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На цьому фото – 
голова Калинівського 
сільського споживчого 
товариства Степан 
Антонович Грушицький 
на згарищі батьківської 
хати, в яку неодноразово 
влучили снаряди. 
На щастя, ніхто з його 
рідних не постраждав – 
він встиг вивезти 
звідти хвору маму і 
сестру-пенсіонерку. 
Хата ще догорала, 
а Степан Антонович 
вже допомагав у штабі 
з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ                 ТОВАРИСТВ УКРАЇНИВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ                 ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

КАЛИНIВКА:

ПЕРЕДОВАПЕРЕДОВА
          ДЛЯДЛЯ
   КООПЕРАТОРIВ КООПЕРАТОРIВ

Це одне із тих свят, яке працює на об’єднання нашого Це одне із тих свят, яке працює на об’єднання нашого 
суспільства, має українські корені, сповнене духовністю, суспільства, має українські корені, сповнене духовністю, 
вірою, звитягою. Такий день просто зобов’язаний бути в на-вірою, звитягою. Такий день просто зобов’язаний бути в на-
шій сучасній історії! Особливо зараз. Захисту сильних, муж-шій сучасній історії! Особливо зараз. Захисту сильних, муж-
ніх, благородних чоловіків потребує країна, потребує кожна ніх, благородних чоловіків потребує країна, потребує кожна 
родина, кожний колектив – від маленького до великого.родина, кожний колектив – від маленького до великого.
Жінкам завжди живеться легко і впевнено, якщо вони Жінкам завжди живеться легко і впевнено, якщо вони 
знають, що у світі є ті, хто у важкі миті підтримає, знають, що у світі є ті, хто у важкі миті підтримає, 

захистить, розрадить, допоможе. Справжній чоловікзахистить, розрадить, допоможе. Справжній чоловік –  – 
це уособлення мужності і лагідності, сили і поступли-це уособлення мужності і лагідності, сили і поступли-
вості, розуму, активності. Тож у День захисника України вості, розуму, активності. Тож у День захисника України 
вклоняємось тим чоловікам, хто завжди у нашому вклоняємось тим чоловікам, хто завжди у нашому 
серці – найріднішим, і тим, хто поруч із нами щодня – серці – найріднішим, і тим, хто поруч із нами щодня – 
колегам по роботі, по величезній кооперативній родині, колегам по роботі, по величезній кооперативній родині, 
і тим, хто сьогодні захищає Східні рубежі країни, наш і тим, хто сьогодні захищає Східні рубежі країни, наш 
спокій і наше майбутнє. спокій і наше майбутнє. 

Будьте мужніми, сБудьте мужніми, сильними, здоровими, справжніми ильними, здоровими, справжніми 
патріотами! Дякуємо, що ви поруч, що надихаєте нас патріотами! Дякуємо, що ви поруч, що надихаєте нас 
бути красивими, впевненими, активними, ініціативними. бути красивими, впевненими, активними, ініціативними. 
Нехай скоріше на нашій землі запанує мир, щоб сила і Нехай скоріше на нашій землі запанує мир, щоб сила і 
мужність українських воїнів пішла на розбудову держа-мужність українських воїнів пішла на розбудову держа-
ви. Так обов’язково буде!  Із свви. Так обов’язково буде!  Із святом, дорогі чоловіки!ятом, дорогі чоловіки!
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ТЕМА НОМЕРА

КАЛИНIВКА: ПЕРЕДОВА ДЛЯ КООПЕРАТОРIВ
  ВІННИЧЧИНА   Перша зупинка нашої творчої групи – Калинівська райспоживспілка. Приміщення, у якому вона роз-
ташована, в самому центрі міста, поряд з райдержадміністрацією. Другий поверх, де розміщені службові кабі-
нети, після обстрілів залишився неушкодженим, а в приватному магазині першого – шибки повилітали, вікна 
тимчасово закрили целофановою плівкою.

Про калинівську трагедію розповідають Валентина Михайловська та Наум Щерб  

Степан Грушицький показує масштаби руйнувань у Калинівці 

Микола КОБА, 
голова правління Немирівської рай-
споживспілки:

– Трагедія трапилася у вівторок, 26 ве-
ресня, близько 10-ої вечора, а за годину 
мені вже телефонував голова правління 
Шаргородської райспоживспілки Михайло 
Макарович Кучинський, щоб уточнити но-
мер мобільного Наума Наумовича Щерба.

Традиційно по середах і суботах у Ка-
линівці ми продаємо хлібобулочну про-
дукцію комбінату кооперативної промис-
ловості райспоживспілки, котру місцеві 
жителі вже добре знають і яка користуєть-
ся великим попитом у споживачів. Тран-
спортні витрати несемо немалі – відстань 
між нами 80 кілометрів, але щодня реалі-
зуємо виробів власного виробництва на 
9 тисяч гривень.

Тож оскільки наступного дня була се-
реда, ми змінили звичний графік роботи, 
мобілізували колектив, завантажили свій 
критий автомобіль хлібом, кондитерськи-
ми та макаронними виробами і виїхали до 
Калинівського району. Вантаж супрово-
джували водій Олег Іванович Погребняк та 
продавець Катерина Адамівна Непийвода.

Оскільки дороги були перекриті, їхали 
об’їзними шляхами. У спілчанському мага-
зині села Корделівка кооператори на той 
час уже облаштували пункт прийому гума-
нітарної допомоги. Продукти харчування, 
а їх було зібрано на 10 тисяч гривень, фа-
сували у пакети і роздавали місцевим жи-
телям. Одначе ніякими грошима не можна 
виміряти людську солідарність, готовність 
підставити плече тому, кому сьогодні на 
нього вкрай необхідно обіпертися.

На знімках: гуманітарну допомогу від 
немирівських кооператорів останніми про-
інспектували (внизу зліва направо): голова 
правління РСС Микола Михайлович Коба, 
вантажник Віктор Юхимович Костенко, 
(вверху) – водій Олег Іванович Погребняк 
та продавець Катерина Адамівна Непийво-
да; автомобіль немирівчан одним із пер-
ших «прорвався» у Калинівський район. 

НІЧНА ВАХТА
На зустріч із журналістами 

голова правління РСС Наум 
Щерб запросив голову профкому 
Валентину Михайловську та ке-
рівника Калинівського сільсько-
го споживчого товариства Степа-
на Грушицького, керуючись, ма-
буть, міркуванням: нехай краще 
ті люди розповідають, які були 
поруч з ним у ту тривожну ніч і 
сповна відчули на собі наслідки 
вибухової хвилі. 

– Наум Наумович зателефону-
вав мені серед ночі, а вже під ра-
нок ми приїхали до райдержадмі-
ністрації, – згадує Валентина Ми-
колаївна. – У приміщенні Будин-
ку культури організували харчо-
блок і ми почали годувати людей: 
тих, хто не встиг або не погодився 
виїхати з міста, а також представ-
ників рятувальних служб. Спо-
чатку формували і видавали сухі 
пайки, а згодом почали підвозити 

гарячі страви. Упродовж 
ночі та наступного дня 
обслужили близько 
трьох тисяч людей.

– Але перед тим ми 
оповістили всі сільські 
кооперативні магазини, 
аби вони вчасно відкри-
лись і працювали в режи-
мі надзвичайної відпові-
дальності. Для себе, як 
голови правління, вва-
жав це основним завданням, бо 
жителів евакуйовували, вони пе-
реїжджали з місця на місце, їм 
треба було придбати якісь про-
дукти, воду, речі першої необхід-
ності, адже домівки лишали, при-
хопивши лише документи. У Пи-
кові, приміром, наш магазин від-
крився ще вночі, в той час як жо-
ден приватний заклад ні в Кали-
нівці, ні в сільській місцевості не 
відчинив своїх дверей вчасно. І це 
дуже показовий факт на користь 
споживчої кооперації. Через день, 

коли ситуація 
більш-менш стабілізува-

лася і люди почали повертатись 
у місто, директор нашого ринку 
Михайло Різник організував три 
точки безкоштовної роздачі хлі-
бобулочних виробів, доставлених 
своїм «бусом» з Корделівки. З 
госп роз рахункового об’єднання 
ринків м. Вінниця передали вели-
ку кількість сала, ковбасних ви-
робів, фруктів, овочів – всього на 
5 тис. грн. Лемешівський Свято-
Іоанно-Богослов ський чоловічий 
монастир, за словами архіман-
дрита Марка, прийняв 100 біжен-

ців, а монахи всю ніч молилися за 
постраждалих. Але найбільших 
особистих матеріальних збитків 
зазнала сім’я нашого Степана Ан-
тоновича: від попадання снаряда 
згоріла його батьківська хата.

– У ній проживали моя 90-
літня мама, інвалід другої групи, 
якій за особливі заслуги перед 
Батьківщиною присуджена дові-
чна президентська стипендія, і 
сестра-пенсіонерка. Коли пер-
ший снаряд влучив у хату, я саме 
приїхав за ними, аби відвезти до 
сватів у Заливанщину. Ми зібра-
лися за якусь хвилину, а то й 
швидше. А пожежа почалася по-
тім, коли снаряди тричі(!) повто-
рювали ту ж саму траєкторію. 
Про це повідомив мені сусід, од-
нак поки я дістався туди, рятува-
ти щось було пізно. Зараз мама з 
сестрою проживають разом з 
нами. Так, тісно, але якби було 
потрібно, знайшлося б місце і 
для переселенців. Вранці, коли я 

прибув у штаб цивільної оборо-
ни, членом якого являюсь, Наум 
Наумович мене відправив назад: 
«У тебе є чим займатися». Хоча я 
розумів: хата – хатою, її вже не 
врятуєш, а робота – роботою.

ГУМАНІТАРКА 

ВІД КООПЕРАТОРІВ

Упродовж часу, поки готувала-
ся ця публікація, про кооператив-
ний магазин села Корделівка мені 
довелося чути багато разів. Бо про-
цес написання матеріалу – це вже 
завершальна стадія роботи, котрій 
передують телефонні дзвінки, пе-
ремовини, домовленості, зустрічі. 
Знала, яку нелегку ношу звалили 
на свої плечі тамтешні кооперато-
ри. Тож у супроводі пана Щерба 
їдемо саме туди.

Не помітити спілчанський за-
клад, проїжджаючи центром села, 
неможливо, адже стоїть він обіч 
траси Вінниця – Київ. Рука дбай-
ливих господинь відчувається (Продовження. Початок у №40 «Вістей…»)

ням, бо 

коли ситуація 
більш-менш стабілізува-

лася і люди почали повертатись 

З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ
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З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ

Олександр КОЛОМІЄЦЬ, 
голова правління Іллінецької 
райспоживспілки:

– То правда, що біда згуртовує людей, 
а тим більше нас, колег по спілчанському 
цеху. Як тільки ми дізналися про траге-
дію у Калинівському районі, що від нас 
на відстані 80 кілометрів, одразу скоре-
гували свої робочі плани. Найбільша від-
повідальність випала на долю коопера-
тивного підприємства «Іллінціхліб», а 
точніше, на зміну, де майстром – Лідія 
Адамівна Дігтяр, котра в галузі хлібопе-
чення вже 20 років. Як відомо, хлібобу-
лочну продукцію ми випікаємо лише вно-
чі: по-перше, так економніше, а по-друге, 
з самого ранку свіжі вироби розвозяться 
по торговельних точках району і на сніда-

нок уже потрапляють до столу споживачів.     
Ми звернулися до людей, які мали за-

кінчити зміну о 7-й ранку, з проханням по-
працювати довше, аби виготовити для 
відправки постраждалим необхідну кіль-
кість продукції. І вже о 12-й машина, по-
вністю завантажена свіжою випічкою, 
взяла курс на Калинівку. Врахували і той 
факт, що наш водій Олександр Григоро-
вич Цибульський родом із тих країв, до-
бре знає скорочені шляхи, тож у село 
Корделівка, де вже діяв пункт прийому 
гуманітарних вантажів, він дістався швид-
ко. Маючи відповідні дозвільні докумен-
ти, на блокпостах кооперативне авто про-
пускали першочергово.

Ми попередньо з’ясували, в якій про-
дукції найбільша потреба. На той час хліб-
на проблема була вже практично виріше-

на. А оскільки серед переселенців разом 
із дорослими перебувало немало школя-
рів і маленьких дітей, які люблять солодо-
щі та здобу, то ставку в асортименті зро-
били саме на них. До того ж таке завдання 
нам поставила і облспоживспілка. І хоча 
виготовити їх набагато складніше і загай-
ніше, свою машину ми на 80% завантажи-
ли саме цією продукцією: булочками «Ро-
машка», печивом з повидлом, родзинка-
ми, різними фруктовими начинками, руле-
тами з маком – усього на суму 8700 грн.

Хотів би зазначити, що у цій екстре-
мальній ситуації кооператори з розумін-
ням поставилися до надзвичайно відпові-
дального завдання, спрацювали без зво-
лікань і нарікань. Комусь довелося до-
класти більше зусиль, комусь менше, та 
головне – не було байдужих.

   Зміна майстра Лідії Дігтяр

    з КП «Іллінціхліб»

здалеку – за красиво оформлени-
ми квітниками. Поки розмовляли 
з продавцем Оксаною Коваль, на-
годилася голова споживчого това-
риства Оксана Дивуляк:

– Тут, у підсобному приміщен-
ні маркету, ми розгорнули пункт 
прийому продукції, котра надхо-
дила від іллінецьких і немирів-
ських кооператорів, від небайду-
жих односельчан. Разом з продав-
цями Оксаною Коваль і Наталею 
Устій ми розвантажували товар, 
фасували в пакетики, роздавали 
всім відвідувачам, а також лю-
дям, які стояли вздовж траси. Чи 
було страшно? Звичайно, було. 
Нас з чоловіком у той вечір запро-
сили на день народження. Коли 
пролунали перші вибухи, спершу 
подумали, що то феєрверк. На-
справді ж усе виявилося ще 

серйозніше. У маркеті, де ми за-
раз знаходимося, повилітали 
шибки у старих вікнах, які ще не 
встигли замінити на металоплас-
тикові. Така ж картина і в нашо-
му двоповерховому магазині села 
Комунарівка, куди була спрямо-
вана вибухова хвиля. До холодів 
ми все відремонтуємо, але душев-
ні рани ще не скоро загояться. Ті-
шить лише те, що у перші, най-
важчі години ми підтримали на-
ляканих і розгублених людей.

ВИШУКАНІ ЗАЛИ І ЩИРЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

Коли ми зайшли до ресто-
ранно-готельного комплексу «Ко-
лосок», до складу якого входять 
ресторан, готель, сауна, кафе 
швидкого харчування «Харчев-

ня» і який є асоційованим членом 
Калинівської райспоживспілки, 
всі його заклади вже працювали 
у звичному режимі: приймали 
відвідувачів, виконували замов-
лення на проведення урочистос-
тей, поселяли у своїх номерах 
гостей. А ще зовсім недавно, коли 
у районі вибухали боєприпаси, у 
повітрі пахло порохом і димом, 
його ошатна територія і вишука-
ні зали скидалися на табір біжен-
ців: першої ночі комплекс при-
йняв, нагодував і обігрів понад 
300 осіб, включаючи дітей.

– Без хвилювання картину тієї 
доби не можна відновити, – гово-
рить бармен-офіціант Марина Маг-
дич, котра разом з колегами тоді 
саме заступила на зміну. – Нам ні-
коли було думати про страх, розпо-
діляти між собою обов’язки: люди 
прибували і прибували, їх потріб-
но було розселити, нагодувати, а 
головне – заспокоїти і всіляко під-
тримати. З харчуванням проблем 
не було – продукти нам поставля-
ли кооператори, але оскільки в го-
телі всього п’ять номерів, то люди 
спали в залах на диванах та роз-
кладушках, в сауні, в кімнатах для 
обслуговуючого персоналу. 

У наших господарів, які про-
живають у Калинівці, саме гостю-
вали родичі з Німеччини. Так от 
вони – Андре і Наташа – активно 
нам допомагали: підвозили влас-
ним транспортом людей, готува-
ли гарячі напої. Знання росій-
ської мови допомагало їм спілку-
ватися і реагувати на просьби. Не-

зважаючи на екстремальну ситу-
ацію, нам удалося уникнути будь-
яких ексцесів чи непорозумінь. 
Ніхто нічого не взяв, не поніве-
чив, навпаки, люди щиро дякува-
ли за створені для них умови.

ВСУПЕРЕЧ ХАОСУ – 

ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ

З уміщених вище сюжетів і 
«картинок з натури» не складно 
об’єктивно оцінити роль споживчої 
кооперації у годину випробувань, 
котрі випали на долю калинівчан. 
Але матеріал був би не повним без 
компетентної думки керівників 
місцевої влади, з якою в кооперато-
рів склалися партнерські та ділові 
стосунки. Своїми міркуваннями 
поділився перший заступник голо-
ви Калинівської райдержадміні-
страції Юрій Олексійович СЛАБ-
ЧУК, котрий з перших хвилин очо-
лив евакуаційну комісію і коорди-
нував дії всіх районних служб.

– Нам неодноразово доводилося 

чути з різних джерел, що наслід-

ки трагедії могли бути набагато 

страшнішими, якби не чітка орга-

нізація, оперативна реакція і ви-

важені рішення відповідальних 

осіб. Що допомогло так швидко 

оволодіти ситуацією, мобілізува-

ти зусилля й людей, одним сло-

вом – уникнути хаосу?

– Оскільки поблизу нас знахо-
дяться арсенал Міноборони Укра-
їни і склади боєприпасів, ми пері-
одично проводимо планові на-
вчання, тренування з евакуації, 
щоб кожна спеціалізована служба 

знала, як діяти, що першочергово 
робити у разі виникнення нештат-
ної ситуації. Одразу оповістили 
членів евакуаційної комісії. Од-
ним з перших в координаційний 
центр, який розташувався тут, у 
підвальному приміщенні РДА, 
прибув Наум Наумович Щерб.

В оповіщенні надзвичайно важ-
ливу роль відіграв мобільний 
зв’язок. Ми швидко розгорнули 
збірні пункти, звідки групами від-
правляли людей, а також при-
ймальні, де їх зустрічали.

Допомогло ще й те, що після 
сумнозвісних подій в Балаклії роз-
робили і розповсюдили серед жи-
телів 3-кілометрової зони листів-
ки з рекомендаціями: як діяти в 
екстремальних умовах, до кого 
звертатися, куди їхати.

– На якому етапі почалася робо-

та підрозділу евакуаційної комі-

сії, відповідального за безпере-

бійне харчування людей, очолю-

ваного головою правління рай-

споживспілки Наумом Щербом? 

Чи справилися, на ваш погляд, 

кооператори з поставленими пе-

ред ними завданнями?   

Юрій Слабчук

Оксана Дивуляк та Оксана Коваль

«Якщо люди не навчаться допомагати один одному, то рід людський зникне з лиця землі».

Вальтер СКОТТ, шотландський письменник
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 НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

ТЕМА НОМЕРА

Людмила ШАПОВАЛОВА.    Фото Євгена ДОБРИНІНА

З ПЕРШИХ УСТЗ ПЕРШИХ УСТ

Мешканці 

Павлівки і 

тепличани

Ольга ІВАЩУК, 
економіст Теплицької райспоживспілки, 
волонтер:

– Теплицька райспоживспілка ніколи не залиша-
лася осторонь чужого горя, завжди активно і однією 
з перших реагувала на надзвичайні ситуації, підтри-
мувала і продовжує підтримувати наших захисників 
у зоні АТО, постійно доставляючи на передову речі 
першої необхідності.

Тож коли дізналися із соціальних мереж про ви-
бухи боєприпасів і пожежу на території Калинів-
ського району, голова правління райспоживспілки 
Дмитро Афанасійович Ковальчук на 8-му ранку скли-
кав екстрену нараду, на якій вирішувалася єдина 
проблема: чим допомогти евакуйованим людям. На 
той час ми вже володіли інформацією, що в окремих 
селах почали діяти пункти прийому евакуйованих. 
Цього ж дня із Теплика до Вінницької облспожив-
спілки відправився «бус» із зібраною допомогою: 
продуктами харчування, теплим одягом, одноразо-
вим посудом, чаєм, кавою, предметами першої не-
обхідності. Машину ми супроводжували разом з го-
ловою споживчого товариства «Олімп», депутатом 
Вінницької обласної ради, керівником ГФ «Народна 
самооборона» Василем Сколотяним та учасником 
бойових дій Ігорем Ставничим. 

До збору допомоги постраждалим долучилась і 
Теплицька райдержадміністрація. Спільними зусил-
лями мешканців району було зібрано майже 8 тонн 

продукції різного призначення. Тож 28 вересня ра-
зом з головою нашої райдержадміністрації Людми-
лою Марцин, її заступником Юрієм Сльотою та голо-
вою споживчого товариства «Соболівське» Анатолі-
єм Фурдиком ми виїхали до Калинівського району.

Курс взяли на село Павлівка, котре зазнало найбіль-
ших ушкоджень. Люди вже оговталися і почали потро-
ху повертатись у свої зруйновані домівки, хоча то тут, 
то там ще лунали поодинокі вибухи боєприпасів, скла-
ди яких знаходилися неподалік, одразу за лісом. 

Звістка про прибуття гуманітарної допомоги з Те-
плика швидко розлетілася Павлівкою. Біля сільської 
ради на нас уже чекали люди, котрі не за власної волі 
залишилися напередодні холодів без одягу, взуття, 
продуктових запасів, а хто й без житла. Отримавши 
пакети, вони не поспішали з ними додому, а підходи-
ли до нас, дякували, плакали і обнімалися, а потім 
ще й стали поряд для спільного фото.

КАЛИНIВКА: 
ПЕРЕДОВА ДЛЯ КООПЕРАТОРIВ

– Почну, як мовиться, з кінця: 
справилися, причому дуже гідно. За 
тих умов, що деяких керівників ра-
йонних служб у ту ніч не виявилося 
на місці, їх телефони були відклю-
чені, Наум Наумович знайшов, де 
взяти хліб, ковбасу, чай, цукор… 
Він постійно моніторив ситуацію і 
володів нею. Сюди приїхало 300 ря-
тувальників, деякі жителі відмови-
лися від евакуації – усіх їх треба 
було нагодувати, бо гуманітарна 
допомога почала надходити лише 
під вечір наступного дня. На на-
вчаннях ми це питання відпрацьо-
вували, зокрема розгортали наме-
ти, однак досвід показав, що в екс-
тремальній ситуації на розкачку 
немає часу: тут треба моментально 
приймати рішення і правильно ді-
яти. Коли люди почали повертати-
ся, у місті не було ні води, ні газу. І 
знову на виручку прийшли коопе-

ратори, розгорнувши три точки з 
безкоштовної роздачі хліба.

– Яка обстановка в районі сьогод-

ні? Принаймні, у тій частині, якою 

ми їхали з Києва, практично нічо-

го, окрім вибитих в окремих бу-

динках шибках, не нагадує про по-

дії кількаденної давності.

– Ми поступово повертаємося до 
звичного ритму життя, хоча, ви ба-
чите, у нашій приймальні на місці 
секретаря все ще сидять члени опе-
ративної групи МНС – в населених 
пунктах працюють піротехніки. 
Житлові масиви від боєприпасів 
уже очищені, але залишаються 
поля й ліси – там ще продовжують-
ся ліквідаційні роботи. 

Працюють школи, дитсадочки, 
наші відчайдушні люди, попри за-
стереження, вже збирають гриби.

Перебуваючи увесь цей час в епі-
центрі подій, я побачив проблеми, 
зробив певні висновки, маю цілісну 
картину того, хто і як спрацював. 
Але рішення по кожному підрозді-
лу ми прийматимемо пізніше.

Зруйнований будинок у с. Павлівка

P.S.P.S. Висловлюємо щиру подяку офіційним особам, керівникам районних спілчанських організацій, 
кооператорам – усім тим, хто, відклавши нагальні справи, допомагав нам у підготовці цього матеріалу.

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток спо-

живчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки спо-

живчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої коопера-

ції України:

БАЛЮКА Михайла Дмитровича, ветерана споживчої кооперації, 

колишнього голову правління Івано-Франківської облспоживспілки;

КОСТРИКІНУ Галину Василівну, директора Кооперативного під-

приємства «Вознесенський ринок» облспоживспілки Спілки спожив-

чих товариств Миколаївської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих това-

риств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

СЬОМІК Наталію Євгенівну, головного інструктора Бериславської 

районної спілки споживчих товариств Спілки споживчих товариств 

Херсонської області;

ШАМРАЙ Галину Олександрівну, товарознавця Краснопільської 

районної спілки споживчих товариств Спілки споживчих товариств 

«Спілка споживчих товариств Сумської області».

ВІТАЄМО!

ВІРУ МИКОЛАЇВНУ 
КУШНЕРИК, 
колишню голову правління 
Любешівської райспожив-
спілки Волинської області, з 
ювілеєм, який вона святкува-
тиме 12 жовтня.

Віра Миколаївна 46 років при-
святила служінню споживчій 
кооперації. Завдяки працьови-
тості, професіоналізму вона 
успішно подолала шлях від 
товарознавця до голови прав-
ління Любешівської райспо-
живспілки. На всіх посадах 
була грамотним, ініціативним 
працівником, користувалась 
повагою серед працівників 
системи райспоживспілки. Як 

досвідчений, принциповий ке-
рівник, вона своєю наполегли-
вою працею крок за кроком 
сприяла розвитку споживчої 
кооперації Любешівщини. По-
єднання високого професіона-
лізму і вимогливості з людя-
ністю та порядністю дозволи-
ли Вірі Миколаївні заслужити 
повагу людей.
Шановна Віро Миколаївно!
З нагоди ювілею бажаємо 
Вам міцного здоров'я, без-
межного щастя, миру і благо-
получчя, невичерпної снаги 
та енергії, оптимізму, життє-
любства. Даруйте тим, хто по-
руч із Вами, радість, бажання 
жити і працювати, вміння бо-
ротись і перемагати.

Нехай душа ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом завжди хай сонце гріє, 
Слова подяки линуть звідусіль. 
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть, 
А сам Господь до милості наділить 
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

З повагою 
правління Любешівської рай-
споживспілки та працівники 
споживчої кооперації

СЕРГІЯ 
ВІКТОРОВИЧА 
МАЗУРЕНКА, 
голову правління Новоукра-
їнського районного спожив-
чого товариства Спілки спо-
живчих товариств Кірово-
градської області, з 50-річним 
днем народження, який він 
відзначатиме 17 жовтня.

Шановний Сергію Вікторовичу!
Від щирого серця прийміть ві-
тання з нагоди Вашого ювілею!
У споживчій кооперації Ви ак-
тивно працюєте уже 32 роки, із 
яких 5 – на посаді голови прав-
ління Новоукраїнського рай-
споживтовариства.  Ви зробили 
неоціненний внесок у збере-
ження та подальший розвиток 
споживчої кооперації району. 

Ваша невгамовна енергія, ці-
леспрямованість, креатив-
ність надихають усіх оточую-
чих і спонукають Вас на до-
сягнення нових висот.
Багатогранність Вашої особис-
тості вражає: люблячий чоло-
вік, батько, вимогливий, але 
справедливий керівник, ду-
шевна і небайдужа людина. Ви 
є джерелом ідей і починань, 
що неодмінно притягує до Вас 
людину і заряджає її енергією.
Хотілося б від щирого серця 
побажати Вам, Сергію Вікто-
ровичу, міцного здоров’я, ро-
динного затишку, надійних 
друзів і однодумців, успіхів у 
всіх справах, невпинного 
руху вперед, нових досяг-
нень і звершень.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги.
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою та найкращими 
побажаннями
колектив працівників 
системи Новоукраїнського 
райспоживтовариства
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  КОНКУРС

COOP: РЕГІОНИ

К онкурсні матеріали розглядалися ор-
ганізаційним комітетом та Конкурсною 
комісією Укркоопспілки, у складі голо-
ви оргкомітету директора Департамен-

ту кадрової політики, освіти і науки, директо-
ра НМЦ «Укоопосвіта» Лідії Войнаш, а також 
членів оргкомітету Л.М. Коваль, ректора 
Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту, К.П. Вініченко, ди-
ректора Харківського кооперативного 
торгово-економічного коледжу, Л.М. Піхоті-
ної, директора Новомосковського коопера-
тивного коледжу економіки та права ім. С.В. 
Литвиненка, та викладачів кооперативних ви-

шів, серед яких були і переможці конкурсу 
«Кращий викладач» попередніх років.  

Цього року у конкурсі змагалися представни-
ки 15 вищих навчальних закладів I рівня акреди-
тації системи споживчої кооперації України.  

На думку членів оргкомітету, викладачі-
учасники конкурсу провели велику підготов-
чу роботу. А якість конкурсних матеріалів за-
свідчила, що усі вони врахували рекоменда-
ції, надані НМЦ «Укоопосвіта» за результата-
ми конкурсу «Кращий викладач 2016 року». 
Викладачі користуються сучасними педаго-
гічними технологіями, враховують міждисци-
плінарні, внутрішньодисциплінарні зв’язки, 

поєднують теорію з практикою, заняття про-
водять у формі лекцій, інтерактивних лекцій, 
презентацій тощо.

I про найголовніше. За підсумками кон-
курсу визначені переможці, які будуть наго-
роджені дипломами:

I ступеня – Наталія Леонідівна Знахур – 
викладач II категорії Новомосковського коо-
перативного коледжу економіки та права ім. 
С.В. Литвиненка;

II ступеня – Ольга Володимирівна Неонета 
– викладач вищої категорії Харківського коо-
перативного торгово-економічного коледжу;

III ступеня – Олег Іванович Клапач – ви-

кладач Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу.

Цей конкурс посприяв виявленню та під-
триманню творчої праці викладачів коопера-
тивних коледжів, підвищенню їхньої професій-
ної майстерності, популяризації педагогічних 
здобутків. За результатами конкурсу у листо-
паді цього року планується проведення семі-
нару із заступниками директорів із навчальної 
роботи та методистами кооперативних коле-
джів, який буде присвячений організації мето-
дичної роботи та педагогічної майстерності 
(на прикладах матеріалів конкурсу).

Власна інформація

КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ – 2017: 

КОЛИ  КРЕАТИВНОСТI  

НЕМАЄ  МЕЖ
У кооперативних вищих навчальних закладах 
I рівня акредитації відбувся конкурс 
«Кращий викладач 2017 року».

 ЧЕРКАЩИНА    У №№ 7, 8 «Вістей…» за нинішній рік ми писали про ситуацію у 
споживчому товаристві «Центральний ринок – Золотоноша». А саме про те, що, 
попри стабільну роботу ринку та його потрібність людям, мерія Золотоноші на 
чолі з Віталієм Войцеховським ініціює розірвання договору оренди із Черкась-
кою облспоживспілкою на земельні ділянки під ним. Після нашої публікації відбу-
лося кілька сесій міської ради, на яких мало б розглядатися дане питання, але з 
різних причин його й досі не вирішено. 

У ФОКУСІКООПФАКТ

ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  РИНОК –

ПРОДОВЖЕННЯ IСТОРIЇПРОДОВЖЕННЯ IСТОРIЇ

Т ак, щоб відібрати 
ринок у кооперато-
рів, улітку цього 
року мерія ініцію-

вала дроблення земельних 
ділянок, а нині займається 
їх «перетасуванням». Зо-
крема 3 жовтня міськрада 
схвалила зміни до свого рі-
шення від 08.08.2017 р. «Про 
надання дозволу КП «Зо-
лотоніський міський ри-
нок» на розробку технічної 
документації із земле-
устрою щодо об’єднання 
земельних ділянок». З тек-
сту рішення забрали час-
тину даних – кадастровий 
номер і розмір однієї з ді-
лянок, які планують 
об’єднати. Проект цього рі-
шення не був опублікова-
ний на офіційному сайті 

міста за 20 робочих днів до 
дати його розгляду, хоча 
цього вимагає стаття 10 За-
кону України «Про доступ 
до публічної інформації» 
для забезпечення прозо-
рості діяльності й підзвіт-
ності місцевих рад. Біль-
ше того, у формулюванні 
питання, яке було вказано 
у порядку денному засі-
дання, відсутня інформа-
ція про суть внесених змін, 
що також суперечить ви-
могам прозорої діяльності 
органів влади.

Це не перший випадок, 
коли незручна міськраді 
інформація щодо ринку 
приховується. На офіцій-
ному сайті міста відсутні 
тексти рішень і підсумків 
голосувань із питань про-

довження договору орен-
ди землі під кооператив-
ним ринком, які міськра-
да розглядала 21–22 люто-
го 2017 р., хоча ці дані та-
кож повинні були бути 
опубліковані.

Слід зазначити, що 
тиск з боку мерії відчува-
ють не тільки кооперато-
ри, а й підприємці. Зокре-
ма міська влада загрожує 
демонтувати веранду 
кафе «Хвилинка», власни-
ки якого інвестують у від-
новлення інфраструктури 
міста. Підприємницькі 
кола Золотоноші розпові-
ли журналістам, що у від-
повідь на ці дії готують 
акцію протесту.

Власна інформація

220 ТИСЯЧ 

ГРИВЕНЬ ДЛЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО

РЕМОНТУ  

 ОДЕЩИНА   У продма-
зі №11 Городненського сіль-
ського споживчого товари-
ства системи Болградської 
райспоживспілки немає в 
продажі ані тютюнових, ані 
алкогольних виробів. По-
при це середньомісячний то-
варооборот тут досягає 50 
тис. грн. у холодну і біль-
ше 100 тис. грн. у теплу пору 
року, що дуже непогано для 
сільської глибинки. Магазин 
розташований у віддалено-
му селі Городнє, його покупці 
– переважно місцеві пенсіо-
нери. Люди охоче отоварю-
ються в кооператорів, адже 
їм пропонують усі необхідні 

продукти харчування в асор-
тименті: хлібобулочні, мо-
лочні, ковбасні, кондитерські 
вироби, напівфабрикати, мо-
розиво, напої, фрукти, ово-
чі тощо.

У приміщенні роздрібного 
об'єкта зроблено якісний ре-
монт, у торговельному залі 
встановлено сучасне техно-
логічне і холодильне облад-
нання. У літню спеку повітря 
кондиціонується, взимку пра-
цює опалення. Не дивно, що 
селяни приходять сюди не 
лише за покупками, але й 
для того, щоб поспілкувати-
ся, зустріти знайомих. До-
свідчений продавець Ганна 

Буюклі (на знімку) привітно 
зустрічає кожного покупця і 
завжди готова допомогти ви-
брати потрібний товар.

Ольга НАГІРНЯК

ТОВАРООБОРОТ ПО-БОЛГРАДСЬКИ: 

ЧИМ ТЕПЛIШЕ, ЧИМ ТЕПЛIШЕ, 

ТИМ АКТИВНIШИЙТИМ АКТИВНIШИЙ

 СИЛА БРЕНДУ

 МИКОЛАЇВЩИНА     
Правлінням Снігурівського 
райспоживтовариства (голова правління 
Сергій Васильович Бастан) у поточному 
році вкладаються значні капітальні інвести-
ції в розвиток матеріально-технічної бази 
торговельної мережі. 

Так, проведено капітальний ремонт ма-
газину села Романо-Булгакове. Нині віднов-
люється робота «Універсаму» в селі Широ-
ке (загальна площа – 835 кв. м), кошторисна 
вартість ремонту якого становить 220,0 тис. 
грн. Капітальний ремонт магазину прово-

диться за рахунок власних коштів райспо-
живтовариства. Об’єкт планується ввести в 
експлуатацію до кінця жовтня місяця поточ-
ного року. На думку кооператорів, «Універ-
сам» у Широкому, де проживає близько 700 
чоловік, буде одним із найкрасивіших тор-
говельних об’єктів райспоживтовариства. 

До того ж він відповідатиме всім вимо-
гам нового брендбуку, тож обов’язково бра-
тиме участь в обласному конкурсі «Кращий 
екстер’єр магазину споживчої кооперації 
Миколаївської області – 2017».

За сайтом облспоживспілки

«Найбільше мудрості там, де її ніхто не шукає, – у буднях».

Вiльгельм ШВЕБЕЛЬ, нiмецький учений i публiцист
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COOP: РЕГІОНИ

Н а відкритті семінару го-
лова правління обласної 
Споживспілки Олек-
сандр Носенко відзна-
чив, що в поточному 

році на Дніпропетровщині це вже 
4-й семінар–нарада, присвячений 
зміцненню матеріально–технічної 
бази кооперації, і кожен – із своєю 
родзинкою. В Новомосковську – це 
акцент на розвиток віддалених сіл, 
в Павлограді йшлося про осучас-
нення мережі, здебільшого із залу-
ченням інвестицій орендарів, у 
Дніпропетровському районі голо-
вне – автоматизація торговельного 
процесу, самообслуговування, 
впровадження власного бренду, та 
багато іншого.

З ІСТОРІЇ РАЙОНУ

Історія району має свою специ-
фіку, вона бере початок у 1920 році, 
коли на базі заводських підсобних 
господарств обласного центру був 
організований приміський район. 
Його основним завданням – забез-
печення мешканців обласного цен-
тру овочевою та молочною продук-
цією. Сьогодні в районі – 1 міська 
рада, 2 селищні та 14 сільських рад, 
які об’єднують 43 населених пунк-
ти, де проживає біля 83 тис. чол. 
Місцевість славиться історичними 
і археологічними пам'ятками, серед 
яких особливе місце займає Кодаць-
ка фортеця в селі Старі Кодаки та 
старовинне козацьке кладовище.

Споживча кооперація тут була 
заснована на початку XX століття. 
До складу Дніпропетровської рай-
споживспілки входило 7 робкоо-
пів. У 2004 році, після їх злиття, 
створено Споживче товариство 
Дніпропетровського району. Очо-
лює його Сергій Іванович Хмара, 
який працює у споживчій коопера-
ції 34 роки.

15 ЗРАЗКОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

Підприємства торгівлі та ресто-
ранного господарства Споживчого 
товариства району обслуговують 16 
населених пунктів з населенням 29 
тисяч осіб. На модернізацію та тех-
нічне переоснащення об’єктів спря-
мовано понад 3 млн. грн., із яких 
власні обігові кошти становлять 
80%. Приведено до вимог сьогоден-
ня 70% наявної роздрібної мережі.

До огляду учасникам семінар–
наради запропонували 15 підпри-
ємств торгівлі та ресторанного гос-
подарства. У всіх цих об’єктах про-
ведено роботи з ремонту внутріш-
ніх приміщень і фасадів будівель, 

із заміною торговельного і холо-
дильного обладнання, благо-
устрою прилеглої території, онов-
лено рекламу, придбано фірмовий 
одяг для працівників.

Сергій Хмара розповідав коле-
гам про те, чим живе село і як роз-
вивається. По кожному об’єкту на-
давав красномовну інформацію 
про обсяги і види виконаних робіт, 
їх вартість та економічні показни-
ки, ділився корисним досвідом. Те, 
що місцеві кооператори справжні 
господарі – видно з усього: підпри-
ємства утеплені, мають опалення, 
холодне і навіть гаряче водопоста-
чання, санвузли, пожежну і охо-
ронну сигналізацію, укомплекто-
вані необхідним протипожежним 
інвентарем, облаштована приле-
гла територія, облаштовані літні 
майданчики. 

МЕРЕЖА  «СІЛЬМАГ»: 

Є ВСЕ І НАВІТЬ БІЛЬШЕ

Ще у 2007 році, коли була при-
йнята Програма «Заходів з приве-
дення до конкурентоспроможного 

стану підприємств торгівлі і ресто-
ранного господарства», правління 
Споживчого товариства затвердило 
бренд підприємств споживчої коо-
перації району – це мережа магази-

нів «Сільмаг», визначено колір бу-
дівлі фасаду, виготовлено відповід-
ну рекламу, фірмові пакети та цін-
ники, замовлено форму для праців-
ників. Також у районі поступово 
впроваджується комп’ютеризація 
торговельного процесу: вже є 3 та-
ких магазини. Кооператори посту-
пово переходять від традиційної 
форми торгівлі до самообслугову-
вання – за цим принципом вже пра-
цює магазин у селі Зоря. Тут, як і у 
більшості магазинів, є термінали 
для розрахунку банківськими карт-
ками, розміщено термінали для 
платіжних послуг.

КРАЩЕ МЕНШЕ ТА КРАЩЕ

Підсумовуючи, керівники коопе-
ративних організацій відзначили 
плідний тандем у роботі кооперато-
рів із орендарями, коли зиск є для 
усіх, назвали цікавим і повчальним 
досвідом усі кроки кооператорів 
Дніпропетровського району щодо 
модернізації. У той же час, голова 
правління обласної Споживспілки 
Олександр Носенко підкреслив, що 
за нинішніх умовах хоч і складно 
зміцнювати матеріально–технічну 
базу підприємств торгівлі та ресто-
ранного господарства, однак цю ро-
боту слід продовжити.

– Вважаю, краще зробити менше 
об’єктів, але якісно. Коли є бажання 
працювати, є і результат, – наголо-
сив Олександр Михайлович. – Це 
доведено на семінарах, які відбули-
ся цього року у Новомосковську, 
Павлограді та на базі підприємств 
СТ Дніпропетровського району. Усі 
побачені об’єкти – сучасні зовні, із 
зручностями для покупців. Але на 
досягнутому не зупиняємося, пози-
тивні приклади, які нам продемон-
стровано, є стимулом й для інших 
досягати мети.  

Ольга НАГІРНЯК

СЕМІНАР-НАРАДА

ЗIБРАЛИСЯ  УЧЕТВЕРТЕ. 

ГОВОРИЛИ ПРО СТИМУЛИ ПРОГРЕСУ

  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА    Наприкінці вересня Споживче товариство Дніпропетровського району системи Споживспілки області 
гостинно зустрічало гостей на семінарі-нараді з головами правлінь райспоживспілок, районних споживчих товариств з 
питання оновлення і підвищення конкурентоспроможності роздрібних підприємств. У заході взяв участь голова об’єднаної 
Новоолександрівської територіальної громади Олександр Візір, який відмітив позитивні зміни в кооперації Дніпропетров-
ського району, висловив подяку за спільну роботу у розвитку села і побажав системі подальшого сталого зростання. 

   Керівник Споживчого товариства 

Дніпропетровського району 

Сергій Хмара показує фірмовий пакет

    Відвідувач магазину «Сільмаг» 

с. Новоолександрівка в куточку 

відпочинку читає газету «Вісті…»

  «Сільмаг» 

в с. Волоське

  Крамниця», що на самооб-

слуговуванні в с. Зоря

«Сільмаг 4» 

в с. Миколаївка   
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ІННОВАЦІЇ

РЕТЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ – 

ЗАПОРУКА УСПІХУ

– Чому алкоголь? Це великий 
сегмент споживчого ринку, де є 
можливість добре заробити, якщо 
грамотно організувати торговель-
ний процес, – пояснює заступник 
директора ВТП «Універсал» Сер-
гій Подунаєнко. – Перший «Алко-
маркет» ми відкрили восени 2015 
року у центрі Запоріжжя, на вули-
ці Сталеварів. На старті, звичай-
но, потрібні були значні фінансо-
ві вкладення, та з перших же мі-
сяців роздрібний об'єкт вийшов 
на беззбиткову роботу і почав 
приносити прибуток.

Перед відкриттям провели під-
готовчі заходи, розповів Сергій 
Володимирович. Під магазин 
було орендовано приміщення у 
фізичної особи, і права на помил-
ку у кооператорів просто не було. 
Коли визначалися з дислокацією 
маркету, він особисто приїжджав 
на місце в обідній і вечірній час, 
вивчав з хронометром у руках 
щільність людського потоку на 
вулиці. Враховувалася поверхо-
вість будинків житлового району 
і навіть кількість квартир на по-
версі. Настільки ретельний ана-
ліз дозволив зробити правильний 
вибір. Обсяг продажів у магазині 
перевершив очікування коопера-
торів. Крім того, намітилося ста-
більне зростання обороту: у серед-
ньому до 15% щомісяця. Іншими 
словами, справа пішла, тому ви-
рішили розширюватися далі.

ІНШИЙ РІВЕНЬ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Другий «Алкомаркет» відкрився 
влітку минулого року у спальному 
мікрорайоні Південний. Маючи ко-
рисний досвід, кооператори діяли 
впевнено й активно: придбали об-
ладнання, підготували персонал, 
забезпечили широкий товарний 
асортимент. Керувалися сучасним 
маркетинговим принципом: «Про-
давати не товар, а цінність».

– Що це означає? – продовжує ко-
ментувати Сергій Подунаєнко. – По 
суті, «Алкомаркет» – алкогольний 
супермаркет. У магазині такого фор-
мату якість обслуговування має бути 
на порядок вищою, ніж у звичайно-
му продмазі. Покупець тут почува-
ється бажаним гостем, якого не зали-
шають без уваги. Обов'язок продавця-
консультанта – відповісти на будь-
яке запитання про товар, а ще – по-
старатися оптимізувати покупку 
так, щоб людина була задоволена, а 
її вартість зросла. Наприклад, запро-
понувати новий сорт вина або другу 
одиницю товару, скажімо, акційну. 

Адже товарооборот складається з 
кількості покупців магазину помно-
женої на величину середнього чека. 
Наші працівники прилавка та мене-
джери зацікавлені у зростанні про-
дажів, від збільшення цього показни-
ка залежить їх заробіток.

Є й інші нюанси. Так покупець, 
за його бажанням, може придбати 
міцний напій у холодній запітнілій 
пляшці, для цього у другому нашо-
му маркеті є холодильники. Мага-
зин розташований у пляжній зоні, і 
минулого спекотного літа це дало 
нам помітну перевагу, адже зазви-
чай у торговельних точках охоло-
джується лише пиво.

Свою роль, звичайно, відіграють 
акції на зниження відпускної ціни, 
які нам пропонують виробники. Об-
сяги продажів збільшуються, а тор-
говельну націнку ми не втрачаємо, 
у середньому вона становить 20–25% 
від вартості. Акційний товар, ви-
ставлений на полицях, позначаємо 
цінниками жовтого або червоного 
кольору. Також рекламуємо його у 
промо-зоні прямо посередині торго-
вельного залу: оминути неможливо. 
Зараз оборот об'єкта на Південному 
досягає 900 тис. грн. на місяць. У 
перспективі розраховуємо збільши-
ти показник до 1,5 мільйона. 

ПРЕМІУМ-КЛАС

Добрий початок – половина діла. 
У червні поточного року кооперато-
ри ввели в дію черговий «Алкомар-
кет», що значно перевершує два по-
передні за площею і більш амбіцій-

ний за товарним насиченням: асор-
тимент тут поповнили напої 
преміум-класу. Об'єкт розташова-
ний у престижному районі м. Запо-
ріжжя, де проживає платоспромож-
не населення. Розрахунок виявився 
вірним: знайшлися покупці і на ма-
рочні вина, і на елітні коньяки, і на 
ексклюзивне шампанське… 

Вибір такий великий, що спочат-
ку очі розбігаються. Втім, кожну 
пляшку можна взяти в руки й уваж-
но роздивитися, адже у магазині за-
безпечений вільний доступ до това-
рів. Обладнано винний зал, заповне-
ний як українською продукцією, так 
і винами з багатьох країн світу – Іс-
панії, Грузії, Франції, Італії, США, 
Чилі тощо. Загалом пропонуються 
практично всі групи алкогольних 
напоїв, які тільки є на оптовому 
ринку. Встановлено прямі зв'язки з 
вітчизняними виробниками. За-
гальний перелік товарних наймену-
вань перевищує 4 тис. одиниць.

– Через новий формат, торговельне 
обладнання тут більш дороге, обшите 
цільним деревом, – підкреслив пан 
Сергій. – З супутніх товарів, крім шо-
коладу, снекової групи, соків і кока-
коли, які реалізуються у нас у всіх ал-
когольних маркетах, присутня також 
ікра, консервація, тобто легкі закус-
ки, про які просили покупці. Ви, ма-
буть, звернули увагу на рекламний 
штендер біля входу до магазину. Було 
помічено, що після його встановлен-
ня купівельний потік збільшився.

Я запитала: 
– Можна дещо уточнити? У ре-

кламі зроблено акцент на низькі 
ціни і не згадується текіла за 
1,8 тис. гривень…

– Реклама правдива. Особливість 
нашого маркету – широкий ціновий 
діапазон на різні напої, – почула від-
повідь. – Середній покупець бачить, 
що у комфортабельному, добре об-
ладнаному магазині він може купи-
ти продукцію за тією ж ціною і на-
віть дешевше, ніж у кіоску біля дому 
чи в розкрученого мережовика, де 
він звик отоварюватися. Ми маємо 
таку можливість завдяки лояльним 
угодам з постачальниками, акціям, 
різним маркетинговим прийомам. 
Людина в «Алкомаркеті» насоло-
джується шопінгом, культурою об-
слуговування й отримує задоволен-
ня. Повторюю, ми реалізуємо не 
лише продукт, а й цінність.

ЄДИНИЙ БРЕНД – ЦЕ СИЛА

– Великого значення надаємо коо-
перативному бренду, – продовжив Сер-
гій Володимирович. – Усі наші вивіски 
оформлено згідно з брендбуком Ук-
ркоопспілки. На бейджах менеджерів 
і продавців, на цінниках до товарів – 
скрізь позначено наш бренд і зазначе-
но назву підприємства «Універсал». 
До речі, у всіх трьох наших точках 
працює тільки юридична особа. Весь 
товар сканується, пробивається через 
касу. Більше скажу: наші партнери на 
знак поваги і симпатії виготовили для 
нас брендовані товари. Це горілка 
«Преміум» з сургучевою печаткою 
«СООР Україна» і запальнички з тим 
самим написом, доповненим слога-

ном «Свій до свого по своє», – адже ми 
торгуємо й тютюновою продукцією. 
Незабаром мають з'явитися фірмові 
пакети для покупок. Єдиний бренд – 
великий плюс у конкурентному се-
редовищі. Люди почали пізнавати 
наші маркети. Мені доводилося чути, 
як покупці діляться: раніше, мовляв, 
отоварювався у вас на Сталеварів, а 
зараз ви відкрилися на Південному, я 
тут живу, ось і прийшов до вас. Та ще 
й своїм сусідам порекомендував... 

ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ

На закінчення додам від себе, 
що мені подобається спілкуватися 
з молодим поколінням кооперато-
рів. Вони – носії нової філософії біз-
несу, провідники позитивних змін 
у системі. Від них залежить, яке 
місце займе споживча кооперація 
в Україні в епоху реформ. З радістю 
переконуюся: молодь трудиться за-
взято, не боячись відповідальності, 
маючи чітку установку на резуль-
тат. І не любить ходити второвани-
ми стежками, а воліє шукати влас-
ні рішення складних завдань. 

Той самий Сергій Подунаєнко 
раніше доволі успішно працював 
менеджером з продажів у компанії 
«Coca-Сola», та перейшов на під-
приємство споживчої кооперації 
«Універсал» – туди, де, за його сло-
вами, складніше, проте цікавіше.

– Далеко не все і не завжди вихо-
дить одразу, – зізнався Сергій Воло-
димирович. – Бувають помилки, бу-
вають безсонні ночі, та тим приємні-
ше досягати поставленої мети. Зараз 
ось обмірковуємо відкриття «Алко-
маркету» у житловому масиві на 
правому березі Дніпра. Зона дуже 
перспективна, але необхідно прора-
хувати кожний крок. Відчутну мето-
дологічну допомогу нам надає прав-
ління Запорізької облспоживспілки, 
яке вникає в усі наші проблеми, 
підтримує словом і ділом. Адже коо-
перація – насамперед, взаємодопо-
мога. Тому в неї велике майбутнє.

Ольга НАГІРНЯК

МАРКЕТИНГОВИЙ  ХIД:

ПРОДАВАТИ НЕ ТОВАР, А ЦIННIСТЬ
  ЗАПОРІЖЖЯ    У великому місті сучасний маркетинг – один з ключових факторів успіху торгівлі. Цю істину переконливо доводить підприєм-
ство споживчої кооперації «Виробничо-торговельне підприємство «Універсал» Запорізької обласної спілки споживчих товариств». Серед кіль-
кох напрямів його господарської діяльності роздрібний бізнес займає важливе місце. Нині кооператори впевнено освоюють нішу реалізації 
алкогольної продукції, причому обирають шлях відкриття мережі спеціалізованих магазинів «Алкомаркет» під брендом «СООР Україна».

Заступник директора ВТП «Універсал» Сергій Подунаєнко 
і менеджер магазину Ольга Рижова Фасад магазину на Південному

Супутні товари Торговельний процес

    Зовнішня реклама

«Міркуйте неквапливо, але дійте рішуче, робіть великодушні вчинки, але відмовляйте твердо». 

Чарльз КОЛТОН, англiйський письменник

Учасники семінару біля «Сільмагу» № 1 в с. Чумаки
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–У спішне функціону-
вання кооперативно-
го хлібопекарського 
підприємства зна-
чною мірою зале-

жить від оперативності, достовір-
ності й глибини інформації, на 
основі якої приймаються важливі 
управлінські рішення, – говорить 
голова правління Мукачівської 
райспоживспілки Іван Рубіш. – 
Але ми вирішили повністю дові-
ритися комп’ютерним технологі-
ям на підприємстві і перейшли на 
управління ними виробництвом, 
збутом, складом сировини, опера-
ціями руху сировини та бухгал-
терською інформацією. До речі, 
основний тягар із впровадження 
програми взяла на себе бухгалтер-
ська служба райспоживспілки на 
чолі з головним бухгалтером Те-
тяною Ганькович, яка зараз пра-
цює над поширенням програмно-
го забезпечення в усі кооператив-
ні пекарні району.

Ось як в реальності виглядає 
тепер цей процес. На підприєм-
стві  ефективно попрацювали з 
логістикою, розробили 5 маршру-
тів завозу своєї продукції, для 
чого задіяли 6 автомобілів, онови-
ли асортимент хлібобулочних, 
кондитерських виробів. Для того, 
аби отримати якісне замовлення 
від споживачів, а їх у хлібопекар-
ні аж 124, експедитор  зі спожива-
чем формує на місці заявку, роз-
міщує її у покет і при поверненні 
на підприємство інформація вно-
ситься у комп’ютер, де програма 
вже формує замовлення для ви-
робництва.  

Однак, переваги програмного 
забезпечення на цьому не завер-
шуються. Також визначаються 
обсяги сировини для випічки хлі-
ба, кондитерських виробів, які по-
трібні для однієї зміни, форму-
ється калькуляція на всі види 

продукції та визначаються обся-
ги кожного виду продукції, які 
передаються кожному підрозді-
лу,  задіяному у виробництві.

Також програма аналізує обся-
ги повернення продукції, що до-
зволяє спеціалістам предметно 
вивчати дану проблему і прийма-
ти ефективні рішення. Як резуль-
тат, кількість повернутих чер-
ствих виробів скорочена до міні-
муму, адже програма дозволяє 
відстежувати усю низку техноло-
гічних операцій та оперативно 
усувати недоліки.  

– Комп’ютерна програма до-
зволяє формувати оборотні відо-
мості, контролювати залишки си-

ровини на складі та на виробни-
цтві, залишки готової продукції 
за асортиментом продукції, за да-
тами виробництва, – розповідає 
Тетяна Ганькович, головний бух-
галтер райспоживспілки, – також 
отримуємо оперативну інформа-
цію продажів продукції щодо 
кожного споживача в розрізі об-
сягів, асортименту, за розрахун-
ками тощо. Комп’ютерна програ-
ма дозволяє бачити, в яких спо-
живачів краще реалізується про-
дукція, який фінансовий резуль-
тат від продажів.

В цілому програмний продукт 
дозволив підприємству оптимізу-
вати витрати, збільшити обсяги 

виробництва. Майже на 40% змен-
шився документообіг. Персоніфі-
ковано коло нових обов’язків та 
відповідальності на виробництві. 
Керівники виробничих підрозді-
лів, спеціалісти тепер змушені 
подружитися з комп’ютерними 
програмами. 

Тож у начальників цехів від-
пала потреба займатися рутин-
ною працею: обліком сировини, 
продукції, складанням калькуля-
цій, випискою накладних, скла-
дати  виробничі звіти тощо. Ці 
функції перебрав на себе 
комп’ютер. Зараз одним рухом 
можна роздрукувати необхідну 
кількість накладних на сирови-

ну, на готову продукцію, сформу-
вати виробничі звіти. Обслугову-
ють комп’ютерні програми на ви-
робництві дві Інни – Кучінка та 
Куштан, недавні випускниці 
Мукачівського кооперативного 
коледжу.

Завдяки автоматизації проце-
сів обліку можна з оптимізмом 
дивитися у перспективу. Примі-
ром, завдяки комп’ютеризації за 
короткий час обсяги реалізації 
продукції хлібопечення збільши-
лися на 20%, кондитерської про-
дукції – на 25%, на 20% виросла 
рентабельність виробництва, 
збільшилася заробітна плата у 
працівників, впроваджено меха-

нізм стимулювання роботи пе-
карів, кондитерів, тістомісів. 

Щоправда, за словами Івана 
Рубіша, існує одна проблема, 
яка працює не на користь спра-
ві: відсутність якісного Інтерне-
ту в окремих населених пунктах 
не дозволяє експедиторам пра-
цювати в онлайн-режимі – з міс-
ця замовлення до хлібопекарні.

Михайло МАЗУР

ЗА  ЯКIСТЬ  ХЛIБА ЗА  ЯКIСТЬ  ХЛIБА 

ВIДПОВIДАЄ... КОМП’ЮТЕРВIДПОВIДАЄ... КОМП’ЮТЕР
 ЗАКАРПАТТЯ   Комп’ютерні технології знаходять все ширше застосуван ня 
у споживчій кооперації. Галузь хлібопечення – не виключення.  У Чина-
діївській хлібопекарні Мука чів ської райспоживспілки одні з пер ших  в 
системі запровадили комп’ютериза цію процесів обліку виробництва 
хліба, кондитерських виробів.

Керівник хлібопекарні Василь Балог разом 

з комп’ютерником Інною Кучінкою 

знайомляться з результатами роботи зміни 

кондитерського цеху

Інна Куштан та завекспедицією підприємства Тетяна Панькович 

(праворуч) аналізують продажі продукції за попередній день

Процес програмного забезпечення у 

Чинадіївській хлібопекарні
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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...»

ДОНБАС: БОРОТЬБА ТРИВАЄ

ВАЖЛИВІ НЮАНСИ

Закон України «Про створен-
ня необхідних умов для мирно-
го врегулювання ситуації в 
окремих районах Донецької та 
Луганської областей» ухвалено 
у першому читанні та в цілому, 
його вже підписав Петро Поро-
шенко, тобто цей документ став 
частиною національного зако-
нодавства. Другий законопро-
ект, який викликав значний 
громадський резонанс, – «Про 
особливості державної політи-
ки із забезпечення державного 
суверенітету України над тим-
часово окупованими територія-
ми в Донецькій та Луганській 
областях» – парламентом ухва-
лений лише у першому читанні, 
робота над ним триває. Пред-
ставники парламентської коа-
ліції зокрема запевнили, що 
внесуть поправки, які стосува-
тимуться Криму, та не стануть 
затягувати процес ухвалення 
нового закону. 

На жаль, атмосфера розгляду 
та ухвалення цих законопроек-
тів була далекою від ідеального 
парламентаризму: 5 жовтня 
представники «Самопомочі» та 
«Батьківщини» і позафракційні 
«свободівці» (політична сила не 
має офіційного представництва 
у Верховній Раді) зірвали їх роз-
гляд, заблокувавши парламент-
ську трибуну. Наступного дня 
представники БПП забезпечили 
ухвалення необхідних рішень, 
при цьому не обійшлося без ди-
мової шашки та розгніваних ви-
ступів опонентів коаліції у се-
сійному залі.

А «ФРОНТОВИКИ» ПРОТИ!

На окрему увагу заслуговує 
позиція представників «Народ-
ного фронту» – політичної сили, 
що позиціонує себе «патріотич-
ними яструбами» на сучасному 
етапі. «Фронтовики», як відомо, 
ведуть переговори з БПП про 
утворення єдиної політичної 
партії, проте це не завадило їм 
наполягати на вилученні згад-
ки про Мінські домовленості у 
тексті одного з законопроектів. 
Вони всіляко намагаються про-
демонструвати наявність окре-
мої позиції стосовно перспектив 
врегулювання конфлікту на 
Донбасі.

МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ 

ЯК КАМІНЬ СПОТИКАННЯ 

Повернімося до змістовного 
наповнення рішень Верховної 
Ради. Закон України «Про ство-
рення необхідних умов для мир-
ного врегулювання ситуації в 
окремих районах Донецької та 
Луганської областей» передба-
чає пролонгацію на рік норм За-
кону про особливий статус міс-
цевого самоврядування для 
окремих районів Донецької та 

Луганської областей. Відповід-
не рішення, нагадуємо, було 
ухвалене восени 2014 року – піс-
ля Іловайської трагедії, проте 
так і не вступило у дію. Через до-
волі значні поступки сепаратис-
там воно викликає чимало су-
перечок всередині української 
політичної еліти, багато пред-
ставників якої вимагають більш 
рішучих дій на Сході України 
від нинішньої влади. 

ПРОСТИХ ТА 
ПОПУЛЯРНИХ РІШЕНЬ 
ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ НА 
ДОНБАСІ НИНІ НЕМАЄ

Президентський варіант за-
конопроекту «Про особливості 
державної політики із забезпе-
чення державного суверенітету 
України над тимчасово окупова-
ними територіями в Донецькій 
та Луганській областях» перед-
бачає визнання Росії агресором, 
визначає окуповані території на 
Донбасі та наголошує на пріори-
тетності безпекових положень 
Мінських домовленостей (пар-
ламентарії зрештою домовились 

про них не згадувати, хоча Мін-
ський протокол 12 лютого 2015 
року визнаний Радою Безпеки 
ООН як основа для мирного вре-
гулювання на Донбасі). Також 
основою дій на Донбасі ЗСУ та 
інших силовиків визначається 
стаття 51 Статуту ООН про пра-
во держави на самооборону, пе-
редбачається створення Об’єд-
наного оперативного штабу ЗСУ. 
Останній крок, судячи по всьо-
му, також викликав несприйнят-

тя з боку «Народного фронту», 
представники якого нещодавно 
здійснили потужну інформацій-
ну атаку на начальника Гене-
рального штабу Віктора Мужен-
ка. 

СУПЕРЕЧЛИВІ ІНІЦІАТИВИ

Заслуговує на увагу альтер-
нативний президентському за-
конопроект, який пропонувала 
віце-спікер парламенту Оксана 
Сироїд та 17 членів фракції «Са-
мопоміч» (ще третина парла-
ментського представництва по-
літичної сили свої підписи не 
поставила). Представники «Са-
мопомочі» висували низку ідей, 
озвучених у законопроекті, по-
чинаючи з минулого року, про-
понуючи врегулювати статус 
окупованих територій. Їхні про-
позиції виглядають доволі су-
перечливими, зокрема ініціати-
ва щодо запровадження воєнно-
го стану після деокупації та 
проведення глибокої люстрації 
навіть серед вчителів та бібліо-
текарів. При цьому «Самопо-
міч» сором’язливо не вживає у 
своєму законопроекті термін 
«ветеран АТО», хоча і передба-
чає їх входження до комісії з пи-
тань люстрації. У цьому контек-
сті варто пригадати, як на по-
чатку року саме за політичної 
підтримки представників «Са-

мопомочі» було здійснено бло-
каду шляхів сполучення з 
ОРДЛО, яка зрештою призвела 
до втрати контролю над низкою 
підприємств на окупованій те-
риторії. 

СВАВІЛЛЯ – 

НЕ НАШ МЕТОД

На жаль, доводитьcя конста-
тувати, що українські політики 
не розуміють кілька важливих 
речей (або роблять вигляд, що 

не розуміють). Гібридна агресія 
Росії проти нашої держави готу-
валася протягом тривалого часу, 
у Кремлі розробляли різні варі-
анти дій. Тому нашій державі 
надзвичайно складно грати з 
відкритими картами проти гі-
бридного агресора, тим більше в 
умовах, коли значна частина ві-
тчизняного політикуму розпо-
чала підготовку до майбутніх 
виборів. Діяльність приватної 
військової компанії «Вагнер» на 
території України та Сирії, про 
яку вже розповідали волонтери 
InformNapalm та 7 жовтня пові-
домив голова СБУ Василь Гри-
цак, цю тезу переконливо під-
тверджує. 

НАШІЙ ДЕРЖАВІ 
НАДЗВИЧАЙНО 

СКЛАДНО ГРАТИ 
З ВІДКРИТИМИ 

КАРТАМИ ПРОТИ 
ГІБРИДНОГО 
АГРЕСОРА

До того ж Україна, на відмі-
ну від самопроголошених рес-
публік, є відповідальним чле-

ном міжнародної спільноти, 
який не може собі дозволити 
свавілля. Конфлікт на Донбасі 
відрізняється безпрецедентни-
ми масштабами, які складно 
проігнорувати.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ – 

ПОНАД УСЕ

Варто зауважити, що в укра-
їнському суспільстві спостері-
гається складна ситуація щодо 
сприйняття конфлікту на Дон-
басі. З одного боку, мільйони 
українців втомилися від випро-
бувань, часом навіть шокового 
стану, спричиненого трагічни-
ми та драматичними подіями у 
Криму та на сході держави. З ін-
шого – широка громадськість 
так і не отримала, попри обіцян-
ки влади, зрозумілої стратегії 
повернення контролю над Дон-
басом та Кримом. Помітна акти-
візація миротворчих зусиль з 
боку США (їх спецпредставник 
Курт Волкер, схоже, робить 
ставку на човникову диплома-
тію під час пошуків алгоритму 
врегулювання) є елементом ве-
ликої геополітичної гри Ва-
шингтона та Москви.

УКРАЇНА, 
НА ВІДМІНУ ВІД 

САМОПРОГОЛОШЕНИХ 
РЕСПУБЛІК, Є ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИМ ЧЛЕНОМ 
МІЖНАРОДНОЇ 

СПІЛЬНОТИ, ЯКИЙ 
НЕ МОЖЕ СОБІ 

ДОЗВОЛИТИ 
СВАВІЛЛЯ

Українцям – як у коридорах 
влади, так і небайдужим до роз-
витку подій – доцільно буде 
усвідомити, що простих та по-
пулярних рішень для врегулю-
вання конфлікту на Донбасі 
нині немає. Україна на держав-
ному та експертному рівнях по-
винна пропонувати різні алго-
ритми врегулювання, однак ці 
дії будуть марною справою, 
якщо наше суспільство не буде 
об’єднаним усвідомленням 
спільних національних інте-
ресів. До них можна віднести 
не лише відновлення територі-
альної єдності та суверенітету, 
але й вищу інтенсивність пе-
ретворень всередині країни та 
покращення комунікацій між 
владою та громадянами. 

Відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в умовах гібридної агресії – завдання 
не з простих. Ухваленням Верховною Радою двох законопроектів, спрямованих на реінтеграцію Донбасу, 
парламентарії не лише фактично завершили минулий пленарний тиждень, але й визначили вектор 
своїх подальших зусиль на найближчий час. 

«Хто бореться – може програти; хто не бореться – вже програв».

Бертольт БРЕХТ, нiмецький драматург, поет
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 16 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

06.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15 Д/с «Нью-Йорк»

09.30 Х/ф «Червоний колір Бра-

зилії»

13.50 Перша шпальта 

14.30 Д/с «Супервідчуття»

15.30 Д/с «Вагасі — японські сма-

колики»

16.45 Хто в домі хазяїн? 

17.15 Вікно в Америку

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини (із сурдоперекла-

дом)

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом Щуром 

20.15 Війна і мир

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Роздягалка

22.50 Д/с «Супервідчуття»

23.30 Д/с «Марк Твен»

00.20 Д/с «Вагасі — японські сма-

колики»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня 

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.55 Вікно в Америку

03.20 Д/ф «Сімдесятники. Сергій 

Параджанов»

04.05 Т/с «Роксолана»

1+1

06.00 Х/ф «Ва-Банк»

08.05 Х/ф «Ва-Банк-2»

10.05 «Чотири весілля»

11.10 «Танці з зірками»

13.35 Х/ф «Іван Васильович змі-

нює професію»

15.30 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика»

17.30 Х/ф «Нестримні» 16+

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Аватар»

23.30 Д/ф «Невідомий батальон»

00.45 «Мультибарбара»

ІНТЕР

05.45 «Подробиці»

06.25 «Мультфільм»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Ін-

тером»

10.20 Х/ф «Недільний тато»

12.30 Х/ф «Одружений холостяк»

14.20 Х/ф «Джентльмени удачі»

16.10 «Жди меня» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Сто-

сується кожного» 

20.00, 03.10, 05.15 «Подробиці»

20.40 Т/с «Спокуса-2». Прем’єра

22.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.20 Т/с «25-а година» 12+ 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV

04.35 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

05.35 Надзвичайні новини 

06.20 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.05, 13.15, 16.10, 21.30 Т/с 

«Пес-3» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

22.30 Х/ф «47 ронінів» 16+

01.00 Х/ф «У пеклі» 18+

02.40 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

06.10 «Все буде добре!» 

08.10 «Все буде смачно!» 

09.10 Х/ф «Таємниця «Чорних 

дроздів» 

11.25 Х/ф «Запасний гравець» 

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» 

«УКРАЇНА» 

06.00 Події тижня з Олегом Па-

нютою 

07.00 Зоряний шлях 

09.20 Х/ф «Мрії з пластиліну» 

11.20, 15.20 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні 

15.50 Х/ф «Весільна сукня»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.50 Т/с «Свєтка»

00.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3. 

Книга мертвих» 16+

02.40 Зоряний шлях

04.00 Т/с «Адвокат» 16+

ВІВТОРОК, 17 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

06.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15 Д/с «Нью-Йорк»

09.00 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Складна розмова

15.15 Фольк 

16.45 Покоління Z 

17.15 М/с «Книга джунглів»

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 «Марк Твен»

00.35 Д/с «Орегонський путів-

ник»

01.10 Новини. Світ

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.55 Д/с «Нью-Йорк»

04.05 Т/с «Роксолана»

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»

10.50, 12.20 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

13.10, 14.15 Х/ф «Свати-4»

15.20 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.15 Х/ф «Перевізник» 16+

22.00 «Життя без обману 2017»

23.20, 00.10 Х/ф «Нестримні»

01.40 «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, 09.20 «Ранок з Ін-

тером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2» 

13.00 «Життя на грані». Прем’єра

14.00 «Життя на грані»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Сто-

сується кожного» 

20.00, 03.10, 05.15 «Подробиці»

22.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.20 Т/с «25-а година» 12+ 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.05 Більше ніж правда

11.00, 13.20 Х/ф «У пошуках при-

год» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Скетч-шоу «На трьох»

14.05, 16.10 Т/с «Янголи війни» 

16+

16.20, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

22.25 Т/с «Паршиві вівці» 16+

23.30 Х/ф «Малавіта» 16+

01.50 Х/ф «Хулігани Зеленої ву-

лиці» 16+

СТБ 

06.35 «Все буде добре!» 

08.35 «Все буде смачно!» 

09.35 «Битва екстрасенсів-15» 

11.55 «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» 

«УКРАЇНА»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

15.0, 19.00, 23.50, 02.40 Сьо-

годні

16.00 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 

УЄФА «Феєнорд» — «Шах-

тар»

00.10 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

03.25 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат» 16+

СЕРЕДА, 18 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

06.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15 Д/с «Нью-Йорк»

09.00 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 До справи 

15.50 Твій дім 

16.45 М/с «Книга джунглів»

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 

23.20 Мегалот

23.30 Д/с «Марк Твен»

00.35 Д/с «Орегонський путів-

ник»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.55 Д/с «Нью-Йорк»

03.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

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»

10.50, 12.20 Х/ф «Іван Васильо-

вич змінює професію»

13.05, 14.05 Х/ф «Свати-4»

15.05 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.15 Х/ф «Перевізник-2»

22.00, 23.20, 00.10 «Міняю жінку-

12»

01.35 М/ф «Пригоди капітана 

Врунгеля»

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, 09.20 «Ранок з Ін-

тером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Спокуса-2» 

13.00, 14.00 «Життя на грані» 

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Сто-

сується кожного» 

20.00, 03.10, 05.15 «Подробиці»

22.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.20 Т/с «25-а година» 12+ 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

03.50 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

05.30, 09.55 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.55, 13.20 Х/ф «Малавіта» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «Янголи війни» 

16+

16.25, 22.25 Т/с «Паршиві вівці» 

16+

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Подарунок» 16+

01.50 Т/с «Категорія 6. День руй-

нувань» 

СТБ 

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

09.45 «Битва екстрасенсів-15» 

12.00 «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» 

23.50 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Х/ф «Прощаюся востаннє»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+

03.30 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат» 16+

ЧЕТВЕР, 19 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

06.30 «Д/с ««Марк Твен»« «

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15 Д/с «Нью-Йорк»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі 

16.45 М/с «Книга джунглів»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/ф «Діти Донбасу»

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 «Марк Твен»

00.35 Д/с «Орегонський путів-

ник»

01.10 Новини. Світ

01.25 Тема дня 

01.40 Новини. Культура

1.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.55 Д/с «Нью-Йорк»

03.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

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, 10.55 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.10 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.15 Х/ф «Озброєні і небезпеч-

ні» 16+

22.40 «Право на владу 2017»

00.20 Х/ф «Волл-Стріт»

04.40 М/ф «Пригоди капітана 

Врунгеля»

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, 09.20 «Ранок з Ін-

тером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Спокуса-2» 

13.00, 14.00 «Життя на грані» 

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Сто-

сується кожного» 

20.00, 03.15, 05.15 «Подробиці»

22.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

00.20 Т/с «25-а година». Заключ-

на 12+ 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

04.00 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

09.55 Секретний фронт

10.55, 13.20 Х/ф «Подарунок» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

13.55, 16.10 Т/с «Янголи війни» 

16+

16.25, 22.25 Т/с «Паршиві вівці» 

16+

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+

02.40 Т/с «Категорія 6. День руй-

нувань» 

СТБ 

06.35 «Все буде добре!» 

08.35 «Все буде смачно!» 

09.20 «Битва екстрасенсів-15» 

11.55 «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 «Зважені та щасливі-7» 

23.15 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 

15.00, 19.00, 00.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

«Динамо» (Київ) — «Янг 

Бойз» 

00.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+

03.40 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат» 16+

П’ЯТНИЦЯ, 20 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00, 08.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.35 «Д/с ««Традиційні свята 

Мацурі»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.40 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

09.40 Д/ф «Українська револю-

ція»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою
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15.15 Світло

16.45 М/с «Книга джунглів»

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 «Дружини. П’ять ви-

падкових історій жінок в 

армії»

22.30 Д/ф «Дев’ятнадцятиріч-

ний командир»

22.50 Як дивитися кіно 

23.20 Х/ф «Такі красиві люди»

01.10 Новини. Світ

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.55 Д/с «Нью-Йорк»

04.05 Т/с «Роксолана»

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, 10.55 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 05.10 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 

12+

20.15 «Ліга сміху-3»

22.20 «Ігри приколів»

23.15 Х/ф «Радник» 18+

01.40 Х/ф «Екстрасенс» 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, 09.20 «Ранок з Ін-

тером»

10.30, 12.25, 20.40 

Т/с «Спокуса-2» 

13.00, 14.00 «Життя на грані» 

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

23.50 Х/ф «В Париж!» 16+ 

02.15 Д/п «Україна: забута істо-

рія»

03.00 «Подробиці тижня»

04.40 «Жди меня»

ICTV 

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

09.55 Інсайдер

10.55, 13.20 Х/ф «Контрабанда» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

13.55 Т/с «Янголи війни» 16+

15.00, 16.10 Т/с «Паршиві вівці» 

16+

17.30 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу 

00.00 Х/ф «Червоний дракон» 

18+

02.25 Факти

02.45 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

04.10 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

06.05 Х/ф «Подвійне життя» 16+

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-

риз!» 

23.25 Х/ф «Дорога моя донечко» 

«УКРАЇНА»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Х/ф «Лікар щастя» 

23.20 «Слідами 17 жовтня. Епі-

лог»

00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+ 

03.20 Реальна містика 

05.00 Зоряний шлях 

СУБОТА, 21 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Д/ф «Історія без купюр. 

Холмська трагедія»

06.35 Д/Ф «Бій за гору Маківка»

08.30 Д/ф «Вони боролись до за-

гину»

09.30 Д/ф «Історія однієї криїв-

ки»

11.10 Д/ф «Сплюндрована 

пам’ять»

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ’ЯТІ жертв масової де-

портації населення Захід-

ної України до Сибіру 1947 

року

12.01 Д/ф «Хроніка Української 

повстанської Армії. 1942—

1954»

14.35 Х/ф «Жива»

16.40 Х/ф «Святий Августин»

20.35 Д/ф «Діти Донбасу»

21.00 Новини 

21.35 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

22.35 Війна і мир

23.25 Мегалот

23.30 Д/ф «Історія однієї криїв-

ки»

00.40 Д/ф «Історія без купюр. 

Холмська трагедія»

01.10 Новини

01.40 Світло

02.35 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

04.05 Т/с «Роксолана»

1+1

06.00 «Життя без обману 2017»

06.50 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45 М/ф «Як козаки...»

10.15 Х/ф «Аватар»

13.40 Х/ф «Великий дружній ве-

летень»

15.55 Х/ф «Перевізник» 16+

17.45 Х/ф «Перевізник-2»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Люди Ікс. Дні минуло-

го майбутнього»

22.50, 01.25 Х/ф «Прометей» 

16+

05.10 М/ф «Як козаки...»

ІНТЕР

05.45 Мультфільм

06.15 Х/ф «Альошкіна любов»

08.00 Х/ф «Шукаю людину»

09.50 Х/ф «Дорога моя людина»

12.00, 20.30 Т/с «Друге життя» 

12+ 

20.00 «Подробиці»

22.20 Х/ф «Одисея»

00.40 Х/ф «Втеча з тюрми» 18+ 

02.40 «Подробиці»

03.10 Х/ф «Де ти, Багіро?»

04.20 Х/ф «Шукаю людину»

ICTV 

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.20 Т/с «Динотопія» 16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Останній король» 16+

14.55 Х/ф «Геракл. Народження 

легенди» 16+

16.50 Х/ф «Геркулес» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

20.05 Х/ф «Солт» 16+

22.00 Х/ф «Ганна. Досконала 

зброя» 16+

00.15 Т/с «Динотопія» 16+

СТБ 

06.05 Х/ф «Балада про відважно-

го лицаря Айвенго» 

08.30 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.20 Х/ф «Спокута» 

13.15 «Сюрприз, сюрприз!» 

16.05 «Зважені та щасливі-7» 

19.00 «Х-Фактор-8» 

21.30 Х/ф «П’ять років та один 

день» 12+

23.25 Х/ф «Дорога моя донечко» 

«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні 

07.15 Зоряний шлях 

09.30 Х/ф «Весільна сукня»

11.40 Х/ф «Прощаюся востаннє»

13.45, 15.20 Х/ф «Лікар щастя» 

15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні

16.15, 19.40 Т/с «Пом’якшувальні 

обставини» 16+ 

21.00 Х/ф «Кульбаба» 

23.00 Т/с «Герократія» 16+

00.20 Реальна містика 

03.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 

16+

05.50 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 22 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00, 08.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.40 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

07.30 Світ онлайн

07.50 Смакота

08.40 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

09.40 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

11.05 Х/ф «Королівський гене-

рал»

13.30 Фольк-music. Діти

14.25 Фольк-music 

15.30 Перший на селі 

16.25 Т/с «Бодо» 

21.00 Новини 

21.35 Утеодин з Майклом Щуром

22.10 Лайфхак українською 

22.20 Д/с «Супервідчуття»

22.50 Книга.ua 

23.30 Богатирські ігри

00.35 Д/с «Орегонський путів-

ник»

01.10 Новини

01.40 Надвечір’я. Долі

02.35 Д/ф «Після прем’єри — 

розстріл»

03.35 Д/ф «Борис Мозолевський. 

Знак Скіфії»

04.05 Т/с «Роксолана»

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»

10.50, 11.50 «Світ навиворіт-3. 

Танзанія, Ефіопія»

12.50 Х/ф «Свати-4»

13.55, 14.55, 16.00 

Х/ф «Свати-5»

17.05 «Ліга сміху-3»

19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.20 «Ігри приколів»

00.20 «Слуга народу. Фільм про 

фільм»

01.10 «Аргумент кiно»

02.05 «Життя без обману 2017»

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Дорога моя людина»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Т/с «Друге життя». Заключ-

на 12+ 

18.30 «Круче всех»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша»

22.15 Х/ф «Шукайте жінку»

01.20 Д/п «Леонид Куравлев. Это 

я удачно зашел»

02.15 Х/ф «Альошкіна любов»

03.35 «Подробиці»

04.05 Х/ф «Одисея»

ICTV 

05.30 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Більше ніж правда

07.50 Т/с «Відділ 44» 16+

10.45 Х/ф «Геракл. Народження 

легенди» 16+

12.35, 13.00 Х/ф «Геркулес» 16+

12.45 Факти. День

14.30 Х/ф «Ганна. Досконала 

зброя» 16+

16.50 Х/ф «Солт» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.35 Х/ф «Особливо небезпеч-

ний» 16+

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф «Червоний 

дракон» 18+

03.10 Провокатор

СТБ 

05.55 «Хата на тата» 

08.55 «Все буде смачно!» 

11.40 «Караоке на Майдані» 

12.35 «МастерШеф-7» 

19.00 «Битва екстрасенсів-17» 

21.30 «Один за всіх» 

22.40 «Х-Фактор-8» 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні 

07.40 Зоряний шлях 

08.50 Т/с «Пом’якшувальні об-

ставини» 16+ 

12.50 Т/с «Свєтка»

17.00, 20.00 Т/с «Батько-одинак» 

16+ 

19.00, 04.00 Події тижня з Оле-

гом Панютою

22.00 Т/с «Сила серця» 16+ 

01.45 Реальна містика 

02.30, 04.50 Т/с «Жіночий 

лікар-3» 16+

ДОСТАВНА КАРТКА - ДОРУЧЕННЯ
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ЮВІЛЕЙ ВІДЛУННЯ

Запрошення Обласного мо-
лодіжного центру на участь у 
фестивалі науки просто неба 

«Наукові пікніки» науковці уні-
верситету прийняли із задово-
ленням. Під керівництвом С.В. 

Гаркуші, проректора з наукової 
роботи, досвідченого організа-
тора та модератора наукових 

заходів було створено презента-
ційно-демонстраційні платфор-
ми наукових доробків науково-
педагогічних працівників ПУЕТу. 
Серед них були експозиції: «Екс-
курсія центром міста» (відпові-
дальний – проф. Г.П. Скляр), 
«Знайди виробника» (відпові-
дальна – проф. Н.В. Карпенко), 
«Інноваційні технології у приго-
туванні м’ясних виробів» (від-
повідальний – доц. Я.М. Бич-
ков), «Кулінарія і наука – успіху 
запорука» (відповідальна – 
проф. Г.П. Хомич), експозиція 
«Мовою грошей про міжнарод-

ний бізнес» (відповідальна – 
проф. О.В. Шкурупій), а також 
«Страховий агент» і «Фінансова 
грамотність» (відповідальна – 
проф. В.В. Карцева). Із високим 
рівнем наукових здобутків та 
розробок ПУЕТу мали змогу 
ознайомитися і полтавчани, і 
гості міста. Безсумнівно, спіль-
ними зусиллями полтавської 
наукової громади вда сть ся зро-
бити вагомий вклад у розбудо-
ву українського національного 
добробуту.

Прес-центр ПУЕТу 

Так, 27 вересня на базі Полтав-
ського університету економіки і тор-
гівлі проходив міжвузівський семі-
нар за участю викладачів та студен-
тів циклової комісії юридичних дис-
циплін на тему «Правова освіта у 
споживчій кооперації: реалії, про-
блеми та перспективи». На початку 
семінару перший проректор універ-
ситету Наталія Сергіївна Педченко 
закликала студентів реалізувати 
свої наукові здібності, власний твор-
чий потенціал, тому що нині для 
них створено всі необхідні умови.

Про реалії та перспективи розви-
тку правової освіти розповів доктор 
юридичних наук, професор Сергій 
Олександрович Гладкий. Студенти 
цікавилися напрямами діяльності, 
проблемами, особливостями органі-
зації правової роботи юристів у сис-
темі споживчої кооперації. Доцент 
кафедри правознавства Дмитро 
Юрійович Четвертак провів 
майстер-клас для студентів з дакти-
лоскопічної експертизи. Кожен охо-
чий зміг зробити власні відбитки на 
пам'ять. Викладачі та студенти ви-
словили вдячність за цікавий і ко-
рисний семінар, за представлені ма-
теріали, які вони можуть використа-
ти у своїй роботі та навчанні. Завер-
шився захід екскурсією корпусами 
університету.

Також на запрошення кафедри 
товарознавства продовольчих това-
рів Полтавського університету еко-
номіки і торгівлі (завідувач – профе-

сор Габріелла Олександрівна Бір-
та) студенти Полтавського коопе-
ративного коледжу взяли участь 
у семінарі «Споживча кооперація 
– моє майбутнє». З вітальним сло-
вом виступила перший прорек-
тор університету доктор еконо-
мічних наук, професор Наталія 
Сергіївна Педченко. Вона розпо-
віла про стан кооперативного сек-
тору економіки в Україні, про по-
дальший розвиток споживчої 

коо перації, а також наголосила, що 
життя Полтавського кооперативно-
го коледжу і Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі – це рух до 
всього нового, передового, це вічний 
пошук і відкриття.

Доцент кафедри педагогіки та сус-
пільних наук Михайло Миколайович 
Мовчан провів для студентів коледжу 
екскурсію музеєм ПУЕТу, де студенти 
ознайомилися з історією університе-
ту. Директор бібліотеки ПУЕТу Світ-
лана Василівна Садова ознайомила 
студентів з особливостями влашту-
вання сучасного електронного чи-
тального залу, а також розповіла про 
новітню медіатеку та про багато ін-
ших цікавинок у роботі бібліотеки.

Завершальним етапом заходу 
стало відвідування спортивного 
комплексу «Олімп». Завідувачка ка-
федрою фізичного виховання Ната-
лія Анатоліївна Новицька та стар-
ший викладач кафедри Володимир 
Андрійович Крафт розповіли сту-
дентам коледжу про матеріально-
технічну базу спортивного комплек-
су. Студенти відвідали фітнес-
студії, тренажерні зали, спортивну 
залу для занять боксом і для греко-
римської боротьби, загальну спор-
тивну залу для ігрових видів спорту. 
Співпраця кооперативних вишів 
Полтавщини триває.

Світлана ПЕРУН 

та циклова комісія комерційних 

дисциплін ПКК

60-річчя коледжу: 

ВСЕ ЦIКАВЕ 

ТIЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ
До 60-річчя Полтавського кооперативного ко-
леджу відбулася низка цікавих і пізнавальних 
конференцій та семінарів. 

ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ 

У ВІННИЦЬКОМУ 

КООПЕРАТИВНОМУ: 

ЯК ЦЕ БУЛОЯК ЦЕ БУЛО 
2 жовтня в актовій залі Він-
ницького кооперативного ін-
ституту для відзначення про-
фесійного свята працівників 
освіти зібрався весь колектив 
навчального закладу. 

Голова правління Вінницької 
облспоживспілки Василь Васи-
льович Подолян і його заступник 
Віталій Анатолійович Кирилюк 
привітали колектив вишу та пода-

рували інституту LСD-телевізор 
для використання під час на-
вчального процесу. Напередодні 
свята було проведено голосуван-
ня серед студентів на номінацію 
«Улюблений викладач 2017 року». 
Тож голова Студентської ради Яс-
мін Бакута та її заступник Анна 
Манчук привітали всіх освітян з 
професійним святом і оголосили 
імена найкращих викладачів 
року. Звання «Улюблений викла-
дач 2017 року» отримали: Інна 
Анатоліївна Ладаняк, Тетяна Пе-
трівна Гринчук, Наталія Олексан-
дрівна Ставнича, Борис Станіс-
лавович Гончарук, Ігор Геннаді-
йович Цигвінцев. Студенти ан-
самблю «Зоряна мрія» на чолі з 

керівником Юлією Поліщук під-
готували для всіх присутніх му-
зичні вітання. Приємним пода-
рунком став і виступ випускника 
Вінницького кооперативного ін-
ституту Артема Бондарука та 
сольні виступи талановитих пер-
шокурсниць Валерії Савінової і 
Дарини Забєліної. Ми ще раз ві-
таємо всіх викладачів та праців-
ників ВКІ з чудовим осіннім свя-
том! Глибоко шануємо Вашу пра-
цю і самовідданість, адже саме 
ви формуєте щасливе майбутнє 
України, її економічне процвітан-
ня та духовне відродження.

Ясмін БАКУТА, 

голова Студради ВКІ  

ОСIННIЙ ОСIННIЙ 

МИСТЕЦЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ 

ПРОМЕНАДПРОМЕНАД
Щороку на урочистості з наго-
ди Дня працівників освіти у 
Тернопільському кооператив-
ному торговельно-економіч-
ному коледжі проводиться зу-
стріч викладачів усіх поколінь. 

Осінні дні – найкращий час 
для дружніх прогулянок. Тому 
концертну програму «Солодкий 
дотик осені» у коледжі провели 
у форматі віртуального мис-
тецького променаду осіннім 
Тернополем. Щоб зрозуміти цей 
задум організаторів, достатньо 
уявити таку картинку: випадко-
ва зустріч із друзями; неквапли-
ва прогулянка містом; насолода 
від краси осінніх парків та алей; 
приємна розмова, за якою забу-
ваєш про час… Концертна про-
грама, яку підготували студенти 
– учасники художньої самоді-
яльності коледжу, якраз і ство-

рювала атмосферу, що спонука-
ла поринути у думки, поезію, 
музику і тішитися моментом. 
Сприяли цьому й декорації в 
залі, виготовлені студентами 
відділення «Дизайн».

Відкрила мистецьке дійство 
Дівчина-Осінь, яка привітала 
освітян із їхнім  професійним 
святом і подарувала присутнім 
солодощі-побажання. Далі еста-
фету осіннього променаду під-
хопили ведучі Христина Лесюк 
та Костянтин Костур.  Директор 
коледжу Василь Мулярчук у ві-
тальному слові зазначив, 
що День працівників освіти – свя-
то, яке об’єднує всіх тих, хто від-
криває нам двері у квітучий сад 
знань, науки, мудрості. Він подя-

кував викладачам за сумлінну 
працю, невтомний творчий по-
шук, самовідданість, високий 
професіоналізм та життєву му-
дрість. Мотиви осінніх мелодій, 
гарна українська поезія, улюбле-
ні пісні стали чудовим подарун-
ком для викладачів. Особливо 
приємним для гостей було за-
прошення на тернопільський 
вальс від студентів. Сподіває-
мось, мистецький променад «Со-
лодкий дотик осені» став щасли-
вим моментом і залишиться при-
ємним спогадом для викладачів, 
студентів і гостей свята.  

Марія ПРОЦИК, 

заступник директора 

з виховної роботи 

  ПІЗНАВАЛЬНО

НАУКОВI ПIКНIКИ НАУКОВI ПIКНIКИ 

ПО-ПОЛТАВСЬКИПО-ПОЛТАВСЬКИ

Полтавський університет економіки і торгівлі без перебіль-
шень є лідером серед вищих навчальних закладів нашого ре-
гіону за кількістю працівників, які мають наукові ступені кан-
дидата та доктора наук. Це стало можливим завдяки сприят-
ливому науковому середовищу в університеті – ректорат за-
охочує до наукової роботи та дослідницьких пошуків. 
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ПОДІЯ

СПОРТ

9 жовтня цього року кращі 
студенти Чернігівського 
коо перативного коледжу 
Чернігівської облспожив-
спілки запам’ятають надов-
го через яскраве дійство, 
яке їм довелося побачити 
на власні очі, – футбольний 
матч «Україна–Хорватія» на 
столичному НСК «Олімпій-
ський». Квитки на матч і до-
рогу оплатив Благодійний 
фонд Бориса Колеснікова. 

Діяльність цього фонду 
сфокусована на реалізації про-
ектів та конкурсів для студен-
тів. Так, всеукраїнські благодій-
ні конкурси проводяться для 
майбутніх авіаторів, студентів 
архітектур но-будівельних ву-

зів, а також майбутніх фахівців 
залізничної галузі. З цього 
року Фонд разом із конкурса-
ми «Авіатор», «Залізничник», 
«Архітектор» започатковує 
конкурс «Харчовик-аграрій», 
і студенти Чернігівського коо-
перативного коледжу запро-
шені до участі у ньому. Пере-
можці таких конкурсів щоріч-
но виїжджають на найкращі 
закордонні галузеві вистав-
ки, де знайомляться з пере-
довими технологіями і но-
винками, зустрічаються з фа-
хівцями, спілкуються зі сту-
дентами з інших країн світу, 
відвідують майстер-класи. 

Для підтримки матеріаль-
но-технічної бази фонд пода-
рував чернігівському вишу 

мультимедійну дошку та про-
ектор. Також надана фінансо-
ва допомога коледжу у при-

дбанні спортивного інвента-
рю. І це дуже доречно, адже 
спорт для студентів чернігів-

ського коопвишу – невід’ємна 
частина життя. Так, у коледжі 
навчається майстер спорту 

України з лижних гонок Окса-
на Сігеті, чемпіон України з 
важкої атлетики, к.м.с. Мак-
сим Газієв, переможці облас-
них та всеукраїнських зма-
гань з легкої атлетики Дмитро 
Серека, Юрій Піддубний та ін.

Тож поїздка на футбольний 
матч для таких завзятих і не-
вгамовних спортивних хлоп-
ців і дівчат стала справжнім 
святом і чудовим мотивато-
ром для успішного навчання.

Прес-служба коледжу

ПОДАРУНОК ПОДАРУНОК 

ДЛЯ  НАЙУСПIШНIШИХДЛЯ  НАЙУСПIШНIШИХ

22 ДНІ ПО 22 ВІДЖИМАННЯ. 

А ВАМ СЛАБО?

Нещодавно студенти Хмельницького кооперативно-
го торговельно-економічного інституту долучились 
до всеукраїнського флешмобу 22 Pushup Challenge, 
що передбачав 22 віджимання від підлоги.

22 Pushup Challenge – відомий флешмоб, започат-
кований 2016 року в США, який набув значної попу-
лярності в різних країнах світу, у тому числі й в Укра-
їні. Має за мету підтримати учасників бойових дій 
з посттравматичним синдромом. Учасники флешмо-

бу впродовж 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази 
перед відеокамерою і передають естафету далі.

Студенти кооперативного вишу підійшли до 
цього питання творчо: поки хлопці віджималися на 
майданчику, дівчата з хореографічної студії «Мо-
дерн» – танцювали. Загалом участь у заході взяли 
більше 300 студентів. Запальне спортивне дійство 
прикрасило яскравими емоціями осінній день і ще 
раз довело: «У здоровому тілі – здоровий дух».

Вікторія ЦЕРКЛЕВИЧ, 

проректор із науково-педагогічної 

та виховної роботи

Спортивне життя в Новомосковському кооператив-
ному коледжі економіки та права ім. С.В. Литвинен-
ка стартувало з перших днів нового навчального 
року – з традиційного свята «День здоров’я». 

Під час заходу було проведено першість коле-
джу з перетягування канату серед юнаків. Пере-
можцями стали першокурсники з групи П-12. 

Також команда коледжу взяла участь у святково-
му параді й порадувала глядачів своїм виступом під 

час урочистостей, присвячених Дню фізичної куль-
тури та спорту України. А за тиждень на майданчи-
ку коледжу відбулася ранкова гімнастика, в якій 
взяли участь усі 18 груп коледжу на чолі з виклада-
чами.  Міжнародний день студентського спорту, 
який відзначається в Україні 20 вересня, у коледжі 
відзначили ранковим флешмобом. Його учасниками 
стали всі студентські групи.

Олена ГАРКУША, 

керівник фізичного виховання

ВIД ПЕРЕТЯГУВАННЯ  КАНАТУ  ДО  РАНКОВОГО  ФЛЕШМОБУ

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ 

РАНОК» У ХЕРСОНІ

До Міжнародного дня студент-
ського спорту в Херсонському 
кооперативному економіко-
правовому коледжі відбувся 
спортивно-масовий захід 
«Олімпійський ранок».

Свято розпочалося з флешмо-
бу «Ранкова зарядка», учасника-
ми якого стали першокурсники. 
А далі були естафети і командні 
змагання. Перегони викликали 
багато емоцій як в учасників, так 
і у глядачів. Було цікаво спостері-
гати, як хлопці та дівчата щиро 
вболівали за своїх. Безумовно, ці 
випробування об’єднали першо-
курсників, дали змогу не лише 
продемонструвати свої сили, а й 
відчути підтримку товаришів.  За 
результатами змагань перше міс-
це здобула команда групи П-192, 

друге – О-191, а третє – Р-192. Якою 
ж радістю і гордістю світилися 
очі трійки лідерів! 

Прес-центр коледжу 

«Спорт не виховує характер, а виявляє його».

Хейвуд БРАУН, американський спортивний коментатор i актор 



14 №41 (1322), четвер, 12.10.2017 р.

МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

ДЕРУН ФЕСТ: 
I ПОЇЛИ, I ПОСВЯТКУВАЛИ, I НАДИХНУЛИСЯ

С вято було справді масштабним і напрочуд весе-
лим та дзвінким. Центральна вулиця Грушев-
ського перетворилася на різнобарвну круго-
верть – сюди з’їхалися звідусіль, щоб продемон-
струвати свою продукцію: від вишиванок і ви-

робів із лози – і до домашніх сирів, випічки, бубликів, 
страв із м’яса та інших смаколиків. Для найменших гос-
тей свята працювало багато атракціонів.

Та найважливіше дійство розгорнулося в центральному 
міському парку Древлянському. Тут розмістили свої ятки, 
намети десятки майстрів дерунярської страви. Господарі 
та гості фестивалю  смажили на великих пательнях непе-
ревершені шедеври із картоплі – деруни галицькі та сум-
ські, полтавські та подільські, галичанські та німецькі, 
селянські та столичні, польські та англійські. Новинкою 
свята дерунів стали також бюргер-дерун та суші-дерун. 

Завдяки чудовій осінній погоді Дерун Фест вигравав 
сонячними барвами і духмяними ароматами. Відкриття 
фестивалю відбулося на центральній сцені парку. Гостей 
свята вітали учасники гала-концерту «Грай, гармонь!» 
«Родзинкою» нинішнього фестивалю став майстер-клас 
міського голови Коростеня Володимира Москаленка із 
випікання дерунів. Без перебільшення, присутніх прива-
бив його персональний рецепт, яким ми охоче ділимося 
із нашими читачами.  

РЕЦЕПТ «ДЕРУНИ ВІД МІСЬКОГО ГОЛОВИ»РЕЦЕПТ «ДЕРУНИ ВІД МІСЬКОГО ГОЛОВИ»

Для приготування потрібно: 
5 картоплин, 1-2 цибулини, 2 зубки часнику, одне 

куряче яйце, 2 ложки сметани, 2 столові ложки бо-
рошна, олія, перець та сіль за смаком.

Приготування: картоплю промити, почистити 
й натерти на дрібній терці, злити зайвий сік. Цибу-
лю та часник також натерти на дрібній терці й до-
дати до картоплі. До цієї суміші додати яйце, бо-
рошно та сметану, посолити, поперчити й ретельно 
перемішати. Потім столовою ложкою викладаємо 
картопляне тісто на сковорідку із розігрітою олією 
і смажити до утворення рум’яної скоринки. Їсти га-
рячими зi сметаною.

Ще на одній сцені парку розгорнулося змагання з Де-
рунярського триборства: кидання дерунів у миску зі сме-
таною з 5 метрів. Звісно, супроводжувалося воно весели-
ми вигуками, сміхом, гамором. 

Також активно тривало дегустування дерунів – ма-
буть, найприємніший захід фестивалю. Але потрібно й 
позмагатися: хто ж продегустує найбільшу кількість га-
рячих смажених витворів із картоплі? Погодьтеся, це не 
так вже й просто, якщо середня порція смажених дерунів 
для однієї людини – 5-6 штук.

У рамках фестивалю було організовано багато різних 
конкурсів: на кращий твір про деруни та анекдот, вірш, па-
родію на народну пісню та смішну історію, на найкращий 
транспарант. Великим попитом на фестивалі користувала-
ся «школа дерунярства», у якій кожен, хто бажав, міг при-
готувати деруни під керівництвом досвідчених кухарів. 
Розігрувалася і «Дерунярська лотерея», діяла акція «Гос-
тинні столи», яка запрошувала на безкоштовне частування 
гарячими дерунами гостей на прізвище Дерун, молодят, 
іменинників та чоловіків із… козацьким оселедцем. 

Фестиваль відзначився великою кількістю спеціаль-
них дерунів. Крім деруна від міського голови, пропону-
вався дерун від народного депутата; деруни європейські, 
освітянські та пенсійні, деруни «Слобожанські», «Овруць-
кі», «Чоповицькі», «Липницькі», «Подільські», «Галиць-
кі», «Столичні», «Козацькі», «Татарські»…

Залишається лише додати, що ідейним натхненником 
Фестивалю дерунів був журналіст та письменник Вале-
рій Нечипоренко, який зробив неоціненний внесок у роз-

виток міста Коростеня та його громади. (Він також зіні-
ціював проведення у Коростені літературного фестивалю 
«Просто так»). Організатором Фестивалю дерунів став 
міський голова Володимир Москаленко. 

Ц I К А В I  Ф А К Т И :Ц I К А В I  Ф А К Т И :
 

НА ПЕРШОМУ ФЕСТИВАЛІ ДЕРУНІВ У 2008 р. 

СПЕЧЕНО ГІГАНТСЬКИЙ ДЕРУН ВАГОЮ 118 118 кг,кг,  
ЯКИЙ УВІЙШОВ ДО КНИГИ РЕКОРДІВ ГІННЕСА УКРАЇНИ.

НА ДРУГОМУ ФЕСТИВАЛІ У 2009 р. У КОРОСТЕНІ ВІД-

КРИТО ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ПАМ’ЯТНИК ДЕРУНУ.

НА ТРЕТЬОМУ ФЕСТИВАЛІ У 2010 р. 

136-136-кілограмовийкілограмовий ДЕРУН ПЕРЕВЕРШИВ 

СВОГО ПОПЕРЕДНИКА.   

МИНУЛОРІЧНИЙ  VIII ФЕСТИВАЛЬ ДЕРУНІВ ЗІБРАВ 

БЛИЗЬКО 50 50 тисячтисяч ГОСТЕЙ. 

 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ДЕРУНІВ

Вперше письмовий рецепт дерунів подається у кухо-
варській книзі Яна Шиттлера (Jan Szyttler) у 1830 р.

Вважається, що до української кухні деруни прийшли 
з білоруської, а туди – із німецької кухні через єврейську 
у кінці XIX ст.

За іншою версією, поширення дерунів та ряду інших 
страв з картоплі (печені, комів та кльоцків) на території 
України, здебільшого на Поліссі, розпочалося ще раніше 
– в другій половині XVIII ст. 

ЯК НЕ НАЗВЕШ, А ДЕРУН!

В українців деруни відомі під назвами «терті (картопля-
ні) пляцки», «терчаники», «тертюхи» (Тернопільщина), на 
сході України більш вживаною назвою є «драники», «драча-
ники». Також вживають: «кизлики», «ґуґлі», «кремзлики», 
«рисилованики» (Закарпаття), «бабка», «пертушаники» (на 
Київщині), «гейзебубели».

У білорусів та росіян цю страву називають «дранікі» та 
«драники» відповідно. У Білорусі дранікі вважаються одні-
єю з національних страв. 

У поляків – «placki ziemniaczane».
У чехів аналог дерунів називають брамборачками 

(bramborаk). На відміну від української страви, їх смажать 
у фритюрі. 

У словаків – «zemiakovа placka».
У євреїв поширена страва латкес (левівот). 
У литовців популярні цепеліни, диджукукуляй з дода-

ванням м’ясної начинки.
У німців – Kartoffelpuffer.
У румунів – tocinei. Поширені на півночі Румунії, зокре-

ма Молдові.
У шведів – raggmunk або rаrakor.
У швейцарців – Rоsti. 
У США – Hash brown чи Potato pancakes. 
В ірландців – Boxty.

Алла КОБИНЕЦЬ

т

Якщо бути уважними і допитливими, то можна не тільки знаходити дуже мальовничі маршрути рідною країною, 
а й паралельно потрапити на цікаву подію. Приміром, мандруючи Житомирщиною стали учасниками IХ міжна-
родного фестивалю дерунів.
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   ДО СВЯТА

АНЕКДОТ У ТЕМУ  

Приходить козак у крамницю і 
щось шукає. Виходить дідусь і за-
питує:
– Чого тобі, хлопче?
– Та от, миші завелися...
Дідусь дає сопілочку й фігурку 
мишки.
– На сопілочці гратимеш, а мишку 
кинеш у море – і мишей як не 
було.
Наступного дня козак прибігає весь 
скуйовджений. Дідусь виходить.
– Що, не допомогло?
– Та ні, фігурку москаля хочу ку-
пити!

– Алло, МНС? 
– Так. 
– Допоможіть мені звідси вилізти. 
– А ви де? 
– На сайті «Козацький гумор».

1961 рік. 12 квітня. Карпати. Си-
вий гуцул стоїть на вершині гори, 
дивиться на полонину, люльку 
курить. Підбігає онук, радісно так 
вигукує: «Дiду, дiду, москалi у кос-
мос полетiли!» Дід не реагує, 
тільки люлькою пихкає.
Після -надцятого разу дід скошує 
очі до онука й питає: «Що, усi?»

Зустрілись козак і чукча. Чукча:
– Відгадаєш скільки в мене оленів 
– обох віддам!
– Два.
– УУУХХХХ! Шаман!

Хлопець прогулюється з дівчи-
ною: 
– Поїхали в ресторан... 
– Супер! Давай! 
– Та не перебивай! Поїхали в ресто-
ран українець, німець і француз…

– Тебе як звати? 
– Іван, на честь діда мене назва-
ли, а тебе? 
– Ігор. 
– Теж на честь діда? 
– Ні, на честь олімпійських ігор.

– Дивись, у мене вуса закручені, 
як у справжнього козака, круто, 
правда? 
– Яка ж ти все-таки страшна, 
Машо.

«Великі люди самі створюють собі п’єдестал, про статую подбає майбутнє».

Вiктор ГЮГО, французький письменник

День українського козацтва 
офіційно відзначають 
з 1999 року, а неофіційно 
років 500, а може й більше.

Н адзвичайних фактів про 
козаків-воїнів, у яких у кро-
ві захищати рідну землю й 
прагнути будувати власну 

незалежну державу, чимало. 
Приміром, чи знаєте ви, що коза-

ків поважали навіть лицарі? У го-
ловному храмі госпітальєрів (члени 
чернечого лицарського ордену 
Римо-Католицької церкви, заснова-
ного у XII ст.) на Мальті є скульпту-
ра запорізького козака, яка розмі-
щена на надгробку Великого магі-
стра мальтійських кавалерів.  

Цікаві й легенди про характерну 
зачіску – «оселедець» – і вуса україн-
ських лицарів. Одне з пояснень, що 
козаки успадкували їх від язичесь-
ких предків. Традиція голити голову 
й обличчя передавалася від місце-
вих племен Київської Русі й згодом 
прийшла до козаків. Історики ка-
жуть, що у прадавніх слов’ян немає 
жодного бога з бородою або довгим 
волоссям, тож такий образ здавна 
вважався божественним. Хоча існує 
ще одна легенда: мовляв, козаки вва-
жали себе занадто грішними для 
раю. Тому, коли вони потраплять у 

пекло, Бог може помилувати їх і ви-
тягнути за волосся. А ще козаки ка-
зали: «Коли на війні загину – мене 
ангел понесе в небо за чуприну».

А ви знали, що Конан-варвар – ко-
зак? Так-так, адже в того самого 
культового героя американського 
фільма-фентезі Конана-варвара 
(його зіграв актор і 38-й губернатор 
Каліфорнії Арнольд Шварценеггер) 

був… український предок – запорізь-
кий козак на ім’я Хлит. До речі, цьо-
горіч виповнюється сто років з пу-
блікації першого твору Гарольда 
Лемба про козака Хлита. Цей при-
годницький цикл є першою в історії 
американською художньою прозою 
про запорізьке лицарство. Лемб на-
писав 18 книжок про старого козака, 
колишнього кошового отамана За-
порізької Січі, видатного фехтуваль-
ника і неймовірного стратега Хлита 
на прізвисько Вовк. Дослідниками 
підкреслюється прямий вплив при-
год цього запорожця на творчість 
Роберта Говарда і зокрема створен-
ня ним образа Конана-варвара. 

Взагалі козаки – це окреме і не-
повторне явище у світовій історії. 

Недарма разом із мужністю, силою, 
хитрістю та розумом козаків час-
тенько зустрічається краплинка 
містики, яка робить їх чимось біль-
шим, ніж просто воїнами. 

Були серед козаків особливі хлоп-
ці, яких звали характерниками. Вва-
жалось, що походять вони від древ-
ніх язичницьких волхвів, які володі-
ли таємними знаннями, вміли про-
рокувати майбутнє. Про характерни-
ків казали, що їх ні вогонь, ні вода, ні 
шабля, ні звичайна куля, крім сріб-
ної, не брали і що вони могли відкри-
вати без ключів замки, плавати на 
човнах по підлозі, як по морських 
хвилях, переходити через річку по 
сукняній повсті чи циновках з лози, 
брати в голі руки розпечені ядра, ба-
чити за кілька верств довкола себе, 
перебувати на дні ріки, влазити і ви-
лазити з туго зав’язаних і навіть за-
шитих мішків, «перекидатись» у ко-
тів, перетворювати людей у кущі, 
вершників – на птахів, залазити у 
звичайне відро і плисти в ньому під 
водою сотні, тисячі верств…

Ідея козацтва щільно перепле-
лася з історією українського наро-
ду. І сьогодні козак – це не той, хто 
одягнений у шаровари. Козак – це 
перш за все воїн за духом, але вою-
ватиме він тільки за одну річ – сво-
боду. Віримо, що прагнення волі та 
незалежності й надалі буде нео-
дмінною рисою українських коза-
ків. Щиро вітаємо всіх, в кому живе 
дух наших славних попередників 
– запорожців, бажаємо здоров’я і 
нових перемог в ім’я нашої великої 
Батьківщини.

Слава Україні!

 14 ЖОВТНЯ  14 ЖОВТНЯ – – ДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВАДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА        ТА  ДЕНЬ  ЗАХИСНИКА  ВІТЧИЗНИТА  ДЕНЬ  ЗАХИСНИКА  ВІТЧИЗНИ

У 2017 році виповнюється 50 років 
мультсеріалу «Козаки». Цю пригодниць-
ку мальовану епопею ще в 1967 р. пода-
рував усім нам український художник-
мультиплікатор Володимир Дахно. 

Історії про козаків називають ще мультфіль-
мами про запорізьких «мушкетерів». Якось Во-
лодимир Дахно зізнався, що ідея створення 
цього мультсеріалу прийшла до нього під 
впливом саме «Трьох мушкетерів» Дюма. За-
гадковий Араміс став маленьким козаком Око, 
Атос – довготелесим Граєм, а веселун Портос – 
кремезним і сильним Туром. 

Усього існує дев’ять короткометражних 
фільмів про козаків, створених Дахном. 

Та найулюблені-
шою серією автора, за його 

ж зізнанням, є футбольна. Стала 
вона такою після знайомства мультиплікатора 
з воротарем «Динамо» (Київ) і збірної СРСР Ві-
ктором Банниковим. В одному з інтерв’ю Во-
лодимир Оксентійович згадував: «Віктор мені 
якось розповів, що у команди була така тради-
ція – перед кожним матчем дивилися мій мульт-
фільм (про козаків), начебто заряджаючись 
енергією на гру... Більш приємних відгуків про 
свою роботу я просто не чув. Кумедно, але піс-
ля наших козаків-футболістів динамівці при 
зустрічі завжди пригощали мене пивом, напев-
но, як найзатятішого футбольного фаната». 

До речі, серію «Як козаки у футбол грали» 
можна назвати пророчою. У ній невтомна трій-
ця подорожує країнами Європи й грає з їхніми 
командами у футбол. Спочатку козаки обігра-
ли середньовічних лицарів, потім – галантних 

французів, а після перемоги над 
англійцями в останньому матчі кубок нашим 
героям вручає сама британська королева. Цей 
епізод став практично реальністю через кілька 
років, коли «Динамо Київ» одержало свою пер-
шу перемогу в Кубку володарів кубків УЄФА 
(1986). А через 42 роки після виходу того епізо-
ду вже справжня збірна України брала участь у 
Чемпіонаті світу з футболу, а її суперниками 
були як і в мультфільмі – Англія, Франція та 
Швеція. Правда, на цьому всі збіги закінчили-
ся, і справжні українці із групи не вийшли.

Варто відзначити, що мультсеріал про трьох 
козаків був дуже популярний не тільки у Сою-
зі, а й за кордоном. Глядачі інших країн особли-
во відзначали чудову і якісну анімацію. Дітище 
Дахна зібрало чимало призів різних країн – від 
Італії та Швейцарії, до Румунії й Ірану.

Секрет успіху був у тому, що в цьому мульт-
фільмі демонструвалися всім зрозумілі цін-
ності – дружба й взаємовиручка. А іскромет-
ний і зовсім не грубий гумор козаків знайшов 
відгук у душах простих людей.

ЮВІЛЕЙ

50 РОКIВ 

НА ЕКРАНI
« «

ТАЄМНИЦI СЛАВНОЇ ДОБИ
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КАЛЕЙДОСКОП

ПЕРЕГОНИ ГОРОСКОП НА  16.10–22.10

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Невдоволення новими обстави-
нами сприятиме енергійному по-

шуку рішень і провокуватиме сплеск нега-
тивних емоцій. До п’ятниці спробуйте за-
кінчити всі поточні справи. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Упорядкуйте справи, думки, по-
чуття. Зустріньтеся з потрібними 

людьми та у приємній дружній атмосфері 
обговоріть важливі питання. Найбільш спри-
ятливі для цього початок тижня та субота.д

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Присвятіть тиждень поточним 
справам, до яких у вас раніше не 

доходили руки та на які не вистачало сил. У 
вас з’явиться вільний час, тому робіть те, 
що не встигли раніше. щ

РАК  (22.06–22.07) 
Початок тижня буде неспокійним 
через необхідність завершити 

старі справи. З п’ятниці енергії додасться, 
отже, можна буде приступати до плануван-
ня, накреслювати перспективи., р

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Готуйтеся до поїздок знайомими 
місцями, зустрічей з батьками й 

роботи з документами. Певною мірою мож-
на підбивати підсумки, а з п’ятниці – на-
креслювати плани.р

ДІВА (24.08–23.09)
Ви здатні гори зрушити, особливо 
якщо виконуватимете конкретні 

завдання. Сприятливий період для початку 
будівництва та ремонту, покупок для дому, 
переїзду та зміцнення сімейних зв’язків. р ду

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Плани можуть не здійснитися. 
Попри бажання швидше завер-

шити старі справи, поспішати та метушити-
ся не варто. Спокій та розважливість бу-
дуть дуже доречні. ду ду

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Складуться гарні стосунки з дру-
зями та людьми, що надають під-

тримку. Одне застереження – ухвалюючи 
важливі рішення, все добре обміркуйте.
 

р

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Нестабільна ситуація на роботі 
та надмірні витрати змусять хви-

люватися та метушитися. Лише у п’ятницю 
можна зітхнути вільніше й приступати до 
нових проектів.р

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Ваші проекти можуть принести 
гарні плоди. На багатьох очікують 

позитивні зміни в житті. Більше спілкуйтеся, 
обговорюйте плани з однодумцями. Також 
це сприятливий період для добрих справ.ц р

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Не беріть на себе надто багато, 
інакше, перебуваючи у стані під-

вищеної тривожності, переживаючи, мож-
на навіть занедужати. У п’ятницю та суботу 
накресліть для себе нові цілі.р

РИБИ  (20.02–20.03)
Ваші ідеї з ентузіазмом сприй-
муть на роботі. Можливі також 

поїздки у справах, що може влетіти в добру 
копійчину, або якісь інші незаплановані ви-
трати.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

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.

ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
нежитлову будівлю загальною пло-
щею 159,1 кв. м за адресою: Черкась-
ка обл., Канівський р-н, 
с. Степанці, пров. Христюка, 2.
Стартова ціна продажу – 85000 грн. 
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від старто-
вої 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).

ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРОДАЄ ЧЕРЕЗ АУКЦІОН
1/2 частини будівлі магазину №79 загаль-
ною площею 33,3 кв. м за адресою: Смілян-
ський район, с. Ротмістрівка, вул. Леніна 
(Михайлівська), 5. Рік введення в експлуата-
цію – 1980-й.  
Стартова ціна – 30,0 тис. грн., з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. 
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 26 жовтня цього року о 
10.00 у приміщенні облспоживспілки в 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 
20.10.2017 р.
Довідки за тел.: (047-33) 4-20-41.

Правління Івано-Франківської 
Споживспілки та обком проф-
спілки працівників споживчої 
кооперації висловлюють щирі 
співчуття голові правління Тлу-
мацького райспоживтовари-
ства Михайлу Васильовичу ХУ-
ДИЦЬКОМУ, його рідним та 
близьким з приводу передчас-
ної смерті брата Василя Васи-
льовича, ветерана споживчої 
кооперації  Івано-
Франківщини, колишнього чле-
на Ради облспоживспілки.
Нехай наші співчуття допомо-
жуть пережити біль втрати 
найдорожчої вам людини.

  ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА   В Україні ав-
торалі поважають, а його безстрашними 
пілотами – захоплюються, тож не дивно, 
що самі перегони збирають тисячі 
глядачів-шанувальників. Найголовнішим 
же серед таких змагань є чемпіонат 
України з ралі «Трембіта». 

Четвертий етап цьогорічного авторалі 
пройшов на ґрунтових трасах Прикарпаття, 
у Снятинському районі, де команди змагали-
ся у кількох класах машин, в тому числі й 
найпрестижнішому – повнопривідних авто-
мобілів групи N4. 

На старт етапу чемпіонату вийшли 14 екі-
пажів із багатьох регіонів країни. Однак не 
всім вдалося успішно завершити гонку через 
технічні неполадки та помилки у пілотуван-
ні. Найбільша увага була прикута до виступу 
лідера чемпіонату, який практично вже за-
безпечив собі перемогу в абсолютному залі-
ку, – екіпажу Бориса Ганджі та Євгена Соку-
ра. Відразу скажемо, хлопці не підвели своїх 
вболівальників і виступили гідно: були дру-
гими у загальному заліку на етапі та кращи-
ми у класі авто N4. А перше місце у загально-
му заліку у Снятині виборов екіпаж Руслана 
Топора та Володимира Щербакова.

Найзапекліша суперечка на трасі за кра-
щі секунди велася у класі машин N4. З кож-
ною спецділянкою, а їх організатори запро-
понували спортсменам десять, змінювалися 
місця екіпажів у суддівських протоколах. 
Адже спортивні кари, якими керували вправ-
ні пілоти, демонстрували чудеса на віражах, 
ризикували, знаходили можливість макси-
мально ефективно використати кожний 
метр, якнайшвидше пройти найкрутіший по-

ворот. Тож глядачі, які прийшли цієї гарної 
недільної днини на перегони, отримали море 
адреналіну.

– Прикарпатські ралійні траси зажили до-
брої слави у спортсменів і ті залюбки приїж-
джають сюди позмагатися, – розповів Юрій 
Шаповалов, депутат Верховної Ради Украї-
ни, відомий пілот, майстер спорту міжнарод-
ного класу з авторалі, срібний призер ниніш-
ніх перегонів у класі N4. – За багатьма пара-
метрами вони відповідають міжнародним 

стандартам, особливо у гірській місцевості, 
тож у нас є всі передумови, аби з часом тут 
змагалися кращі європейські екіпажі. Сьо-
годні було приємно бачити головним медіа-
партнером кооперативне видавництво.

Нагадаємо, що холдинг CO-OP Media впер-
ше вирішив підтримати такі масштабні зма-
гання ралійників, відгукнувшись на запро-
шення Прикарпатського автомобільного клу-
бу, організатора перегонів, та виступив голо-
вним медіапартнером етапу чемпіонату Укра-
їни і кубку ФАУ. На кожній машині перегонів 
були наліпки з логотипом холдингу; також 
CO-OP Media допоміг в екіпіруванні суддів-
ської бригади змагань сучасними спортивни-
ми жилетами; сприяв забезпеченню побутових 
умов для проживання спортсменів, суддів; на-
дав інформаційну підтримку екіпажу майстра 
спорту Степана Мазура, якого, до речі, назива-
ли «кооперативним» через яскраві логотипи. 
Відомий пілот і його штурман Тарас Стенчук 
у непростій боротьбі вибороли третє призове 
місце у головному класі ралійних карів N4.

Тижневик висловлює подяку голові прав-
ління Снятинської райспоживспілки Василе-
ві Чобанюку, котрий відгукнувся на пропози-
цію кооперативного видавництва і допоміг в 
організації побуту учасників автоперегонів.  

Михайло МАЗУР

РАЛI «ТРЕМБIТАРАЛI «ТРЕМБIТА––2017»2017»  

ПIД ЗНАКОМ  СООРПIД ЗНАКОМ  СООР  

На подіумі бронзовий призер 

автоперегонів екіпаж Степана Мазура
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