж правда

11.10, 13.20 Х/ф «Битва драко-

нів» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Скетч-шоу «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «На безіменній 

висоті» 16+

16.20, 22.35 Т/с «Балада про бом-

бера» 16+

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.35 Х/ф «Кривавий спорт» 16+

01.25 Т/с «Невдача Пуаро» 16+

03.10 Дивитись усім!

СТБ

06.55 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.55 «Битва екстрасенсів 15» 

12.25 «МастерШеф-6» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.30, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.00 «Один за всіх» 

01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 03.20 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Балерина» 

23.30 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

01.20 Х/ф «Цар скорпіонів-2. 

Сходження воїна» 16+

04.00 Зоряний шлях 

СЕРЕДА, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби» 

06.35 Д/с «Розкриття Америки»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат» 

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.30 Т/с «Гранд-готель» 

11.15 Т/с «Епоха честі» 

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 До справи

15.50 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

16.40 М/с «Книга джунглів» 

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Культурна афіша здорової 

людини 

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

20.25 Слідство. Інфо 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Світло 

23.25 Мегалот

23.30 Д/с «Обличчя Америки» 

01.10 Новини. Світ 

01.25, 02.20 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини

02.35 Новини. Спорт 

02.50 Д/с «Обличчя Америки» 

03.45 Т/с «Роксолана»

05.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.00 Х/ф «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

20.50 Х/ф «Свати»

22.00, 23.40, 00.10 «Міняю 

жінку-12»

01.40 Х/ф «Пончик Люся» 16+

02.25 «Мольфар»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером» 

09.20 «Давай одружимося» 

11.10 Т/с «Мата Харі» (16+) 

12.00 Новини

12.25 Т/с «Мата Харі» (16+) 

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Мата Харі» (16+) 

22.45 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.35 Т/с «Тільки про кохання» 

02.15 «Подробиці»

03.00 «Скептик » 

03.25 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30, 10.10 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

11.10 Х/ф «Кривавий спорт» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Кривавий спорт» 16+

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «На безіменній 

висоті» 16+

16.45, 22.45 Т/с «Балада про бом-

бера» 16+

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Секретний фронт

23.45 Х/ф «Патруль часу» 16+

01.40 Т/с «Невдача Пуаро» 16+

03.20 Дивитись усім!

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.30 «Битва екстрасенсів 15» 

12.20 «МастерШеф-6» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.30, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.40 «Один за всіх» 

01.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Балерина» 

23.30 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

03.40 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.35 Д/с «Розкриття Америки»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат» 

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.40 Док. драма «Доньки Єви»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо 

15.15 Надвечір’я. Долі 

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми» 

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/ф «Дружини. П’ять ви-

падкових історій жінок в 

армії»

19.15 Д/ф «Дев’ятнадцятирічний 

командир» 

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

20.25 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua 

22.50 Д/с «Супервідчуття» 

23.30 Д/с «Обличчя Америки» 

01.10 Новини. Світ 

01.25, 02.20 Тема дня 

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.35 Новини. Спорт 

02.50 Д/с «Обличчя Америки» 

03.45 Т/с «Роксолана» 

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00 «Чотири весілля»

12.20, 13.50 «Міняю жінку»

15.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

20.50 Х/ф «Свати-2»

22.00 «Світ навиворіт-9»

23.00 «Право на владу 2017»

00.40 «Гроші»

02.05, 04.35 Х/ф «Пончик Лю-

ся» 16+

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером» 

09.20 «Давай одружимося» 

11.10 Т/с «Мата Харі» (16+) 

12.25 Т/с «Мата Харі» (16+) 

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Мата Харі» (16+) 

22.45 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.35 Т/с «Тільки про кохання» 

Заключна

02.15 «Подробиці» 

03.00 «Скептик» 

03.25 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Х/ф «Патруль ча-

су» 16+
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

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

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

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

«Віс тей…» отримав вашого листа, пе-
редзвоніть після його відправки до 
редакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-
собом лишається відправка електрон-
кою гарантійного листа з текстом ого-
лошення (привітання, некролога). В 
листі, нагадуємо, необхідно вказати 
спосіб оподаткування вашого підпри-
ємства (платники ПДВ чи єдиного по-
датку, якщо платники ПДВ – необхідна 
ще й копія свідоцтва); повне наймену-
вання підприємства/організації; теле-
фон; електрон ну адресу. Редакція ви-
ставить рахунок, після оплати якого 
слід надіслати нам відповідний під-
тверджуючий документ. 
Вартість за розміщення в газеті «Ві-
сті…» оголошень, привітань, некро-
логів розміром до 1500 знаків без фото 
становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 
оплачуються пропорційно до вста-
новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

14.05, 16.10 Т/с «На безіменній 

висоті» 16+

16.20 Т/с «Балада про бомбе-

ра» 16+

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

22.40 Х/ф «У пеклі» 18+

00.35 Т/с «Невдача Пуаро» 16+

02.30 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.30 «Битва екстрасенсів 15» 

12.25 «МастерШеф-6» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

2 0 . 3 0 ,  2 2 . 4 5  « З в а ж е н і  т а 

щасливі-7» 

23.30 «Один за всіх» 

00.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Балерина» 

23.30 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

03.40 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.35 Д/ф «Секрети Вільнюса»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.40 Док. драма «Доньки Єви» 

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

15.15 Світло 

16.40 М/с «Книга джунглів» 

17.10 Д/с «Порятунок ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Супервідчуття» 

20.25 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Д/ф «Січ»

22.50 Як дивитися кіно 

23.20 Короткометражний фільм 

«Мандрагора»

23.50 Д/ф «Срібна земля. Хро-

ніка Карпатської України. 

1919–1939»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.50 Д/с «Обличчя Америки» 

03.45 Т/с «Роксолана» 

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00 «Чотири весілля»

12.20, 13.50 «Міняю жінку»

15.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.15 «Ліга сміху 3»

22.20 «Ігри приколів»

23.15 «Вечірній Київ»

01.15 «Ліга сміху»

05.15 «Мультибарбара»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером» 

10.15 Х/ф «Свій серед чужих, чу-

жий серед своїх»

12.40 «Склад злочину» 

15.50 «Речдок» 

18.05  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 

01.45 Х/ф «Дике кохання»

03.40 «Подробиці тижня»

05.20 «Чекай мене» 

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

09.55 Інсайдер

10.50 Х/ф «У пошуках пригод» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Х/ф «Тринадцять 

днів» 16+

16.30 Т/с «Ангели війни» 16+

17.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу 

23.50 Комік на мільйон

01.35 Факти

01.55 Т/с «Невдача Пуаро» 16+

03.10 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

05.25 Х/ф «Таємниця «Чорних 

дроздів» 

07.15 Х/ф «Знак долі» 

09.35 Х/ф «Дурна кров» 16+

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.30, 22.45 «Сюрприз, сюрп-

риз!» 

23.20 Х/ф «Знак долі» 

01.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.00 Х/ф «Служниця трьох па-

нів» 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Балерина» 

23.20 «По слідах 17 жовтня. Про-

лог»

00.00 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+ 

03.20 Реальна містика 

05.00 Зоряний шлях 

СУБОТА, 14

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/ф «Галичина мілітарна. 

УПА. Галицькі месники» 

06.35 Д/ф «Легіон. Хроніка Укра-

їнської Галицької армії» 

07.30 Д/ф «Дмитро Вітовський. 

Шлях до волі»

08.45 Марафон «День захисника 

України»

09.30, 22.25 Церемонія складан-

ня урочистої клятви ліцеїс-

тами Київського військово-

го ліцею ім. Івана Богуна

10.20 Д/ф «Січ» 

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською 

12.20 Фольк-music. «Встань, ко-

зацька славо!»

14.00 Х/ф «Свята Варвара» 

16.40 Д/ф «Аеропорт»

18.00 Д/ф «Рейд»

19.35 Д/ф «Дебальцеве»

21.00 Новини

21.30 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.30, 01.10 Концертна програ-

ма «Вони присягнули на 

мир і волю» 

02.30 Д/ф «Дмитро Вітовський. 

Шлях до волі» 

03.45 Надвечір’я. Долі

04.35 Світло

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

1+1 

06.00 ТСН

06.55 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45 «Життя без обману 2017»

11.15 «Світське життя»

12.15 Х/ф «Ва-Банк»

14.35 Х/ф «Ва-Банк 2»

16.35, 21.15 «Вечірній квартал 

2017»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.10 «Світське життя»

00.10, 05.15 «Мультибарбара»

01.15 «Вечірній Київ»

04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

06.40 Мультфільм

07.10 Х/ф «Свій серед чужих, чу-

жий серед своїх»

09.10 Х/ф «Людина-амфібія»

11.00 Х/ф «Екіпаж» 

14.00 Т/с «25-а година» (12+) 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «25-а година» (12+) 

22.20 Х/ф «Хочеш чи ні ?» (18+) 

00.10 Х/ф «Райський проект» 

(16+) 

02.05 «Подробиці»

02.35 Х/ф «Ми жили по сусід-

ству»

03.50 Х/ф «Людина-амфібія»

ICTV 

05.35 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Дизель-шоу 

14.05 Комік на мільйон

15.50 Х/ф «Тринадцять днів» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

20.05 Х/ф «Термінатор-5. Ґене-

за» 16+

22.50 Х/ф «Термінатор-4. Нехай 

прийде спаситель» 16+

00.55 Х/ф «У пеклі» 18+

02.35 Провокатор

СТБ 

06.15 Х/ф «Запасний гравець» 

08.30 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.15 «Зважені та щасливі-7» 

13.10 «Сюрприз, сюрприз!» 

16.00 «Хата на тата» 

19.00 «Х-Фактор-8» 

21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

01.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси»  

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні 

07.15 Ранок з Україною. День за-

хисника 

09.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьо-

годні

09.10, 15.20 Т/с «Балерина» 

18.10, 19.40 Т/с «Ноти кохання» 

23.00 Т/с «Герократія» 16+

00.20 Реальна містика 

03.50 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

05.50 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 15

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 М/с «Легенда про Біло-

сніжку» 

06.35 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

07.30 Світ он лайн

07.50 Смакота

08.20 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

09.05 Д/с «Садові скарби» 

09.40 Д/с «Дика планета» 

10.25 Х/ф «Свята Варвара» 

12.40 Як дивитися кіно 

13.30 Фольк-music. Діти 

14.20 Фольк-music

15.30 Перший на селі 

16.15 Т/с «Гранд-готель»

21.00 Новини 

21.35 Утеодин з Майклом Щуром

22.15 Д/с «Супервідчуття» 

22.45 Книга.ua 

23.10 Лайфхак українською

23.30 Богатирські ігри

01.10 Новини 

01.35 Д/с «Розкриття Америки» 

05.05 Д/с «Мистецький пульс 

Америки» 

1+1 

06.05 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка 2017»

10.50 «Світ навиворіт-9»

11.55 «Світ навиворіт-3. Танза-

нія, Ефіопія»

12.55, 14.00, 15.05, 16.05 Х/ф 

«Свати-4»

17.05 «Ліга сміху 3»

19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.20 «Ігри приколів»

00.20 «Мультибарбара»

01.20 «Аргумент кіно»

04.10 «Світське життя» 

ІНТЕР 

05.20 Х/ф «Екіпаж» 

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

12.00 «Орел і Решка. Ювілейний»

13.00 Т/с «25-та година» (12+) 

18.30 «Круче всех» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Джентльмени удачі»

22.20 Док. проект «Євген Лео-

нов. Я король, дорогі мої!»

23.15 Х/ф «Американський ді-

дусь»

00.50 Х/ф «Сльози капали»

02.25 «Подробиці» 

ICTV

04.45 Факти

05.10 Більше ніж правда

06.55 Т/с «Слідчі» 16+

08.15 Т/с «Відділ 44» 16+

11.05, 13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Термінатор-4. Нехай 

прийде спаситель» 16+

16.10 Х/ф «Термінатор-5. Ґене-

за» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.35 Х/ф «47 ронінів» 16+

22.55 Комік на мільйон 

01.00 Х/ф «У пошуках пригод» 

16+

02.45 Провокатор

СТБ 

06.10 «Хата на тата» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.45 «Караоке на Майдані» 

11.45 «МастерШеф-7» 

19.00 «Битва екстрасенсів 17» 

21.30 «Один за всіх» 

22.40 «Х-Фактор-8» 

01.40.30 «Слідство ведуть екс-

трасенси» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні 

07.40 Зоряний шлях 

10.15 Х/ф «Служниця трьох па-

нів» 

12.10 Т/с «Ноти кохання» 

16.10 Х/ф «Мрії з пластиліну» 

18.00, 20.00 Т/с «Доля по імені 

любов» 12+ 

19.00 «Події тижня» з Олегом Па-

нютою

23.00 Музична платформа 

01.00 Реальна містика 

02.45 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+



10 №40 (1321), четвер, 5.10.2017 р.

CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ЮВІЛЕЙ

С воє сторіччя коледж від-
значив у колі колег, 
друзів, випускників, 
ветеранів-педагогів і 
творчої молоді. Приві-

тати Харківський кооперативний 
прибули і почесні гості: заступ-
ник директора Департаменту 
освіти і науки Харківської облас-
ної державної адміністрації Олек-
сандр Олегович Труш, голова 
правління спілки споживчих то-
вариств «Кооперація Харківщи-
ни» Юрій Дмитрович Яковенко, 
директор департаменту кадрової 
політики, освіти і Укркоопспілки 
Лідія Герасимівна Войнаш, рек-
тор Полтавського університету 
економіки і торгівлі, доктор істо-
ричних наук, професор Олексій 
Олексійович Нестуля та ін. 

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ 

НА ШЛЯХУ 

ДО МАЙБУТНЬОГО

На святі панувала тепла ро-
динна атмосфера, адже на нього 
були запрошені всі свої. Ще задов-
го до цього дня директорка коле-
джу Катерина Петрівна Вінічен-
ко розповідала, що хоче зібрати 
випускників, колишніх працівни-
ків навчального закладу, щоб 
вони поспілкувалися одне з од-
ним, згадали спільні радісні мит-
тєвості, пов’язані з коледжем, і 
водночас пораділи за сучасне по-
коління, яке розвиває виш, не за-
буваючи при цьому його історію 
та традиції, закладені педаго-
гами-ветеранами. Креативні ідеї, 
прогресивні рішення, далеко-
глядні перспективи в роботі Хар-
ківського кооперативного 
торгово-економічного коледжу – 
таким є професійне кредо колек-
тиву вишу.  

– 2017-й є знаковим для коле-
джу, – стверджує Катерина Віні-
ченко. – Адже 100 років – це ціла 
епоха, що вмістила життя і твор-
чість декількох поколінь. Сьогод-
ні наш колектив, зберігаючи і 
примножуючи славні традиції, 
упроваджує інноваційні підходи 
в освітній процес, чим заслуговує 
на величезну повагу. Упродовж 
багатьох років ми віддаємо всю 

свою любов студентам і дуже 
вдячні їм за те, що із величезного 
різноманіття вишів України вони 
обирають саме кооперативний. 
Особливо пишаємося випускни-
ками нашого коледжу. Їхня 
успішна професійна кар’єра за-
безпечує заслужену славу нашо-
му навчальному закладу. 

Звичайно, за 100 років змінили-
ся і методики викладання, і під-

ручники, потужним вихором охо-
пили навчання інноваційні тех-
нології. Сьогодні Харківський 
коо перативний торгово-економіч-
ний коледж – сучасний виш, ви-
знанням досягнень якого є звання 
«Лідер сучасної освіти» та «Флаг-
ман науки і освіти України». 

ХКТЕК ПРИЙМАЄ ВІТАННЯ

Під час урочистостей колектив 
коледжу отримав чимало поба-
жань і подарунків від гостей, за-
прошених на свято. Так, Лідія Вой-
наш у своєму виступі відзначила:

– Упродовж цих років зроблено 
дуже багато, і головне – колекти-
ву Харківського кооперативного 
вдалося сформувати позитивний 
імідж рідного вишу. Тому вислов-
люю щирі слова вдячності педко-
лективу за їхній високий професі-
оналізм, неоціненний талант пе-
редавати вміння і практичний до-
свід молодому поколінню, небай-
дужість до обраної справи та ви-
соку відповідальність. Перекона-
на, що і в подальшому ви тільки 
збагачуватимете ті традиції, що 
зароджувалися протягом століт-
тя, і впроваджуватимете нові тех-
нології, підвищуючи тим самим 
рівень підготовки фахівців. 

Лідія Войнаш нагородила викла-
дачів ХКТЕК відзнаками Укркооп-
спілки. Одну з них Лідія Герасимів-
на вручила з такими словами:

– Почесна грамота Всеукраїн-
ської Центральної спілки спожив-
чих товариств і ЦК профспілки 
працівників споживчої коопера-
ції вручається Катерині Вінічен-
ко – істинному кооператорові, пе-
дагогу, людині, вся трудова діяль-
ність якої присвячена коопера-
тивній освіті. Нехай Ваша енер-
гія, шановна Катерино Петрівно, 

ще довго слугує на благо коле-
джу, який Ви очолюєте. 

Харківський кооперативний 
входить до комплексу «Освіта» 
Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі, що має міжнарод-
не визнання та належить до Вели-
кої Хартії Університетів. Завдяки 
ПУЕТу постійно змінюється та 
вдосконалюється матері аль но-
технічна база коледжу, викорис-
товуються інформаційні техноло-
гії навчання. Ректору університе-
ту Олексію Нестулі було що сказа-
ти колегам у цей святковий день. 

– Вдумайтеся у словосполу-
чення «сучасний вищий навчаль-
ний заклад із 100-літньою історі-
єю і традиціями», – звернувся до 
присутніх у залі Олексій Олексі-
йович. – Коли я зайшов у цю залу 
і побачив щасливих людей різ-
них поколінь, то одразу ж зрозу-
мів його суть. Ви бачили найди-

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ У 100 РОКIВШЛЯХ ДОВЖИНОЮ У 100 РОКIВ
29 вересня 2017 р. – особлива дата для всіх, чия доля пов’язана 
з Харківським кооперативним торгово-економічним коледжем, 
який цього дня відсвяткував свій 100-річний ювілей.

Катерину Вініченко нагороджено відзнакою «Почесна грамота» 

Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств і ЦК профспілки 

працівників споживчої кооперації

Колишній директор коледжу 

Микола Григорович Остапчук

Почесні гості та випускники коледжу разом із директором – фото на згадкуВручення пам’ятних подарунків ветеранам

Почесною грамотою 
нагороджено Ларису Овечкіну

Олександр Труш вручає відзнаку 

Оксані Менткевич
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вовижніше, що є в освітній галу-
зі України і світу – сучасні техно-
логії, методики, програми. Це 
все ви впровадили тут, у стінах 
цього коледжу. Але при цьому 
ви зуміли зберегти ті живильні 
краплини  глибинних цінностей, 
які й наповнюють життя кожно-
го викладача і студента сенсом. 
А людина може бути щасливою 
тільки тоді, коли вона відчуває 
своє призначення і відповідаль-
ність за власну долю і ту справу, 
яку вона робить з любов’ю. Бере-
жіть оці краплини глибинних 
цінностей, вони – основа вашого 
поступу в майбутнє, мірило щас-
тя всіх тих, хто працює і навча-
ється в цих стінах. 

Отримали привітання та наго-
роди працівники коледжу і від 
Харківської облдержадміністра-
ції, які їм вручив заступник ди-
ректора Департаменту науки та 
освіти облдержадміністрації 
Олександр Олегович Труш. 

За християнською традицією, 
благословив виш та його праців-
ників на благополуччя, добро та 
всі щедроти клірик храму Жон 
Мироносиць отець Василій. 

ПРО СПРАВЖНЮ 

ВІДДАНІСТЬ ПРАЦІ

Понад чотири десятиліття про-
служив на кооперативній освітян-
ській ниві Микола Григорович 
Остапчук, колишній директор Хар-
ківського кооперативного коле-
джу. Безперечно, Микола Григоро-
вич був одним із найпочесніших 
гостей свята, якому всі присутні 

аплодували стоячи. Микола Григо-
рович поділився своєю історією 
професійного становлення: 

– Усе своє життя я віддав коопе-
рації і ніде, окрім цієї сфери, не 
працював. Мій трудовий стаж – 48 
років, із яких 41 рік я віддав коопе-
ративному технікумові, а нині – ко-
леджу. Після навчання у Львів-
ському торгово-еконо мічному ін-
ституті, фінансовий факультет яко-
го я закінчив із відзнакою, трудову 
діяльність я розпочав у Харків-
ській облспоживспілці. Обіймав 
різні посади, та коли на базі коопе-
ративної школи відкрився наш тех-
нікум і виникла потреба у виклада-
чах я, не роздумуючи, погодився на 
переведення. Директором вишу 
пропрацював 23 роки, а до цього 
був завідуючим бухгалтерським 
відділенням, заступником із 
навчально-виховної роботи, заву-
чем. На моїх очах і за моєї участі 
створювалася навчально-мате рі-
альна база вишу. Добре пам’ятаю, 
як ми отримали перше обладнання 
для навчання від кооперативної 
школи, як докуповували самотуж-
ки решту, чого не вистачало. Завдя-
ки допомозі облспоживспілки ми 
замінили шкільні парти та стільці, 
почали оформляти кабінети, на-
вчальні магазини. 

Я дякую педколективу, із яким 
працював, дякую технічним пра-
цівникам. І згадую добрим словом 
тих, хто мене навчав, і з кого я брав 
приклад та хто, на жаль, вже відій-
шов у Вічність. Нині коледж у на-
дійних руках, і я й надалі бажаю 
Катерині Петрівні та всьому педа-

гогічному колективові плідної ро-
боти, успіхів у роботі, а студентам 
– високих оцінок у навчанні. 

КОНЦЕРТ ТАЛАНТІВ

Творче наповнення заходу було 
неперевершеним! Талановиті сту-
денти Харківського кооперативно-
го продемонстрували свої вокаль-
ні та хореографічні здібності під 
час святкового концерту. 

Дівчина-талант, дівчина-краса, 
дівчина-пісня – усе це про чарівну 
Ірину Васильєву, студентку спе-
ціальності «Туризм», яка в супро-
воді хору коледжу відкривала 
концерт чудовою піснею. 

Студентка третього курсу Ма-
рія Єна разом зі своїм партне-
ром подарували глядачам ніж-
ний, ліричний вальс. Далі тан-
цювальну естафету підхопили 
вихованки Зразкового ансамблю 
танцю «Родзиночка» Централь-
ного будинку науки та техніки 
Південної залізниці під керівни-
цтвом Наталії Євченко та хорео-
графічний колектив коледжу 
«Експресія» під керівництвом 
Тетяни Федорченко. 

Підтримати рідний коледж 
вирішили й випускники навчаль-
ного закладу. Так, випускниця 
коледжу, Міс коледжу–2015 Ірина 
Прокопенко здивувала всіх во-
кальною композицією. А Ярос-
лав Іващенко, теж випускник ко-
леджу, подарував присутнім 
щемку пісню «Чорнобривці». 

Завершив концерт хор коле-
джу, який виконав гімн навчаль-
ного закладу. 

Отож, свято вдалося! Було над-
звичайно трепетно спостерігати 
за тим, як ветерани-педагоги та 
випускники коледжу не можуть 
наговоритися та надивитися одне 
на одного, як вони поглядом шу-
кають своїх колег та друзів, як 
розглядають уже оновлений ко-

ледж. Такі заходи єднають, зму-
шують згадати певні радісні 
миті, зарядитися океаном пози-
тивних емоцій. 

Зі 100-річчям тебе, Харків-
ський кооперативний, процві-
тай і надалі!

Тетяна ПАНАСЮК

Катерина Вініченко разом з ректором ПУЕТу  Олексієм Нестулею

«Досягнув вершини той, хто знає, чому радіти».

 Луцiй Анней СЕНЕКА, римський фiлософ-стоїк
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

ЗАПИТУВАЛИ ЗАПИТУВАЛИ –– ВІДПОВІДАЄМО ВІДПОВІДАЄМО

 ЧИ ПОТРІБНО ПІДПРИЄМЦЮ, ЯКИЙ ТОРГУЄ 

ВИКЛЮЧНО ПИВОМ, ПРИДБАВАТИ ЛІЦЕНЗІЮ 

НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ, ЯКЩО ДІЯЛЬНІСТЬ 

З ПРОДАЖУ ПИВА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В КІОСКАХ, 

ПАЛАТКАХ, ПАВІЛЬЙОНАХ, ПРИМІЩЕННЯХ 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ ТОЩО?

Суб’єктам господарювання, які здійснюють роздрібну 
торгівлю виключно пивом, з 01.07.2015 р. необхідно 
отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями. Така діяльність повинна здійснюватися 
виключно у торговельних приміщеннях (будівлях), без 
обмеження торговельної площі, обладнаних відповідно 
до вимог законодавства з обов’язковим застосуванням 
реєстраторів розрахункових операцій.

 ЧИ МАЄ ПРАВО ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ЗА НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ ПИВОМ, ЗДІЙСНЮВАТИ ПРОДАЖ 

ІНШИХ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ?

Чинним законодавством не передбачено отримання 
окремих ліцензій на роздрібну торгівлю пивом та інши-
ми алкогольними напоями.

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними на-
поями є документом, що надає право здійснювати ді-
яльність з реалізації алкогольних напоїв за визначе-
ним місцем торгівлі. При цьому суб’єкт господарю-
вання, який отримав ліцензію на продаж пива у місці 
торгівлі площею менше 20 кв. м, не має права здій-
снювати продаж інших алкогольних напоїв у такому 
місці торгівлі.

 ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАСТАЄ 

ЗА ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ЗА ЦІНАМИ, 

НИЖЧИМИ ВІД ВСТАНОВЛЕНИХ МІНІМАЛЬНИХ?

За роз'ясненнями податківців, мінімальні оптово-
відпускні ціни на алкогольні напої – це ціни, які визнача-
ються за кодами виробів УКТ ЗЕД за 1 літр 100-
відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої 
оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на 
імпортну продукцію та податків і зборів, які підлягають 
сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й 
імпортерами, та з урахуванням вартості тари.

Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої визна-
чаються, виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін 
на цю продукцію та торговельної надбавки.

Розміри мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін 
на такі товари встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до чинного законодавства до суб’єктів гос-
подарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді 
штрафів у разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, 
алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними ви-
робами та вином за цінами, нижчими за встановлені міні-
мальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої 
– 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахо-
ваної виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роз-
дрібних цін, але не менше 10000 гривень.

 ЯКИМ ЧИНОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОВЕРНЕН-

НЯ КОШТІВ У РАЗІ ПРОВЕДЕНИХ РОЗРАХУН-

КІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ POST-ТЕРМІНАЛУ?

Податківці роз'яснюють: якщо оплата за товар (по-
слуги) здійснювалась у безготівковій формі, то повер-

нення коштів за неотриманий товар (не надану послу-
гу) здійснюється у безготівковій формі через установу 
банку або у разі готівкової форми розрахунків чи за-
стосування банківської платіжної картки – із застосу-
ванням РРО з оформленням відповідного розрахунко-
вого документа, але у випадку використання банків-
ської платіжної картки без видачі готівкових коштів, 
тобто на розрахунковий рахунок покупця, відкритого 
у банку.

Також інформуємо, що Уряд України планує ближ-
чим часом прийняти рішення про скасування морато-
рію на проведення перевірок всіх суб’єктів господа-
рювання, що діє із серпня 2014 року.

За інформацією Уряду, метою прийняття такого рі-
шення є підвищення якості продовольства та безпеки 
харчування і воно стосуватиметься в першу чергу 
суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію 
продовольчих товарів і сировини.

Нагадуємо, що нині контроль за якістю харчової 
продукції в Україні здійснюють органи Держпродспо-
живслужби, яка була створена на базі ліквідованих 
Державної сільськогосподарської інспекції, Держав-
ної ветеринарної та фітосанітарної служби, Держав-
ної інспекції з питань захисту прав споживачів та 
Державної санітарно-епідеміологічної служби. Цен-
тральний апарат Держпродспоживслужби офіційно 
приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 
року.

Василь ПАСЕНКО, директор Департаменту 

комерційної діяльності, промисловості та 

заготівель Укркоопспілки

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 ВЕРЕСНЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 120,0 110,0 90,0 80,0 57,0 18,0 12,0 55,0 48,0 90,0 115,0 25,0 65,0 15,0 9,0 –

Дніпро 90,0 86,0 51,0 55,1 40,3 14,5 11,7 46,1 50,0 71,2 107,6 26,3 65,0 8,2 7,6 –

Житомир 100,0 95,0 70,0 80,0 56,9 20,0 12,0 45,0 46,0 – 120,0 28,0 85,0 19,0 6,0 –

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

Кропивницький 110,0 95,0 65,0 70,0 48,5 19,3 12,0 55,0 90,0 100,0 120,0 25,0 85,0 17,0 9,0 –

Миколаїв 140,0 120,0 60,0 60,0 55,0 22,0 10,0 35,0 50,0 70,0 100,0 30,0 140,0 10,0 25,0 10,0

Полтава 95,0 90,0 75,0 70,0 59,0 22,0 10,0 50,0 50,0 100,0 125,0 25,0 90,0 12,0 7,0 –

Суми 85,0 85,0 65,0 80,0 61,0 20,0 11,0 65,0 50,0 90,0 125,0 23,0 90,0 15,0 7,0 –

Херсон 100,0 100,0 70,0 70,0 55,0 21,5 11,0 50,0 55,0 90,0 135,0 28,5 90,0 16,0 6,5 40,0

Черкаси 110,0 95,0 90,0 60,0 56,7 18,0 12,0 55,0 50,0 100,0 120,0 26,0 120,0 17,0 8,0 20,0

Чернігів – – – – 56,4 27,2 9,0 38,0 40,0 85,0 103,0 31,0 85,0 15,0 11,0 –

М І С ТА

Огірки, кг Помідори, кг

К
а

р
т

о
п

л
я

, 
к

г

Б
у

р
я

к
, 

к
г

М
о

р
к

в
а

, 
к

г

Цибуля, кг

Ч
а

с
н

и
к

, 
к

г

Ц
у

к
о

р
, 

к
г

С
іл

ь
, 

к
г

Б
о

р
о

ш
н

о
 

в
/
г,

 к
г

К
р

у
п

и
 

г
р

е
ч

а
н

і,
 к

г

Р
и

с
, 

к
г

К
а

в
у

н
и

, 
к

г

Д
и

н
і,

 к
г

с
в

іж
і

с
о

л
е

н
і

с
в

іж
і

с
о

л
е

н
і

р
іп

ч
а

с
т

а

п
е

р
о

Вінниця 20,0 30,0 17,0 – 8,5 9,0 12,0 9,0 110,0 65,0 17,0 4,0 8,5 30,0 27,0 7,5 20,0

Дніпро 14,0 – 8,0 – 7,5 5,5 6,6 5,7 43,0 48,0 16,4 3,5 9,0 29,1 21,1 5,0 7,0

Житомир 17,0 30,0 6,8 25,0 5,0 6,0 9,0 6,8 – 75,0 16,0 3,8 9,0 24,0 19,5 7,0 12,8

Ужгород 8,0 30,0 15,0 25,0 8,0 14,0 19,0 16,0 16,0 100,0 18,5 4,5 9,5 37,0 27,5 8,0 9,0

Кропивницький 14,0 40,0 10,0 – 8,5 10,0 12,0 9,5 100,0 55,0 17,8 3,5 9,0 28,5 22,0 6,0 13,5

Миколаїв 10,0 40,0 15,0 – 7,0 7,0 9,0 8,0 80,0 50,0 16,0 4,5 8,0 28,0 19,0 5,0 х

Полтава Полтава 17,0 30,0 8,5 – 6,0 6,0 8,0 6,5 50,0 45,0 16,0 3,7 9,5 28,0 20,0 х 12,0

Суми 16,0 50,0 13,0 50,0 3,7 9,0 9,0 7,0 40,0 40,0 16,0 3,6 8,5 25,5 22,0 8,5 16,0

Херсон 10,0 35,0 15,0 35,0 5,5 7,0 9,0 8,0 60,0 55,0 19,0 3,3 9,0 28,0 25,0 4,5 10,0

Черкаси 20,0 20,0 13,0 20,0 7,0 9,0 9,0 7,0 70,0 45,0 18,5 3,0 9,0 24,0 26,0 – –

Чернігів 16,5 – 12,0 – 6,0 7,0 10,0 12,0 50,0 60,0 15,5 4,2 8,2 22,0 21,0 7,5 18,0
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

НАДЗВИЧАЙНА ПОДIЯ В КАЛИНIВЦI: 

ЧАС УСВIДОМЛЮВАТИ ВСI НЕБЕЗПЕКИ
Техногенна катастрофа на артилерійських складах у Вінницькій області, на жаль, стала не першою подібною надзви-
чайною подією протягом останніх років. Якщо про вибухи у Сватовому та Балаклії представники влади говорять як 
про диверсію, то у причинах драматичних подій у Вінницькій області ще належить розібратися.

СПІВПАДІННЯ? 

ЦЕ ВЖЕ ХТО ЯК ДУМАЄ…

Вибухи розпочалися у день на-
родження Петра Порошенка, 26 
вересня. Пізнього вечора цього 
теплого осіннього дня запалало 
та здетонували боєприпаси 48-го 
арсеналу Міністерства оборони, 
розташованого у кількох десят-
ках кілометрів від Вінниці. Вже 
традиційно не обійшлося без кпи-
нів у соціальних мережах, адже 
Вінниччина – важливий регіон 
для Президента, який розпочинав 
там свою політичну кар’єру. Тому 
знайти певний символізм у ди-
версії у глибокому тилу (і вій-
ськовому, і політичному), звісно, 
було легко.

ОДНІ НЕ ВСТИГЛИ, 

ІНШІ НЕ ЗУМІЛИ

Проте у перші години після по-
чатку пожежі місцевим мешкан-
цям було не до жартів. Артиле-
рійські склади у Калинівці не 
лише займають площу кілька де-
сятків гектарів, але і зберігають 
на своїй території величезні запа-
си боєприпасів, деякі з них – ще з 
часів виведення  радянських 
військ з території Центральної 
Європи. Тому у зберіганні части-
ни боєприпасів під відкритим не-

бом, на жаль, немає нічого дивно-
го – кошти, які були виділені піс-
ля атаки на склади у Сватовому 
та Балаклії, десь не встигли осво-
їти, десь не зуміли. Калинівка пе-
ребуває далеко від зони бойових 
дій на Донбасі, тому належний 
режим охорони стратегічного 
об’єкта, очевидно, не був забезпе-
чений. На жаль, навіть на четвер-
тому році протистояння з Росією 
слабких місць у системі держав-
них інтересів України залишаєть-
ся чимало. І техногенна катастро-
фа має стати уроком для багатьох 
відповідальних осіб. 

СПРАЦЮВАЛИ 

ЗЛАГОДЖЕНО

Тієї ж ночі на Вінниччину при-
були прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, для якого цей регіон є 
рідним, начальник Генерального 
штабу Віктор Муженко, керівник 
ДСНС Микола Чечоткін, були пе-

рекинуті пожежні танки, працю-
вали спеціальні поїзди «Укрзаліз-
ниці». Зона можливого ураження 
снарядами (в епіцентрі пожежі 
опинилися здебільшого танкові 
боєприпаси) оперативно очепили, 
зусиллями волонтерів та держав-
них органів з прилеглих до скла-
дів населених пунктів евакуюва-
ли біля 30 тисяч місцевих мешкан-
ців, яких розмістили у безпечних 
місцях. Очевидці відзначають, що 
державні служби та добровольці 
спрацювали злагоджено.

ХТО ВИНЕН?

Петро Порошенко під час засі-
дання Воєнного кабінету зранку 
27 вересня поставив вимогу пока-
рати винних у вибухах у Калинів-
ці. І пошук винуватців розпочав-
ся швидше, ніж до епіцентру над-
звичайної події отримали доступ 
слідчі. Група парламентаріїв та 
популярних блогерів, об’єднаних 
наближеністю до Арсена Авако-
ва, почала вимагати відставки на-
чальника Генерального штабу Ві-
ктора Муженка. Той, у свою чер-
гу, дав зрозуміти, що не дозво-
лить звинуватити себе та підле-
глих у бездіяльності. Проте ін-
формаційний спалах швидко зій-
шов нанівець. Хочеться сподіва-
тися, що з тієї причини, що укра-
їнські політики добре усвідомлю-
ють небезпеку падіння довіри до 
Збройних Сил в умовах протисто-
яння з Росією.

На перший погляд виглядає 
дивним, чому «борці за справед-
ливість» спрямували свої стріли 
гніву на начальника Генерально-
го штабу, а не міністра оборони, 
який також є висуванцем глави 
держави та, за визначенням, по-
літичною фігурою. Зауважу та-
кож, що Степан Полторак засте-
ріг від поспішних висновків у 
справі про вибухи у Калинівці. 
Проте логіка прихильників міні-
стра внутрішніх справ є очевид-
ною: на тлі переговорів про мож-
ливе об’єднання БПП та «Народ-
ного фронту» у єдину партію вла-
ди вони вирішили здійснити пси-
хологічну атаку на одного з пре-
зидентських висуванців, граючи 
у такий спосіб на підвищення 
власних шансів. 

Нагадаю, що Віктору Муженку 
з 2014 року неодноразово доводи-
лося ставати об’єктом інформа-
ційних випадів, тому він вирішив 
відповідати асиметрично: не 
лише нагадав, що його перебуван-
ня на посаді є прерогативою пре-
зидента, але і розповів про підви-
щення боєготовності Збройних 
Сил, їх поступовому зближенні з 
НАТО та безумовній готовності 
до різних сценаріїв розвитку по-
дій на Донбасі.

ВІД ВИБУХІВ У КАЛИНІВЦІ 

ДО ВИБУХУ СОЦМЕРЕЖ

Вибухи на складах у Калинівці 
до кінця вересня практично при-
пинилися, за оцінками експертів, 
постраждали не більше третини 
боєприпасів, які там зберігалися. 
Проте справа не лише у матері-
альних збитках, необхідно звер-
нути уваги і на інші речі. У першу 
чергу – створення ефективної сис-
теми цивільного захисту та опові-
щення населення. У сучасному 
світі техногенні катастрофи ста-
ють все більш поширеним яви-
щем, і можливість інформування 

населення про загрозу – одне з 
ключових завдань, які стоять пе-
ред органами влади сьогодні.

Вибухи у Калинівці повинні 
нагадати практично кожному, що 
гібридна агресія Росії не має чіт-
ко визначеного фронту. Лінія зі-
ткнення на Донбасі – лише один з 
напрямів, як і адміністративний 
кордон з Кримом. За словами ме-
діаексперта Олександра Чєкми-
шева, лише протягом першої 
доби після початку вибухів він за-
фіксував понад 3 тисячі ботів, які 
«розганяли зраду» просторами 
українських соціальних мереж. 
Цей факт ще раз підтверджує 
тезу, що гібридна агресія має на 
меті встановлення контролю над 
свідомістю людей, їхніми погля-
дами та вірою у майбутнє. 

ЯКЩО В УКРАЇНІ 

СВАРЯТЬСЯ, 

В РОСІЇ – РАДІЮТЬ

Спроба знайти винуватого, ке-
руючись політичною доцільністю 
– далеко не найкращий спосіб 
розв’язання проблеми. Більше того 
– він працює проти інтересів Укра-
їни, адже обмін інформаційними 
ударами представників нашої вла-
ди демонструє Росії гіпотетичну 
ефективність її власних інформа-
ційних операцій. Тому питання до-
тримання професійної етики по-
ряд з ефективністю розкриття зло-
чинів та випадків злочинної недба-
лості є важливим. Не менш важли-
вим є підтримання заслужено ви-
сокої довіри до наших захисників 
– Збройних Сил України. 

Відрадною стала реакція міс-
цевих мешканців Вінниччини, 
які переконливо довели свою 
спроможність допомагати по-
страждалим разом з органами 
влади. На ліквідацію наслідків 
вибухів у житлових будинках 
уряд вже виділив біля 20 мільйо-
нів гривень з резервного фонду, 
очевидно, що в разі потреби ці 
асигнування буде збільшено.

Можливо, головний наслідок 
вибухів у Калинівці – усвідомлен-
ня того, що протистояння з Росі-
єю та пов’язані з ним випробуван-
ня не локалізовані виключно на 
сході нашої держави. На жаль, 
плани агресора щодо України за-
лишаються незмінними, у Крем-
лі добре розуміють, що розхитати 
ситуацію зсередини набагато лег-
ше, ніж досягти військового успі-
ху. Тому численні спроби демора-
лізувати громадян України, посі-
яти зневіру триватимуть і надалі. 
Давати їм належну відповідь 
можна лише спільними зусилля-
ми влади та громадян.

ВИБУХИ У КАЛИНІВЦІ ПОВИННІ НАГАДАТИ 
ПРАКТИЧНО КОЖНОМУ, ЩО ГІБРИДНА АГРЕСІЯ 

РОСІЇ НЕ МАЄ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНОГО ФРОНТУ 

«Небезпека тим страшніша, чим вона малоймовірніша».

Джон ГОЛСУОРСІ, англiйський прозаїк i драматург
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НАЙКРАЩА          КРАЇНИ

Мирослав Скорик:  «ЯКЩО ТВОРИ КОМПОЗИТОРА 

ЗВУЧАТЬ, У ТОМУ I Є ЙОГО ЩАСТЯ» 

– Найперше, Мирославе Михай-

ловичу, дозвольте подякувати за 

вашу музику. Особливо ж – за не-

ймовірну «Мелодію», за «Кар-

патську рапсодію», які, здається, 

жодну людину не можуть зали-

шити байдужою. Особливо ж – у 

виконанні заслуженої артистки 

України, талановитої скрипальки 

Богдани Півненко. До слова, а ви 

самі вибираєте виконавців, коли, 

наприклад, йдеться про ваші 

творчі вечори?

– По-різному: буває, я пропоную, 
інколи самі артисти звертаються до 
мене з пропозиціями. 

– Даруючи людям лише сім нот, 
Творець вочевидь знав, що змо-
жуть вони зробити з ними, яких 
вершин, яких глибин і широт 
сягнути. І все ж таки, лишень 
сім нот – і таке різнобарв’я, таке 
багатство!
– А як мова одна, а скільки в неї 

можливостей передавати інформа-
цію, почуття, емоції… Те саме й у му-
зиці. Різні нотні комбінації, їх поєд-
нання, конструкція – це, власне, те, 
чим композитор досягає виразності. 
І тоді музика твориться такою, що 
знаходить відгук серед слухачів. А це 
– найважливіше.

– Чи змінюється з віком, із ча-
сом сприйняття музики компо-
зитором, його власний музич-
ний характер? І чи різниться 
музика, створена замолоду, в 
зрілому віці, тепер? 
– Безперечно. Змінюються моя 

мова музична, мої музичні вподобан-
ня, зацікавлення різними композито-
рами. Так, як і змінюється життя 
наше. І все, що довкола діється, також 
знаходить відбиток на творчості.

– Представляючи вас, Миросла-
ве Михайловичу, після числен-
них регалій, нагород неодмін-
но додають: внучатий племін-
ник Соломії Крушельницької. 
– Знаєте, мені вже якось і незручно, 

що оце начебто примазуюся до чужої 
слави… Але що тут удієш – вона справ-
ді була рідною сестрою моєї бабусі.

– Який вплив на ваше майбутнє 
мала Соломія Крушельницька, 
котрій ви навіть присвятили ба-
лет «Повернення Батерфляй»? 
– Я пам’ятаю її з дитинства, була 

членом нашої родини. Бував навіть на 
концертах, які вона давала у Львів-
ській філармонії. Соломія була вже по-
важного віку, ходила з паличкою, але 
співала неймовірно гарно. Вже коли 
підріс, слухав її платівки, і все диву-
вався: «Невже мав можливість і щастя 
знати, бачити й чути цю велику співач-
ку, доторкнутися до її видатної, непро-
стої долі, до цілої музичної епохи?!»

Часто бував і вдома у Соломії. 
Спілкувався також із її сестрою Ан-
ною, піаністкою, співачкою, з якою 

проводив багато часу, вона грала для 
мене на фортепіано класичні твори.

– У такій родині, як ваша, напев-
не просто не могли не стати му-
зикантом? Та й дуже багато хо-
роших людей, як ви казали, у вас 
вірили. Батьки всіляко сприяли 
розвитку ваших здібностей?
– Мої ж батьки, хоч і не були профе-

сійними музикантами, – мама грала на 
фортепіано, а батько трішки на скрип-
ці, на музиці розумілися. Бачили вони 
й моє зацікавлення нею, як уже щось 
там граю на піаніно, яке стояло у нас 
вдома. Ще до школи я писав музику до 
віршиків у «Букварі», а потім наспіву-
вав. Та, звісно, батьки вагалися, куди 
ліпше мене направити – до музичної чи 
звичайної школи. Знаєте, не всі ж хо-
чуть віддавати своїх дітей у музиканти, 
бо знають, що то тяжка робота, а невідо-
мо, як подальша доля складеться, в 
люди ж одиниці вибиваються.

І так сталося, що в перший клас я 
пішов у звичайну школу. А потім у 
той же день батьки відвели мене до 
Соломії, аби дізнатися її думку про 
мої музичні та вокальні здібності. До 
речі, моїх старших братів теж їй по-
казували. Один дуже хотів навчити-
ся грі на кларнеті. Привели до Соло-
мії, вона на нього подивилася і сказа-
ла, що не треба йому грати на тому 
інструменті – мовляв, такий гарний, 
що не варто псувати обличчя кларне-
том. (Сміється).

Інший брат теж не дружив із музи-
кою, не мав доброго слуху. Але після 
отаких «музичних невдач» зі старши-
ми дітьми батьки все ж таки виріши-
ли мене показати нашій відомій ро-
дичці. Почав грати на фортепіано Со-
ломії і відчував, що щось воно не так. 
Я знав, як звучить кожна нота, заграй-
те мені будь-що – і відразу скажу, що 
за нота, який акорд. «Я не можу на 
тому інструменті грати, якийсь не 
той фортепіт», – сказав Соломії, і вона 
зрозуміла, що в мене абсолютний 
слух. Провела ще деякі музичні тес-
ти, які це підтвердили, і тут же сказа-
ла, що дитину неодмінно треба відда-
ти в спеціалізовану музичну школу. 
Батьки відразу ж знайшли таку деся-
тирічку – при Львівській консервато-
рії, і вже на другий день відвели мене 
туди. Тому я насправді дуже вдячний 
Соломії Крушельницькій, що дала та-
кий поштовх моєму музичному май-
бутньому.

– Чи творилася музика у сибір-
ському засланні, куди вашу ро-
дину в 1947-му відправили аж 
на 8 років? 
– До того я вже провчився два з по-

ловиною роки у Львові в музичній 
школі, де мав прекрасного вчителя 
Григорія Терлецького. У нього була 
цікава методика викладання сольфе-
джіо – примушував усіх нас писати 
музику до п’єс, до пісень. Учитель 

бачив, що те мені легко давалося, і 
диктанти писати на слух не станови-
ло ніяких труднощів. Тому я в нього 
ходив у фаворитах. Навіть доручав 
мені, аби наглядав за іншими шко-
лярами в хорі і визначав, хто фаль-
шиво співає.

Григорій Терлецький, заняття з ним 
на сольфеджіо допомогли мені визна-
читися зі своєю подальшою музично-
композиційною кар’єрою, власне, він 
теж дав мені такий поштовх.

А саме перебування в Сибіру, звіс-
но, було непростим, та попри все 
батько вирішив, що маю продовжу-
вати свою музичну освіту. Спочатку 
тяжко давалося навчання, було таке, 
що півроку не ходив на заняття до 
музичної школи, про що батьки на-
віть не знали. А як дізналися, то мені 
перепало за те… Та вже коли взявся 
за розум, то почав ще, окрім фортепі-
ано, й скрипкою займатися, і за чоти-
ри роки закінчив музичну школу за 
двома спеціальностями – по класу 
скрипки і фортепіано. Викладачі в 
мене були професіоналами, теж із ре-
пресованих: по скрипці – Володимир 
Панасюк зі Львова, по фортепіано – 
Валентина Канторова з Москви, ко-
лишня учениця, як потім з’ясувалося, 
Сергія Рахманінова, можливо, й тому 
вислана, адже композитор був оголо-
шений ворогом народу. 

Я пробував там, у Сибіру, також 
щось писати, та не дуже й виходило. 
Були, звісно, якісь пісеньки, п’єси…

– А як вас, 25-річного хлопця, 
знайшов Сергій Параджанов, ко-
трий запросив до участі у фільмі 
«Тіні забутих предків», аби до 
його геніального фільму, як він 
казав, геніальну музику написа-
ли? Так, власне, і сталося! 
– Сергій Параджанов вирішив по-

шукати композитора для свого май-
бутнього фільму в західних областях. 
Приїхав і до Львова, зайшов на радіо, 

яке вже тоді було доволі таки прогре-
сивним, і попросив поставити твори 
львівських композиторів. А я на той 
час не те що вже таким відомим був, 
але записи моїх творів на радіо мали. 
Адже після Львівської державної кон-
серваторії імені Миколи Лисенка за-
кінчив уже аспірантуру Московської 
консерваторії імені Петра Чайков-
ського, де вчився у видатного компо-
зитора Дмитра Кабалевського.

Один із моїх творів Параджанову 
дуже припав до душі, і він сказав, що 
саме я маю писати музику до його 
фільму. Спочатку цей чоловік мені не 
сподобався, адже мав складний, екс-
травагантний характер. Потім у нас 
були різні стосунки, та згодом усе 
спокійно з’ясували і прекрасно по-
дальші роки спілкувалися. Звісно, 
всілякі сюжети вимальовувалися – 
Параджанов був інколи таким неспо-
діваним, імпульсивним, дивним…

– Чи легко творилося вам для 
«Тіней…», для музичного об-
рамлення історії карпатських 
Ромео і Джульєтти, як ви нази-
вали Івана й Марічку? Що нади-
хало на оту «дивовижно пре-
красну музику», так високо оці-
нену згодом самим Дмитром 
Шостаковичем?
– Після нашого знайомства Сергій 

Параджанов одразу дав мені завдан-
ня, аби поїхав у Карпати, знайшов 
там народних музикантів і привіз їх 
до Києва. Він загалом з людьми осо-
бливо не цяцькався, як кажуть. (Смі-
ється). Отаке нелегке завдання я від-
разу отримав від режисера. Нелегке 
тому, що не мав таких знайомих. Звіс-
но, знав народну музику, часто бував 
у Карпатах, де в моєї бабці була неве-
личка дача. Треба було їхати в краї, 
де жили справжні народні музикан-
ти, які мали ті народні музичні ін-
струменти. Найперше, поїхав у Косів, 
а потім, міркую, десь треба ще й в гли-

бинку заїхати. Сів у перший-ліпший 
автобус, який йшов у село Брустурів 
Косівського району. Люди з Космача 
дуже на мене потім нарікали, що я до 
них не поїхав, адже їхнє місто вважа-
лося центром народної музики. Але 
саме село Брустурів мені видалося не 
те що диким, а таким дуже вже своє-
рідним. Напитав я там музикантів, 
знайшов людину, котра все організу-
вала, й привезли ми 6 (чи 10?) трембі-
тарів із трембітами до Києва, записа-
ли їх на кіностудії, чого досі ніхто не 
робив. Просто неба трембіти складно 
записати. А тут, у павільйоні, вони 
так зазвучали! Я продовжував їздити 
в експедиції у Карпати, вишукував 
серед гуцулів народних музикантів, 
відбирав їх. До Києва везти їх вже не 
було необхідності, записувати можна 
було на місці, бо в знімальної групи 
з’явилася якісна звукозаписувальна 
апаратура. Власне, то була народна 
музика, в автентичному виконанні. 
Коли фільм уже був змонтований, я 
записав у Києві свою, авторську.

– Ви – універсальний компози-
тор. Скрипкові, фортепіанні, ві-
олончельні концерти-симфонії, 
джазові інструментальні ком-
позиції, пісні, обробки, музика 
до театральних постановок і 
кіно, до мультфільмів. А все ж, 
до чого більше серце лежить?
– Загалом я композитор, який 

пише симфонічну і камерну, серйоз-
ну музику. Це мій основний напрям. 
І над цим найбільше працюю.

– Цікава історія написання ва-
шого «Мойсея»…
– Аби поставити оперу сучасного 

композитора, потрібні великі гроші. 
І, звісно, директор театру почав дума-
ти, де їх знайти. От і звернулися через 
тодішнього настоятеля Української 
Греко-Католицької Церкви Любоми-
ра Гузара до Папи Римського Іоанна 
Павла ІІ з таким незвичним для Вати-
кану проханням допомогти з фінан-
суванням. Допоміг!

– Музика зробила вас щасли-
вим?
– Бачте, якщо твори композитора 

звучать, їх виконують на концертах, 
він відчуває, бачить, що люди якось 
реагують на його музику, розуміють 
її, переживають – це і є найважливі-
шим для композитора. Й у тому, ма-
буть, і є його щастя.

– У вас усього багато: творів, 
шанувальників, нагород… А чо-
гось бракує?
– О, це вже дуже серйозне питання. 

(Сміється). Та людині завше чогось 
бракує. А за себе я відповів би так: на-
певне, часу. 

Порадницьку гостину провела 

Тетяна ВЛАСЮК,

головний редактор 

газети «Порадниця»

Мирослав Скорик, видатний український композитор і музикознавець, основоположник української естрадної пісні, 
народний артист України, лауреат Національної премії імені Т.Г. Шевченка, Герой України, на порадницькій гостині.
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ВРОДИЛО

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   ДО СВЯТА АНЕКДОТ У ТЕМУ  

– Потерпілий, чи впізнаєте ви 
чоловіка, який викрав у вaс 
мaшину?
– Вaшa честь, після промови 
його aдвокaтa я взагалі не пе-
вен, чи була в мене мaшинa.

– Вам потрібний хороший 
адвокат?
– Мені б суддю хорошого…

До знаменитого адвоката на 
прийом прийшов клієнт:
– Я хочу відібрати чужі гроші, і 
хотів би знати, що із цього при-
воду говорить наше правосуддя.
– Якщо ви відберете до ста ти-
сяч, то це буде просто грабіж.
– А якщо більше?
– Якщо до ста мільйонів, то це 
буде перевищення службових 
повноважень.
– А якщо ще більше?
– Тоді це буде суперечка двох 
господарюючих суб’єктів.

Суддя відповідачеві:
– Ну, добре, ви виклали факти, а 
як було насправді?

Суддя дантистові: 
– Заприсягніться, що видалите 
цей зуб, тільки зуб, і нічого, крім 
цього зуба!

Адвокат виступає  у  суді:
– Пане суддя, якщо людина має 
вісімнадцять судимостей, то це 
вже не злочинець.
– А хто ж він?
– Колекціонер.

– Підсудний, чому ви відмовили-
ся від свого зізнання? 
– Адвокат переконав мене, що я 
невинний.

Падає літак. Пілот попpосив 
стюардесу, щоб та попередила 
пасажирів, і вони приготували-
ся до аварійної посадки. Через 
кілька хвилин пілот питає стю-
ардесу, чи всі зайняли свої місця 
й пpистібнули ремені.
– Усі, – відповіла стюардеса, – 
крім одного адвоката – він досі 
бігає по салону й роздає усім 
свої візитки.

Клієнт дзвонить своєму адвока-
тові:
– Hу, як там моя справа?
– Справедливість перемогла!
– Терміново подавай апеляцію!

Візьму на роботу юриста. Про-
тягом випробувального терміну 
потрібно виконати складне за-
вдання – за законом звільнити 
попереднього.

«Люди плутають правосуддя із приписами начальства».

Єжи ЛЕЦ, польський поет

Н у а вам, шановні читачі й 
особливо – прихильники 
детективів, пропонуємо 
добірку книг із захоплю-

ючими історіями про юристів. 
Можливо, в них ви відкриєте 
щось нове для себе.

«АДВОКАТ», 

ДЖОН ГРІШЕМ

Молодий 
перспектив-
ний юрист 
раптово кру-
т о  з м і н и в 
своє життя. 
Він кинув ро-
боту у вели-
кій фірмі й 
став «захис-
ником беззахисних» – бездомних 
волоцюг, бідних іммігрантів та 
ін. Він збожеволів – так вважа-
ють всі, хто його знає. І тільки 
він розуміє, що цей дивний на 

перший погляд крок – можли-
в і с т ь  р о з п л у т у в а т и  п о -
справжньому цікаві й загадкові 
справи.

«ЧИТЕЦЬ», 

БЕРНГАРД ШЛІНК

Роман, що 
раптово спа-
лахнув між 
п’ятнадцяти-
річним хлоп-
чиком із про-
фесорської 
сім’ї і зрілою 
жінкою, так 
само раптово 
обірвався, коли вона без попе-
редження зникла з міста. Через 
вісім років він, тепер уже сту-
дент випускного курсу юридич-
ного факультету, знову побачив 
її – серед колишніх наглядачок 
жіночого концтабору на процесі 
проти нацистських злочинців. 

Але це не єдина таємниця, яка 
відкрилася героєві роману.

«ПРОРОЧИЦЯ», 

АНДРІЙ КОКОТЮХА 

Загадкова 
ворожка на-
пророчила 
смерть бізнес-
менові – і на-
ступного ран-
ку було зна-
й д е н о  й о г о 
тіло… Що це: 
магія, прокляття? Розбиратися 
доведеться колишньому опера-
тивникові Сергію Горєлому. Він 
відразу взявся за цю заплутану 
справу. Товариш Сергія відпра-
вився на затримання підозрюва-
ного й загинув. Тепер для Горє-
лого справа честі розгадати та-
ємницю пророцтва й з’ясувати, 
кому були потрібні ці вбивства. 

«ЛІНКОЛЬН» 

ДЛЯ АДВОКАТА», 

МАЙКЛ 

КОННЕЛЛІ 

Міккі Холлер – 
найцинічніший 
а д в о к а т  Л о с -
Анджелеса. Його 
офіс – заднє сидін-
ня «Лінкольна». 
Його методи за-
хисту, м’яко кажу-
чи, нестандартні. Його клієнти – 
розбишаки-байкери й карткові шу-
лери, наркодилери й п’яні водії. 
Для нього закон не має жодного 
відношення до вини або невинува-
тості. Але цього разу Холлер має 
намір відновити справедливість і 
покарати винного. Тому що його 
ціль – вбивця, однією із жертв яко-
го став його найкращий друг. До 
того ж Холлер підозрює, що одно-
го разу сам врятував цього злочин-
ця від заслуженої кари.

1

З
О

ДЕТЕКТИВИ В НАШОМУ ЖИТТI
8 жовтня – День юриста України, із чим і вітаємо всіх тих, хто стоїть на сторожі законів – 
нотаріусів, суддів, адвокатів... Бути юристом, з одного боку, дуже престижно й респекта-
бельно, а з іншого – надзвичайно складно, тому що ця професія вимагає величезної від-
повідальності. Бажаємо всім захисникам наших прав професійних досягнень, успіхів, 
благополуччя й нових перемог у такій нелегкій, але дуже потрібній людям роботі!

Я к відомо, цього року 
в українських лісах 
непогано вродили 

гриби. Любителі «тихого 
полювання» хизуються у 
соцмережах власними 
«трофеями», навперебій 

викладаючи фото коши-
ків, наповнених грибами, 
чи знайдених грибів-
велетнів.

Не гають часу і дотеп-
ники, створюючи різні 
фотожаби про грибників. 

Кілька виклав у Facebook 
закарпатець Павло Чучка. 
У коментарях до однієї з 
них користувачі соцмере-
жі слушно зауважують, 
що тут не обійшлося без 
фотошопу. На що автор 

жартівливо відповідає: 
«То тачка така малень-
ка, а гриби нормальні».

«Я навіть боюся уя-
вити, які слимаки, які 
їдять ті гриби! Певно, 
як поросята», – пишуть 
у коментарях.

На Київщині та Жи-
томирщині теж вроди-
ло, тож затяті грибники 
відірвалися на повну і 
наносили, насушили, 
наварили та назакрива-
ли цьогоріч вдосталь і бі-
лих, і польських, і крас-
нюків, і маслюків, і опе-
ньок. Бо ж знають: бага-
то грибів не буває. А ще 
існує популярна народна 
прикмета, що багато бі-
лих грибів – вірна ознака 
того, що наступного року 
великого врожаю чекати 
не варто. Це пояснюється 
періодичним переро-

дженням грибниці, у 
зв'язку з чим щорічна ви-
сока врожайність борови-
ків неможлива. 

Чи справдиться ця при-
кмета наступного грибно-
го сезону – поживемо по-
бачимо, а поки що зафік-
суємо цю щедру осінь у 
світлинах і по-тихому по-
радіймо за тих, хто не по-
лінувався і вполював ціле 
море грибів. Молодці! 

«ТО ПРОСТО ТАЧКА МАЛЕНЬКА»
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КАЛЕЙДОСКОП

МИТТЄВОСТІ

ГОРОСКОП НА  9.10–15.10

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Потреба у нових враженнях може 
мати несподівані наслідки. Вихід-

ні будуть неймовірно насиченими, зумієте 
перебудувати свої справи на базі нового 
партнерства і домовленостей.р р

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
У першу чергу хвилюватимуть 
проблеми родини, дітей і най-

ближчого оточення. Не виключено, що у ві-
второк і середу фінансове чуття може під-
вести, тому будьте обачними. ,

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Отримуйте задоволення від того, 
що робите, й удача буде на вашо-

му боці. Творча й інтелектуальна активність 
допоможе вийти зі складних ситуацій і за-
вершити важливі справи. р

РАК  (22.06–22.07) 
Зберігайте спокій за будь-яких 
обставин, вчіться тримати удар. 

Середина тижня може принести стрімкі змі-
ни, збої та нервову обстановку на роботі.,

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Важливі справи, зустрічі, перего-
вори варто перенести на п’ят-

ницю або суботу, оскільки складні зоряні 
впливи на початку тижня додадуть нервоз-
ності на роботі.р

ДІВА (24.08–23.09)
Можливі перевантаження, але 
вдасться добре заробити і підви-

щити свій вплив. Не думайте про відпочи-
нок, чим краще сконцентруєтеся на голо-
вних завданнях, тим вагомішим буде успіх.д

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Ваші дипломатичні та творчі зді-
бності будуть затребувані, віді-

граєте помітну роль у подіях. Середина 
тижня – доволі складний період для вас і 
неспокійний у родині.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Нестабільна ситуація на роботі 
та надмірні сімейні витрати зму-

сять похвилюватися. Однак ваша заповзят-
ливість, уміння аргументовано пояснити 
свою позицію принесуть удачу.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Об’єктивні умови можуть вибити 
грунт з-під ніг. Доведеться зважи-

тися на рішучий крок, можливо, обирати між 
коханням і грішми чи між війною і миром.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
З’являться шанси для посилення 
свого впливу, заробітків і додат-

кових ділових перспектив. В основі ваших 
планів має лежати не лише особистий до-
бробут, а й об’єднуюча ідея, яка приносить 
користь усім. р у

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Спілкуйтеся з тими, хто допома-
гає в розвитку. Завдяки вмінню 

дружити здатні врегулювати проблеми, ви-
рішити юридичні питання і порозумітися з 
партнерами.р р

РИБИ  (20.02–20.03)
Зоряні впливи можуть принести 
несподівану зміну фінансового 

становища: збитки чи прибуток, значні ви-
трати або придбання. Найбільш складні та 
проблематичні дні – вівторок і середа.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ 
магазину №15 «Товари повсякденного попиту» 
(А-1) у с.Залаззя загальною площею 270,4 кв. м.
Телефон для довідок: (067) 696-01-82. 

ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
нежитлову будівлю загальною площею 159,1 кв. м 

за адресою: Черкаська обл., Канівський р-н, 

с. Степанці, пров. Христюка, 2.

Стартова ціна продажу – 85000 грн. 

Реєстраційний внесок – 170 грн.

Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.

Аукціон відбудеться 26.10.2017 р. за адресою: 

м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 

Останній термін реєстрації учасників – 20.10.2017 р.

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

Правління Тернопільської споживспілки з сумом сповіщає, що 

23.09.2017 р. на 55 році раптово пішов із життя Ярослав Володими-

рович ЛИХОЛАТ – голова правління Бережанського районного спо-

живчого товариства.

Споживчій кооперації Ярослав Володимирович віддав 17 років тру-

дового життя. Працюючи на різних керівних посадах, він докладав 

багато зусиль для розвитку і утвердження споживчої кооперації. 

Передчасна смерть вирвала з наших лав порядну, добру, чуйну 

людину.

Для кооператорів області Ярослав Володимирович залишиться в 

пам’яті, як толерантний, принциповий та вимогливий керівник, 

обов’язковий у вирішенні службових питань. 

Вшановуючи світлу пам’ять Ярослава Володимировича, правлін-

ня та колектив споживспілки, президія обласної профспілкової ор-

ганізації працівників споживчої кооперації, правління районних 

споживчих товариств, споживчих товариств, керівники підприємств 

та організацій облспоживспілки висловлюють співчуття матері, 

дружині, дітям, всім рідним і близьким Ярослава Володимировича з 

приводу тяжкої втрати.

Вічная пам’ять.

Вадим КРИЩЕНКО

НА СТРІЧАННЯ ДО ОСЕНІ

За кленову гілку 
Зачепилась осінь, 
Вийти на стрічання 
Знову тихо просить.

Щоб її зустрів я – 
Осінь дуже хоче, 
Щоб узяв на спомин 
Золотий листочок.

Поклик журавлиний 
Чується у вітах... 
Постою, постою 
За межею літа.

Оглянуся вліво, 
Оглянуся вправо: 
Розмішали зелень 
З охрою отави.

Я старого клена 
Обійму за плечі. 
Буду осінь слухать 
Та й без заперечень.

Збіглися багрянці 
З заходу і сходу, 
Щоб всі надивились 
На соборну вроду.

У грудні обласній організації ветеранів споживчої коопе-
рації Рівненщини виповниться 10 років. З цієї нагоди ветера-
ни на чолі з Миколою Мосійчуком планують провести не 
лише урочисті заходи, а й за підтримки правління спожив-
спілки створити пам’ятний фотокалендар. Він буде ілюстро-
ваний миттєвостями життя наших наставників за ціле деся-
тиліття: зустрічами, святкуваннями визначних дат, ювілеїв, 
подорожами. 

Тож 2 жовтня вони зі-
бралися не лише для 
того, аби поспілкувати-
ся і привітати один од-
ного із Днем людей по-
хилого віку, який у світі 
відзначався 1 жовтня, а 
й щоб влаштувати 
справжню фотосесію. 

Підтримав ветеранів 
у їхній ініціативі голова 
правління споживспіл-
ки Петро Бараш, який 
завітав до них на зу-
стріч і подякував за ак-
тивну життєву позицію, 
п о б а ж а в  м і ц н о г о 
здоров’я та натхнення 
для реалізації всіх пла-
нів та задумів. Приєдна-
лися до привітань і заві-
тали на гостину до вете-
ранів і керівники коопе-
ративних організацій.

Олена СОБКОВИЧ

ФОТОСЕСIЯ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНIВ
Голова облас-

ної ветеран-

ської органі-

зації Микола 

Мосійчук та 

голова прав-

ління спо-

живспілки 

Петро Бараш

УВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

Підприємства 
і організації 30058 27,50 82,50 165,00 330,00

Індивідуальні 
передплатники 01591 23,00 69,00 138,00 276,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 16,50 49,50 99,00 198,00

ЦІНИ  ЦІНИ  НА ГАЗЕТУ  НА ГАЗЕТУ   « «ВІСТІ...»ВІСТІ...»

У  I  ПІВРІЧЧІ 2018 У  I  ПІВРІЧЧІ 2018 рр..

РОЗПОЧАЛАСЯ  РОЗПОЧАЛАСЯ  

ПЕРЕДПЛАТА  НА 2018  РІК!ПЕРЕДПЛАТА  НА 2018  РІК!

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти – залеж-
но від терміну передплати: на 1 місяць – 2,00 грн.; на 2–3 місяці – 
4,60 грн.; на 4–6 місяців – 5,60 грн.; 7–12 місяців – 8,60 грн.
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