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ПЕРШИЙ ВИПУСК ПЕРШИЙ ВИПУСК 
МАГІСТРІВ МАГІСТРІВ 

Цього року у Хмельницького кооперативного Цього року у Хмельницького кооперативного 

вишу багато знакових подій. Попереду – святку-вишу багато знакових подій. Попереду – святку-

вання 95-ї річниці від дня фундації кооператив-вання 95-ї річниці від дня фундації кооператив-

ного технікуму. А у січні тут вперше випускникам ного технікуму. А у січні тут вперше випускникам 

вручено дипломи магістрів-менеджеріввручено дипломи магістрів-менеджерів
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КООПЕРАТИВНА ПРЕСА КООПЕРАТИВНА ПРЕСА 
УКРАЇНИ – НАША ГОРДІСТЬУКРАЇНИ – НАША ГОРДІСТЬ

Про свою історію відносин із «Вістями…» у бесіді з Про свою історію відносин із «Вістями…» у бесіді з 

нашим кореспондентом розповідає Олексій Чухрай, нашим кореспондентом розповідає Олексій Чухрай, 

який 18 років пропрацював головою правління Запо-який 18 років пропрацював головою правління Запо-

різького районного споживчого товариства. А «Ві-різького районного споживчого товариства. А «Ві-

сті…» передплачував із першого номерасті…» передплачував із першого номера

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

КОАЛІЦІЯ КОАЛІЦІЯ 
«ЗНИЩЕНИХ НАДІЙ»«ЗНИЩЕНИХ НАДІЙ»

Чому український парламент працює Чому український парламент працює 

неефективно і чим це може обернутися неефективно і чим це може обернутися 

для нас, виборців – відповіді на ці для нас, виборців – відповіді на ці 

запитання дає наш політичний оглядач запитання дає наш політичний оглядач 

Євген МагдаЄвген Магда

СКЛАДОВI  УСПIХУ:СКЛАДОВI  УСПIХУ:
  ШУКАТИ  РЕЗЕРВИШУКАТИ  РЕЗЕРВИ,,
ПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ
Традиційно, у цей час розпочина-
ється звітна кампанія органів управ-
ління і контролю системи споживчої 
кооперації України. Початок ниніш-
ній кампанії поклали четверті збори 

Ради Укркоопспілки другого скликан-
ня, які відбулися в Києві 7 лютого.
Розмова у членів Ради – керівників 
організацій та підприємств системи, 
кооперативних працівників, проф-

спілкових діячів була принциповою 
і відвертою. Адже аналіз підсумків, 
досягнень і прорахунків – запорука 
для успіху у новому періоді роботи 
Укркоопспілки.  СТОР. СТОР.  4–6 4–6

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА
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За багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок у 
розвиток споживчої коопе-
рації України та з нагоди 
ювілейних дат нагороджено 

почесною трудовою від-
знакою «ЗНАК ПОШАНИ» 
Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих това-
риств (Укркоопспілки):

ПІСКОВЕЦЬ Ганну Юріїв-
ну, заступника директора 
підприємства «Центральний 
ринок» Херсонської обл-
споживспілки Спілки спо-
живчих товариств Херсон-
ської області; 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих това-
риств та ЦК Профспілки 
працівників споживчої коо-
перації України:

ВАЩИШИН Галину Во-
лодимирівну, головного 
економіста Надвірнянсько-
го районного споживчого 
товариства Спілки спожив-
чих товариств Івано-
Франківської області; 

ГОНЧАРА Василя Ми-
хайловича, ветерана спо-
живчої кооперації, колиш-
нього заступника голови 
правління Кіровоградської 
обласної спілки споживчих 
товариств;

ПАРФЕНОВИЧ Надію Іва-
нівну, голову правління 
Мезенівського радгоспроб-
коопу Краснопільської ра-
йонної спілки споживчих 
товариств Спілки спожив-
чих товариств Сумської об-
ласті;

УШКОВА Григорія Про-
коповича, ветерана спо-
живчої кооперації, заступ-
ника голови правління 
Укооп спілки (1981–1993).

СЕМІНАР-НАРАДА   НАГОРОДИНАГОРОДИ

РАДА ЄВРО КООП:РАДА ЄВРО КООП:  КУРС НА ВЗАЄМОДОПОМОГУКУРС НА ВЗАЄМОДОПОМОГУ
МІЖНАРОДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ОФІЦІЙНО

ОБГОВОРИЛИ 
ЗМIНИ  У  ЗАКОНОДАВСТВI

Я к відомо, Верховна 
Рада України прийня-
ла низку законодав-
чих актів у сфері 
оплати праці, зокре-

ма, Закони України «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України» (№1774 
– VIII) та «Про Державний бю-
джет України на 2017 рік» 
(№1801 – VIII), якими з 1 січня 
2017 року встановлено міні-
мальну заробітну плату у роз-
мірі 3200 грн., а також змінено 
її суть та структуру. 

Непомірне навантаження на 
фонд оплати праці та нові «дра-
конівські» штрафи, які перед-
бачені за порушення цих зако-
нів, здатні довести до банкрут-
ства не лише малий і середній 
бізнес, а й навіть великі підпри-
ємства. 

Законодавець не передбачив 
навіть мінімального перехідно-
го періоду для адаптації бізне-
су в нових умовах, як це робило-
ся в свій час при внесенні змін, 
наприклад, до Податкового ко-
дексу.

У непростій ситуації опини-
лися організації і підприємства 
споживчої кооперації, що здій-
снюють торговельну діяльність 
на селі та мають невеликі обся-
ги товарообігу. Але життя три-
ває, тож потрібно прокладати 
шляхи для стабільної роботи 
системи у непростих умовах. 

Саме тому правління Спо-

живспілки Сумської області не-
щодавно провело семінар-
нараду, на якій обговорили змі-
ни у законодавстві. На нього 
були запрошені керівники і го-
ловні бухгалтери організацій і 
підприємств споживчої коопе-
рації, профільні спеціалісти 
апаратів, голови ревкомісій 
Споживспілки та облспожив-
спілки. Всього у роботі взяли 
участь 96 осіб. Участь у нараді 
взяли також працівники управ-
ління Держпраці в Сумській об-
ласті та представник юридич-
ної компанії «ЛЕГАЛ СУППОРТ 
ГРУП», з якою співпрацює Спо-
живспілка області.

Представники управління 
Держпраці надали детальну ін-
формацію щодо змін у законо-
давстві про працю, порядку про-
ведення планових і позаплано-
вих перевірок та повноважень 
цього державного органу, а та-

кож його взаємодії з іншими 
контролюючими структурами 
та органами місцевого самовря-
дування. Крім цього, були наве-
дені конкретні приклади типо-
вих порушень суб'єктами госпо-
дарювання законодавства про 
працю та застосування штраф-
них санкцій.

Спеціаліст юридичної ком-
панії надав роз'яснення стосов-
но правомірності використання 
договорів цивільно-правового 
характеру, порядку переведен-
ня працівників на неповний ро-
бочий час тощо.

У ході жвавої дискусії спеці-
алісти відповіли на численні за-
питання учасників семінару.  

У подальшому за участі ке-
рівників галузевих підрозділів 
Споживспілки були розглянуті 
й опрацьовані конкретні при-
клади застосування у роботі но-
вих норм трудового законодав-

ства, а також наголошено на не-
обхідності внесення змін у ко-
лективні договори та положен-
ня про оплату праці.

Підсумовуючи роботу семі-
нару, голова правління Спожив-
спілки області М.Д. Галаєв за-
значив, що для забезпечення но-
вих соціальних стандартів і 
прибуткової роботи кожного 
суб'єкта господарювання систе-
ми кооператори повинні до-
класти максимум зусиль для 
нарощення обсягів у всіх галу-
зях діяльності. А для цього не-
обхідно використовувати як 
вже напрацьовані форми і мето-
ди роботи, так і впроваджувати 
новітні технології у торгівлі, 
виробництві, сфері послуг.

Олександр КУКУШКА, 

заступник голови правління 

Споживспілки 

Сумської області  

Правління Споживспілки Сумської області нещодавно провело семінар-нараду присвячену 
змінам у законодавстві про працю та податковому законодавстві.

В ідкриваючи засідання, Массімо 
Бонжіованні наголосив на потребі 
створення робочих груп у межах 
Євро Кооп для посилення обміну 

досвідом між кооперативами різних країн 
у веденні господарської діяльності, вті-
ленні інформаційних технологій. Всі учас-
ники засідання Ради Євро Кооп вислови-
лися за потребу більш активного спілку-
вання між коопераціями різних країн, що 
допомогло б втілювати у себе найкращі 
здобутки, ідеї колег.

Розмова про потребу більш тісного спіл-
кування між коопераціями різних країн про-
довжилася й під час виступів у обговоренні 

Порядку денного засідання. В одному із пи-
тань йшлося про обмін кадрами. Це питан-
ня піднімалося на попередньому засіданні 
Ради Євро Кооп на Кіпрі. Відтак, потребує 
безпосереднього втілення. Наголошували-
ся, щоб такий обмін був ефективним, коо-
ператори Європи мають добре знати до 
кого і за яким досвідом їхати. Тому стоїть 
питання про створення єдиної бази даних.

На засіданні Ради Євро Кооп Голова Коо-
перативу Ізраїлю зробив презентацію роз-
витку цієї галузі. Йшлося, зокрема, про те, 
що Кооператив Ізраїлю – третя за обсягом 
компанія з роздрібної торгівлі в країні із 
річним товарооборотом у 200 млн. євро, 

200 магазинами, 1500 працівниками, із яких 
70% є пайовиками. Головними напрямами 
розвитку кооперації Ізраїлю на сучасному 
етапі є придбання об’єктів нерухомості, а 
також інших торговельних мереж, розвиток 
ІТ-технологій, як бізнесу.

Також на засіданні Ради Євро Кооп обго-
ворювалися питання звітності за 2016 рік та 
формування бюджету на 2018-й, про дати 
та місце святкування 60-ї річниці з дня ство-
рення Євро Кооп.

Власна інформація

8 лютого в Ізраїлі відбулося засідання Ради Євро Кооп. Участь у ньо-
му взяли президент Євро Кооп Массімо Бонжіованні, генеральний 
секретар Євро Кооп Тодор Іванов, голови Кооперативів Ізраїлю, Ве-
ликобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Чехії, Фінляндії, Естонії, Іс-
ландії. Українську делегацію представляв перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Микола Володимирович Людвічук.
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У ФОКУСІ   ЯРМАРОК

 ЗАПОРІЖЖЯ     Дружний ко-
лектив кооперативного мар-
кету системи Мелітополь-
ського райспоживтовариства 
у с. Вознесенка щомісяця до-
сягає товарообороту на суму 

понад 500 тис. грн. Покупцям 
тут пропонують близько 6 
тис. найменувань продоволь-
чих і супутніх товарів. Різно-
манітний асортимент, профе-
сійна викладка, використан-

ня сучасних технологій тор-
гівлі – все це сприяє успіху 
підприємства, незважаючи 
на жорстку конкуренцію. 

У селі, крім кооператорів, 
торгують ще кілька магази-

нів. Однак у коопмаркеті за-
вжди багато покупців.

– Справа в тому, що ціни у 
нас чи не найнижчі, – поясни-
ла завідувач Олена Сотнико-
ва. – Постійно у продажі є ак-
ційний товар, який люди роз-
пізнають за жовтими цінни-
ками й охоче купують.

– Велике значення має ав-
томатизація, комп'ютери за-
ція торговельного процесу, 
що дає наочну картину руху 
товарів, дозволяє вчасно по-
повнювати запаси, – додала 
Олена Михайлівна. – Та й 
наші продавці дуже відпові-
дальні та працьовиті. А голо-
вне, кожного покупця зустрі-
чають, як дорогого гостя. По-
іншому сьогодні працювати 
не можна.

Ольга НАГІРНЯК

ПРИВIТНIСТЬ ПЛЮС СУЧАСНI ТЕХНОЛОГIЇ

Колектив маркету: Світлана Зінченко, Олена Сотникова, Надія Тур

  ТОРГІВЛЯ

СТИМУЛЮЮЧИЙ  ФАКТОРСТИМУЛЮЮЧИЙ  ФАКТОР 

Правління Закарпатської облспоживспілки на базі Му-
качівської райспоживспілки провело традиційний внутрі-
системний ярмарок із продажу продукції кооперативного  
виробництва області. В ньому взяли участь як виробники, 
так і суб’єкти спілчанської торгівлі.

Зі слів першого заступника голови правління облспо-
живспілки Івана Митрьо, подібні заходи дають змогу ви-
робникам продукції та підприємствам торгівлі забезпечу-
вати власні економічні програми діяльності з урахуван-
ням попиту населення. 

Виробники представили на ярмарку широкий асорти-
мент своєї продукції, що виготовляється за традиційними 
технологіями з натуральної сировини і має особливий 
смак, аналогічний виробам домашнього приготування. 
Так, виробничо-комерційне підприємство облспоживспіл-
ки «Мукачівський міськкоопторг» представило 42 найме-
нування ковбасних виробів та копченостей; хлібопекар-
ські підприємства Мукачівської райспоживспілки – понад 
60 найменувань хлібобулочних та 40 – борошняних конди-
терських виробів, 9 – макаронних виробів; хлібокомбінат 
Іршавської райспоживспілки – 28 назв хлібобулочних і 9 – 
кондитерських виробів.

Як зазначили у правлінні облспоживспілки, виробни-
чі підприємства споживчої кооперації також проводять 
активну роботу з просування своєї продукції до суб’єктів 
інших форм власності.

Михайло МАЗУР

Під час ярмарку між виробниками та торго-

вельними підприємствами споживчої кооперації 

області були укладені договори купівлі-продажу 

продукції на суму понад 12,3 млн. грн. в оптово-

роздрібних цінах. Найбільшою увагою користува-

лася продукція підприємств Мукачівської райспо-

живспілки, на купівлю якої укладено договорів на 

4 млн. грн.; на продукцію Мукачівського міськ-

коопторгу облспоживспілки – на 3,1 млн. грн.; 

Рахівської райспоживспілки – на 2,7 млн. грн.; 

Свалявської, Ужгородської та Іршавської райспо-

живспілок – відповідно, на 2,6, 1 та 0,5 млн. грн.

В АТМОСФЕРI 

НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Мешканці Золотоноші, що на Черкащині, вже звикли до того, що в центрі 
міста у них функціонує кооперативний ринок. П’ять років тому між Черкась-
кою обласною спілкою споживчих товариств і Золотоніською міською радою 
було підписано договір оренди земельних ділянок по вул. Обухова, 3а і 3б, 
на яких нині розміщується споживче товариство «Центральний ринок – 
Золотоноша». За цей час він перетворився на потрібний людям торговельно-
сервісний майданчик, добре доглянутий, упорядкований, з пакетом зручнос-
тей для продавців і покупців, на якому облаштовано 360 торгових місць.

у
терських в
Іршавської
кондитерсь

Під час Під час

вельнимвельним

області області

продукцпродукц

роздріброздріб

лася прлася пр

живспілживспіл

4 млн. г4 млн. г

коопторкооптор

РахівсьРахівсь

СвалявсСвалявс

живспілживспіл

«Давно встановлено: для людей будь-яка подія стає вдесятеро більш значущою, 

якщо висвітлюється пресою».

Борис АКУНІН, росiйський письменник, громадський дiяч

У лютому цього року закінчується термін дії 
згаданого договору і міська рада не має намі-
ру його поновлювати. 

Повідомлення про це породило стан не-
визначеності і створило нездорову атмосфе-

ру на ринку. Людей лихоманить упродовж кількох 
місяців і їх можна зрозуміти: вони хочуть займатися 
своєю справою в атмосфері спокою і знати, ЩО на них 
чекає завтра. Свої хвилювання підприємці виклали у 
листі-зверненні на адресу міського голови В.О. Вой-
цехівського, у якому зокрема йдеться:

«Шановний Віталію Олександровичу, 
ми, підприємці ринку «Центральний», 
звертаємося до Вас з проханням не прово-
дити на нашому ринку якісь зміни, вводи-
ти нові правила. Протягом 5 років ми пра-
цювали спокійно, вірили Вашим обіцян-
ням і обіцянку закріпили на виборах, про-
голосувавши за Вас.

Ми дуже надіємося, що питання, яке 
хвилює  підприємців (продовження догово-
ру оренди землі з облспоживспілкою) буде 
вирішено  позитивно».

У вівторок, 21 лютого, на сесії міської ради депута-
ти мають прийняти рішення з цього питання. Неза-
лежно від того, яким воно буде, ми продовжимо слід-

кувати за розвитком подій, адже кооператори, за сло-
вами голови СТ «Центральний ринок – Золотоноша» 
Сергія Миколайовича Мозгового, мають намір до кін-
ця стояти на захисті прав підприємців.

Про те, що собою являє сьогодні Золотоніський 
коо перативний ринок, на якому побували наші корес-
понденти; про настрої, які панують серед продавців і 
покупців, читайте в одному з найближчих номерів 
газети.

Людмила ШАПОВАЛОВА  
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ТРУДНОЩI 

НЕ ЗАВАДИЛИ 

ЗРОСТАННЮ

Тон обговоренню на зборах Ради задала 
звітна доповідь Голови Правління Укркооп-
спілки Іллі Леонідовича ГОРОХОВСЬКОГО.

ПРО ФАКТОРИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ

Як відзначив у звітній доповіді І.Л. Го-
роховський у звітному періоді тривало 
поступове відновлення та подальший 
розвиток економічного потенціалу спо-
живчої кооперації. Найважливіші факто-
ри цього процесу: уміння більш ефектив-
но господарювати, реально оцінювати 
можливості, зважено і продумано при-
ймати рішення. Завдяки таким крокам 
майже 80% суб’єктів господарювання 
системи у звітному періоді збільшили 
обсяги доходів і 70% – обсяги чистого 
прибутку.

ПРО КРАЩІ СПОЖИВСПІЛКИ 

ТА НАЙБІЛЬШІ ДОСЯГНЕННЯ

Поза тим, що протягом останніх років 
всі спілки споживчих товариств працю-
ють прибутково, лідером розвитку за 
звітний період стала Спілка споживчих 
товариств Рівненської області, яка збіль-
шила свої доходи майже на чверть, а її 
питома вага у чистому прибутку в систе-
мі Укркоопспілки досягла 14%.

Серед спілок споживчих товариств, 
які не мають жодного збиткового підпри-
ємства – Волинська, Івано-Франківська, 
Львівська, Одеська, Рівненська, Терно-
пільська, Херсонська та Чернівецька.

Працюючи в непростих економічних 
умовах, кооперативні організації систе-
ми у звітному періоді сплатили до бю-
джетів та позабюджетних фондів майже 
800 млн. грн. податків та зборів.

Найкращі результати у прирості влас-
ного капіталу досягла Спілка споживчих 
товариств Сумської області, у якої пито-
ма вага загальноспілчанського приросту 
власного капіталу складає майже 33%.

Високий рівень приросту власного ка-
піталу мають спілки споживчих това-
риств Рівненської, Тернопільської, Чер-
каської, Івано-Франківської, Дніпропе-
тровської областей. 

Найбільший коефіцієнт платоспро-
можності, який є важливим фактором за-
безпечення поступального розвитку коо-
перативних підприємств та організацій, 
мають Луганська, Херсонська, Дніпропе-
тровська, Київська та Тернопільська спо-
живспілки.

У звітному періоді в модернізацію та 
реконструкцію спрямовано на 14% біль-
ше, ніж за минулий звітний період, від-
значив Голова Правління Укркоопспіл-
ки. Найбільший розмір капітальних 
вкладень у Дніпропетровській спожив-
спілці. Значними капіталовкладеннями 
також відзначилися Тернопільська, Жи-
томирська, Івано-Франківська, Одеська, 
Рівненська споживспілки.

Безумовними лідерами по введенню в 
дію нових об’єктів основних засобів у 
2016 році стали Сумська та Черкаська 
споживспілки.

ПРО МАГАЗИНИ – 

ОБЛИЧЧЯ КООПЕРАЦІЇ

За словами І.Л. Гороховського на кі-
нець звітного періоду в системі спожив-
чої кооперації України нараховувалося 
близько 19 тисяч магазинів та закладів 
ресторанного господарства, понад 90% 
використовуються в господарській ді-
яльності. Функціонують 233 магазини-
маркети різного формату з програмним 
забезпеченням бізнесових та облікових 
операцій, 12 відкрито упродовж минуло-
го року. 25 маркетів мають місячний обо-
рот понад 1 млн. грн. і більше.

Успішна умова функціонування мар-
кетів – використання можливостей су-
часних програмних продуктів на базі 
АВС і XYZ бізнес-аналізів. За приклад 
може слугувати кооперативний маркет 
у м.Суми, де після усіх інновацій місячні 
обсяги оборотів із 600 тис. грн. зросли до 
1 млн.

ПРО ПРІОРИТЕТИ СТВОРЕННЯ 

КООПЕРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ

Ілля Леонідович Гороховський наго-
лосив, що найбільша проблема коопера-
тивної торгівлі у тому, що маючи 16 тис. 
магазинів, так і не створено справжньої 
кооперативної мережі. Таким чином по-
тужний потенціал споживчої кооперації 
і її конкурентні переваги не використо-
вуються. 

З початку 2016 року на Рівненщині, у 
якості пілотного, реалізується проект з 
централізованого товаропостачання коо-
перативної роздрібної мережі підприєм-
ством «Коопторгсервіс», яке є оптово-
логістичним центром. Також Голова 
Правління Укркоопспілки як приклад 
назвав логістичні центри тернопільчан 
– «ТЕКОТрейд» і буковинських коопера-
торів – «Бук Кооп».

І.Л. Гороховський наголосив, що Прав-
ління Укркоопспілки вважає надважли-
вим і пріоритетним напрямом у подаль-
шому розвитку торговельної галузі та 

найбільш ефективною формою ведення 
бізнесу – створення власної оптово-
логістичної інфраструктури, мета якої 
– об’єднання кооперативних магазинів у 
мережевий рітейл з єдиним центром за-
купівель.

ПРО РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Ресторанне господарство налічує май-
же 3 тис. закладів, у тому числі 124 сучас-
них ресторани, 62 відділи кулінарії, 85 
кондитерських цехів. 

І.Л. Гороховський наголосив на пози-
тивній ролі Всеукраїнських конкурсів 
кондитерів і кулінарної майстерності 
«Кращий кондитер» та «Кращий кухар», 
які сприяють підвищенню професійної 
майстерності фахівців ресторанного гос-
подарства, поліпшенню якості та рівню 
обслуговування, впровадженню у вироб-
ництво нових страв і виробів, запрова-
дженню сучасних технологій, обміну до-
свідом.

Правління Укоопспілки вважає за до-
цільне продовжувати практику прове-
дення таких конкурсів, наголосив Ілля 
Леонідович Гороховський.

Також відзначалося, що галузь рес-
торанного господарства не повністю ви-
користовує свій потенціал, що познача-
ється на її фінансових результатах. Щоб 
змінити ситуацію на краще, Правління 
Укркоопспілки наполягає на тому, аби 
заклади ресторанного господарства, 
можливо за винятком ресторанів, мага-
зинів «Кулінарія» і кондитерських це-
хів, стали предметом сімейного бізнесу. 
Тобто, юридична особа лишається влас-
ником нерухомого майна, а право на ве-
дення операційного бізнесу отримує 
мале сімейне споживче товариство.

ПРО ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ГАЛУЗІ

На теперішній час у господарській ді-
яльності задіяно близько 65% виробничих 
об’єктів системи, у тому числі, понад 25% 
на умовах оренди. Найуспішнішими у цій 
галузі є кооператори Вінницької, Рівнен-
ської, Кіровоградської, Сумської, Мико-
лаївської і Закарпатської обласних спі-
лок.

Сьогодні свої споживчі симпатії люди 
віддають продукції малих виробництв, 
виготовленої з натуральної сировини та 
за колишніми, близькими до радянських 
часів, стандартами якості. Кооперативне 
виробництво повинно бути дуже чутли-
вим до таких тенденцій споживчого рин-
ку і адекватно на них реагувати.

І.Л. Гороховський наголосив на потребі 
відродити заготівлі як бізнес. Адже цей 
ринок кооперація на сьогодні втратила.

ПРО РИНКИ 

ЯК НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО 

СПОЖИВЧИХ ПОСЛУГ

Попри невтішні підсумки в еконо-
мічно-соціальній сфері у державі, трудо-
ві колективи кооперативних ринків до-
сягли позитивних результатів.

СКЛАДОВI УСПIХУ: ШУКАТИ РЕЗЕРВИ, 

ПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ  
Усі події, які відбулися за звітний період у системі, не можна розглядати відособлено від того, що відбувалося за цей 
час у політичному, економічному, фінансовому, соціальному житті країни. Адже споживча кооперація – одна із галу-
зей економіки, сенс діяльності якої полягає у задоволенні споживчих потреб рядових українців.
Головував на зборах Ради голова правління Споживспілки Черкаської області Віктор Олександрович Боїн.
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Непересічною подією Голова Правлін-
ня Укркоопспілки назвав введення в екс-
плуатацію чотириповерхового торговель-
но-розважального центру європейського 
рівня «Євробазар» площею 23 тис. кв. м 
на базі Центрального ринку Сумської 
облспоживспілки. Це підприємство поки 
що унікальне для системи споживчої 
кооперації.

Також у грудні 2016-го на території 
Центрального ринку Черкас відчинив 
двері двоповерховий сучасний Торговель-
ний центр площею понад 2 тис. кв. м.

І.Л. Гороховський висловив сподіван-
ня, що й у нинішньому році залучати-
муться інвестиції у розбудову мате-
ріально-технічної бази ринків. Адже 
вкрай необхідно зберегти мережу коопе-
ративних ринків, дбати про модерніза-
цію їх матеріально-технічної бази, пере-
творювати на сучасні, привабливі 
торговельно-сервісні центри.

Але при цьому важливо забезпечити 
ефективний захист майна та права на 
землекористування ринків.

ПРО РОЗВИТОК ОСВІТИ

Контингент студентів кооперативних 
вишів становить 24 тис. осіб.

Актуальним завданням освітнього про-
цесу кооперативних вищих навчальних за-
кладів Голова Правління Укркоопспілки 
назвав формування ключових компетент-
ностей студентів, необхідних для реаліза-
ції у професійній діяльності.

Вищі навчальні заклади споживчої 
кооперації України готують фахівців не 
лише для системи, тому потрібно розши-
рювати перелік спеціальностей з підготов-
ки фахівців, які є пріоритетними у спожи-
вачів освітніх послуг.

У доповіді також йшлося про розширен-
ня впровадження дистанційної форми на-
вчання в навчальних закладах системи.

Щоб кооперативна освіта розвивалася, 
потрібно змінюватися відповідно до вимог 
часу, вимог роботодавців, бізнес-середо-
вища,  вищих навчальних закладів.

ПРО МІЖНАРОДНІ 

КОНТАКТИ

І.Л. Гороховський розповів про ак-
тивну співпрацю із міжнародним коо-
перативним рухом, участь у світових 
та європейських кооперативних фору-
мах делегацій українських кооперато-
рів, які відбулися протягом звітного 
періоду.

Голова Правління відзначив присут-
ність на святкуванні 150-річчя спожив-
чої кооперації у Львові президента 
Євро Кооп Массімо Бонжіованні, гене-
рального секретаря Євро Кооп Тодора 
Іванова, регіонального директора Між-
народного кооперативного Альянсу – 
регіону Африка доктора Сіфа Чійоге та 
інших. Цей факт – демонстрація пова-
ги та бажання співпраці міжнародної 
кооперативної спільноти з кооперато-
рами України.

ПРО 25-РІЧЧЯ «ВІСТЕЙ…»

Голова Правління Укркоопспілки на-
голосив, що наша газета – одне з небага-
тьох корпоративних видань, яке не при-
пинило свого існування, не знизило тем-
пів щотижневого виходу, а навпаки, га-
зета «Вісті…» дала життя новим видан-
ням і проектам, які сьогодні об’єднані 
під брендом холдингу СО-ОР Media.

І.Л. Гороховський висловив сподіван-
ня, що «Вісті…» й надалі матимуть під-

тримку та піклування кооператорів у ви-
гляді передплати. А холдинг СО-ОР 
Media у 2017 році остаточно перейде на 
ринкову модель функціонування та скла-
де конкуренцію іншим медіакомпаніям 
України.

Підсумовуючи, Голова Правління Укр-
коопспілки відзначив, що незважаючи на 
труднощі та негаразди, вдалося забезпечи-
ти стабільний розвиток системи, тримати 
курс на збереження, становлення і утвер-
дження нашої громадсько-господарської 
організації, на зростання її ролі в 
соціально-економічному житті держави.

РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИХОДИТЬ 

ДО ТИХ, 

ХТО ПРАЦЮЄ

Обговорення звітної доповіді розпоча-
лося із виступу голови правління Запо-
різької споживспілки Олега Степановича 
БОНДАРЕНКА. 

За його словами, 2016-й був роком склад-
ним, але кооператори вже давно не розрахо-
вують на легкі часи, а роблять усе, щоб за-
безпечити сталий розвиток. Тож останні три 
роки Запорізька споживспілка входить до 
п’ятірки обласних споживспілок України за 
приростом товарообігу. Основний вид ді-
яльності спілки – торгівля.

Важливим для кооператорів області 
було продовжувати роботу з реконструкції 
і модернізації магазинів, повернення з 
оренди та відновлення власної торгівлі у 
них.

О.С. Бондаренко відзначив роботу коо-
ператорів Мелітопольського району, де 
вдалося повністю здійснити перехід тор-
говельної мережі на маркети з повним про-
грамним забезпеченням, що дає можли-
вість віддаленого контролю, супроводжен-
ня та оновлення баз даних в онлайн-
режимі. Йшлося у виступі й про інші до-
сягнення запорізьких кооператорів, як от 
про відкриття нових магазинів у проекті 
«Алкокоопмаркет», про розширення 
дистриб’ютерської мережі з торгівлі охо-
лодженими курчатами та індичками.

– В системі працює багато сімейних ди-
настій і серед працівників прилавка, і се-
ред працівників управлінського персона-
лу. Ми пишаємося цим і вважаємо, що за 
династіями майбутнє споживчої коопера-
ції, – підкреслив Олег Бондаренко.

У своєму виступі голова правління За-
порізької споживспілки виокремив ті не-
гативні моменти, які заважають працюва-
ти кооператорам. Мова про рейдерські за-
зіхання на кооперативну власність, зокре-
ма ситуацію довкола ринку Гуляйполь-
ського районного споживчого товариства, 
який рішенням деяких чиновників місце-
вої влади був переведений у комунальну 
власність. Завдяки втручанню у ситуацію 
Правління Укркоопспілки, особисто 
І.Л. Гороховського, а також вчасним публі-

каціям у газеті «Вісті…»  справедливість 
було відновлено. О.С. Бондаренко піддав 
критиці нововведення у Податковий ко-
декс та Закон про оплату праці, які не 
сприяють розвитку не тільки кооператив-
ній галузі, а й інших напрямів бізнесу.

– Ми готові працювати, зберігати робочі 
місця для своїх співробітників, забезпечу-
вати товарами мешканців сіл і селищ, 
куди не прийдуть великі торговельні ме-
режі. Але ми повинні бути впевненими у 
тому, що буде забезпечуватися зважений 
і економічно обґрунтований підхід і зако-
нодавчої, і виконавчої влади до прийняття 
будь-яких рішень, які зачіпають інтереси 
малого і середнього бізнесу, – наголосив 
О.С. Бондаренко.

ПРОБЛЕМИ 

I ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРIШЕННЯ

Важливі питання життєдіяльності спо-
живчої кооперації порушив у своєму ви-
ступі голова правління Мукачівської рай-
споживспілки  Іван Іванович РУБІШ. 

Він не лише оприлюднив злободенні 
проблеми, а й запропонував можливі 
шляхи їх вирішення.

– Одне з основних питань, котре не-
покоїть кооперативну спільноту Закар-
паття, як, мабуть, і всіх наших колег – 
збільшений у рази податок на землю. 
Такими діями місцеві ради намагають-
ся вижити нас з об’єктів, які нам істо-
рично належать. Що робимо ми? Де це 
можливо, змінюємо форму господарю-
вання, переходимо на єдиний податок 
і, таким чином, уникаємо земельного 
податку. Ініціюємо процедуру викупу 
земельної ділянки, але як тільки розпо-
чинаємо цей процес, сільська рада або 
відмовляється нам її продати, або вста-
новлює значно вищі ціни, ніж зазначені 
у Державних актах.

Який тут вихід? Або заробити достат-
ньо коштів для викупу, або знаходити 
компромісні рішення у стосунках з міс-
цевими органами влади.

«У бізнесі ти одержуєш або гроші, або досвід. Бери досвід, а гроші прийдуть».

Гарольд ДЖЕНІН, американський менеджер
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ТЕМА НОМЕРА

СКЛАДОВI УСПIХУ: ШУКАТИ РЕЗЕРВИ, 

ПРАЦЮВАТИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ  

Загнало у тупий кут кооператорів і 
«питання 3200». Ми не проти підвищення 
оплати праці наших працівників, багато 
хто отримує навіть більше. Але ми проти 
тих методів, якими держава пробує регу-
лювати цю норму: маю на увазі штрафні 
санкції і не тільки. Нам слід випрацюва-
ти колективну точку зору з цієї проблеми 
і активніше використовувати для 
роз’яснень газету «Вісті…».

Останнім часом у системі нашого ре-
гіону все гостріше постає питання забез-
печення кадрами. І тут варто ширше про-
пагувати нашу спілчанську ідею і пере-
ваги роботи в системі. Вартий насліду-
вання крок щодо соціального захисту 
своїх працівників продемонструвала За-
карпатська облспоживспілка, уклавши 
договір з провідним медичним закладом 
Ужгорода на обслуговування кооперато-
рів області.

Іван Рубіш також висловив слушні 
пропозиції щодо деяких організаційних 
питань роботи Ради, наповнення сайту 
Укркоопспілки.

ВЕКТОР РУХУ – 

НА ПІДЙОМ

Підвищену зацікавленість присутніх ви-
кликав виступ голови правління СТ «Ма-
лина» Немирівської райспоживспілки 
Він ницької області Михайла Михайлови-
ча ЛІТОВЧУКА.

А порада Іллі Леонідовича Горохов-
ського, що в «Малині» варто б побувати 
кожному і побачити все на власні очі, 
спричинила до того, що в перерві Ми-
хайла Михайловича з усіх сторін обсту-
пили колеги і буквально засипали його 
запитаннями. Тому про досвід немирів-
чан – докладніше.

– «Малина» – це наш бренд, під яким 
працюють три супермаркети торговель-
ного, заготівельного і виробничого 

спрямування. Перший ми відкрили у 
2009 році, а у 2014-му здійснили його по-
вне перезавантаження: утеплили при-
міщення; освітлення замінили на світ-
лодіодне; встановили антикражні воро-
та, обладнання для підрахунку покуп-
ців, теплову штору; облаштували міні-
пекарню; у торговому залі виокремили 
місце для виготовлення піци та морози-
ва, а у підвальному приміщенні облад-
нали кулінарний, м’ясний та варенич-
ний цехи. 

Відкриваючи у 2012 році «Малину-
маркет» №2, ставили за мету не просто 
розширитись, а максимально адаптува-
тися до запитів споживачів, налагодив-
ши ексклюзивне власне виробництво. 
Міні-пекарня тут працює у дві зміни, 
виготовляючи 43 тисячі штучних виро-
бів та 7,5 тонни вагової продукції. Бо-
рошно, до речі, чудове борошно, надхо-
дить зі спілчанського хлібокомбінату, 
а це в середньому 16-17 тонн. 

– Побувавши на багатьох майстер-
класах визнаних технологів в Україні й 
Італії, наші спеціалісти отримали чудо-
ву базу теоретичних знань і практичних 
навиків. Асортимент наш унікальний і 
реалізується лише в нашій мережі, що 
заохочує покупців відвідати саме «ма-
линові» маркети. Ставку робимо на не-
великі, переважно 100-грамові тістечка 
та ексклюзивні хліби.

Наприкінці минулого року перших 
відвідувачів прийняв третій мережевий 
магазин – з кулінарією, міні-пекарнею, 
вареничним та м’ясним цехами, в який 
інвестували 2,8 млн. грн. Отоварившись 
тут, можна без проблем накрити святко-
вий стіл чи зустріти несподіваних гос-
тей. Готові до споживання страви спер-
шу виставляються на гарячі столи, зго-
дом переміщуються на холодні, а після 
20-ї години на непродану продукцію по-
чинає діяти 30-відсоткова знижка. Спи-
сання при такому підході нульове, а 
вранці на прилавки знову виставляють-
ся свіжі страви.

У трьох маркетах робочими місцями 
забезпечено майже 140 осіб, влаштува-
тись у «Малину» можна, лише пройшов-
ши конкурсний відбір, черга сьогодні 
розписана на багато місяців уперед. Се-
редня зарплата становить 3500 гривень, 
щомісячний товарооборот кожного – від 
850 тис. грн. до 1,2 млн. грн.

За словами пана Літовчука, найбіль-
ший прибуток кооператорам приносить 
виробництво і реалізація власної про-
дукції.

– Закуповуємо у населення тушки 
свиней, продаємо свіже м’ясо і вироби з 
нього; заготовляємо і квасимо овочі; 
мріємо про власні варені ковбаси з при-
забутим смаком дитинства.

Нетрадиційно підійшли кооператори 
«Малини» до проблеми енергозбереження:

– Ми майже відмовились від викорис-
тання газу і перейшли на сучасне ре-
версне опалення усіх трьох магазинів. 
Тобто, теплову енергію від працюючих 
холодильників, комп’ютерів спрямову-
ємо на обігрів приміщень. Економія 
вражаюча – 15 тис. грн. у місяць.

Безперечно, запровадження новітніх 
технологій потребує великих затрат. 
Генріх Форд колись порівнював бізнес 
із нахиленою площиною: по ній можна 
або рухатися вверх, або котитися дони-
зу. Наш вектор руху – на підйом.

КОМП’ЮТЕРИЗАЦIЯ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПРОЦЕСIВ – 

ВИМОГА 

СЬОГОДЕННЯ 

Із достойними показниками 2016 рік за-
вершили й кооператори Тернопільщини, 
про що у своїй доповіді прозвітував пер-
ший заступник голови правління Спілки 
споживчих товариств Тернопільської об-
ласті Михайло Іванович ГУМЕНЮК. 

Візитною карткою кооператорів об-
ласті можна назвати ТОВ «ТЕКО-
Трейд», яке є мультиформатною мере-
жею і об’єднує у собі 15 магазинів. Для 
того, щоб це підприємство стало успіш-
ним, довелося вирішити ряд важливих і 
складних питань. Але без чого б точно 
«ТЕКО-Трейд» не сягнув такого розви-
тку – без застосування комп’ютерних 
програм. Сьогодні мережа повністю 
комп’ютеризована навіть на рівні неве-
ликих сільських магазинів.

До новацій у роботі великих маркетів 
М.І. Гуменюк відніс і впровадження влас-
ної випічки безпосередньо в магазині.

Вартує уваги й робота  товарами 
фреш-групи – наявність товарів цієї гру-
пи робить магазин популярним серед 
споживачів, отже забезпечує товарообо-
рот і доходи. Наприклад, продаж овочів 
та фруктів зріс у 3 рази, молокопродук-
тів – у 4-5 разів, особливо у сільських ма-
газинах.

Михайло Іванович Гуменюк акценту-
вав увагу на роботі із постачальниками, 
що також є у підсумку запорукою успіху 
торгівлі.

УСЕ ПIЗНАЄТЬСЯ 

В ПОРIВНЯННI

Виступи Олексія Олексійовича НЕСТУЛІ, 
ректора ВНЗУ «Полтавський університет 
економіки і торгівлі», завжди – емоцій-
ний експромт. Не змінив він цій традиції 
і на нинішніх зборах Ради.

Минулий рік ректор назвав чудовим 
у порівнянні з тим, що нас очікує ни-
нішнього року, чим викликав і оплес-
ки, і сміх у залі. Олексій Олексійович 
розкритикував рішення уряду про під-
няття мінімальної зарплати. В чому ж 
«революційність» цього рішення? За 
словами О.О. Нестулі – у тому, що до-
ведеться скорочувати число виклада-
чів приблизно на 30-40%. Адже від того, 
що в урядовому документі написано 
збільшити мінімальну зарплатню до 
3200 грн., грошей у бюджетах підпри-
ємств більше не стало, тож відшукати 
їх можна тільки економлячи на інших 
виплатах.

Втім, оптимізму Олексію Олексійо-
вичу не позичати. Він пропонує поди-
витися на цю проблему «очима вели-
ких бізнесменів, які радять із кризової 
ситуації шукати нетрадиційний ви-
хід».

– Я подумав, що ця ситуація змусить 
нас перейти на нові навчальні плани, 
на нові форми реалізації навчального 
процесу. Ми змушені будемо перебуду-
ватися, – говорить Олексій Олексійо-
вич. – Тому давайте підемо не шляхом 
механічного скорочення, а впрова-
дження нових інноваційних техноло-
гій, які б дозволили вийти на якісно но-
вий рівень нашої роботи. Нам треба пе-
рейти на новий формат стосунків між 
освітою, наукою і виробництвом шля-
хом створення освітньо-наукових ви-
робничих комплексів. Тоді з’являться 
гроші до виконання революційних пла-
нів нашого уряду.  

Виступ ректора викликав схвальні 
оплески залу.

Усі виступаючі роботу Правління 
Укркоопспілки оцінили задовільно.

Учасники зборів Ради розглянули ці-
лий пакет організаційних та фінансо-
вих документів. Із розгляду усіх пи-
тань були прийняті відповідні поста-
нови.

Старт звітній кампанії органів 
управління і контролю споживчої коо-
перації покладено. Далі – слово за регі-
онами.

Оксана ГУЦУЛ,

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА
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КАДРИ

ЮВІЛЕЙ   ЗОЛОТИЙ  ФОНД

Т ак щасливо склала-
ся наша доля, що і 
батьки, і я значну 
частину свого жит-
тя пов’язали зі спо-

живчою кооперацією. Тато 
упродовж більш як тридця-
ти років пропрацював за-
відуючим продовольчим 
складом Андрушівської 
райспоживспілки Жито-
мирської області, і це було 
його незмінним та єдиним 
місцем роботи «на цивілці» 
після довгострокової служ-
би в Армії. Мама, Лідія Ми-
хайлівна, також залишила 
помітний слід на спілчан-
ській ниві району, прой-
шовши шлях від продавця 
до начальника планово-
економічного відділу. 

У ті часи споживча коо-
перація процвітала і вважа-
лася надто потужною гос-
подарською структурою, 
такою собі державою в дер-
жаві з розгалуженою сфе-
рою діяльності і захмарни-
ми обсягами. Склад у сьо-
годнішньому сприйнятті – 
це щось невелике за пло-
щею і місткістю. А тоді, у 
70-80-ті роки, у розпоря-
дження тата надходили 
практично всі дефіцитні 
продовольчі товари, елітні 
спиртні напої, котрі відпус-
калися за особливими роз-
нарядками. Я не раз думаю, 
проектуючи нинішню ситу-
ацію на колишню: це ж як 
можна було озолотитись, 
яких статків нажити, якби 
мав наш тато очі завидющі 
і руки загребущі! Натомість 
– кришталева чесність, ви-
сока порядність, сувора 
дисципліна до себе і до під-
леглих. А ще – довіра від ке-
рівництва, повага від колег, 
похвальні реляції на коопе-
ративних активах району й 
області, і головне – чиста 
совість і спокійний сон.

Пам’ятаю, яка гордість 
охоплювала нас з братом, 
коли на першотравневій де-
монстрації ми бачили на-
шого тата на чолі колони 
кооператорів із прапором у 
руках. Хотілося підбігти і 
стати у шеренгу поруч, щоб 
усі бачили: це НАШ та-
тусь!

З появою у родині неві-
стки і зятя, дітей у Вільчин-

ських стало четверо – одна-
ково дорогих, однаково рід-
них. На жаль, уперше за 
святковим столом не буде з 
нами нашого сонечка, на-
шої Юлічки: душа її відле-
тіла і тепер покоїться на не-
бесах.

…Уже давно на пенсії 
мої батьки, вже мало зали-
шилося тих, з ким вони пра-
цювали і відпочивали, вже 
рідко дзвонить домашній 
телефон. Сьогодні вони ве-
дуть неквапливий, розміре-

ний спосіб життя. І хоч по-
спішати нікуди, не дозволя-
ють собі вранці довше по-
спати, раніше лягти ввече-
рі. Все за графіком: щойно з 
плити сніданок; прийом лі-
ків – без цього тепер ніяк; 
приготування обіду і сам 
обід; короткий перепочи-
нок, а тоді читання. Чита-
ють багато і щодня, мають 
своїх улюблених авторів; 
знають популярних веду-
чих; слідкують за подіями 
в політичному й економіч-

ному житті і не перестають 
надіятися на кращі для 
України часи… 

Піймала себе на тому, 
що писати збиралася про 
тата, а збилась, як це часто 
зі мною буває, на обох бать-
ків. Так завжди: говорячи 
про маму, маю на увазі 
тата, і навпаки, починаю 
розповідати про тата, а за-
кінчую ними обома. І цьо-
му є дуже красиве пояснен-
ня: мої батьки живуть у 
парі 67(!) років. І не просто 
живуть, а красиво, гідно, 
достойно, викликаючи за-
хоплення у знайомих, сусі-
дів і гордість – у нас з бра-
том, в онуків і правнуків. 
Не знаю, як їм, людям без 
університетів, вдалося ви-
будувати такі сімейні сто-
сунки, запровадити такі 
безцінні сімейні цінності й 
неписані правила, які і їм 
допомагали долати трудно-
щі, і які нас вивели в люди.

МОЇ БАТЬКИ ЖИ-
ВУТЬ У ПАРІ 67(!) 

РОКІВ. І НЕ ПРОСТО 
ЖИВУТЬ, А КРАСИ-
ВО, ГІДНО, ДОСТОЙ-
НО, ВИКЛИКАЮЧИ 

ЗАХОПЛЕННЯ У 
ЗНАЙОМИХ, СУСІДІВ 
І ГОРДІСТЬ – У НАС 

З БРАТОМ, В ОНУКІВ 
І ПРАВНУКІВ

Вони для нас – і тато, і 
мама – дві половинки одно-
го цілого. Тому з ювілеєм 
вітаємо їх обох, бо ж і тато, 
напевне, не був би таким, 
якби не мама і її повсякчас-
на жертовність, готовність 
підставити своє тендітне 
плече і підкласти свої на-
труджені руки. Пишаємося 
вами! Гордимося вами! І 
благаємо Всевишнього, аби 
ми ще довго залишалися 
дітьми.

Людмила ШАПОВАЛОВА

КОЛИ ЗА КЕРМОМ КОЛИ ЗА КЕРМОМ 

ПРОФЕСIОНАЛПРОФЕСIОНАЛ  
 КІРОВОГРАДЩИНА     Колективу Компаніїв-
ського райспоживтовариства надзвичайно 
поталанило з Володимиром Завгороднім, 
який близько 37 років працює тут водієм. 
Справедливий, людяний, працелюбний, з 
активною життєвою позицією та бездоган-
ною репутацією – саме так про нього ка-
жуть у системі споживчої кооперації Кіро-
воградщини.

Починав трудову біографію Володимир Кар-
пович у 1979 р. на посаді водія Компаніївської 
автоколони виробничого автотранспортного 
об’єднання Кіровоградської облспоживспілки. 
Зізнається, що за кермом почувається добре і 
впевнено, адже це не лише професія, це покли-
кання. 

Кілька разів на тиждень Володимир Завго-
родній вирушає за певними маршрутами, щоб 
завезти у кооперативну торговельну мережу ра-
йону продовольчі та промислові товари. У дощ 
чи снігову заметіль, долаючи бездоріжжя та кру-
ті підйоми, водій сумлінно виконує свою роботу.

– Навіть за хорошої погоди керувати автомо-
білем – це тяжка і відповідальна робота, але у 
Володимира Карповича багатий водійський до-
свід, – відзначає інструктор з кадрів, голова 
профспілкового комітету Компаніївського рай-
споживтовариства Олена Павельчак. – Він до-
сконало знає правила дорожнього руху, за кер-
мом завжди уважний, не відволікається на дріб-
ниці, слідкує і за вчасним ремонтом авто, і за 
його чистотою. А ще хочу додати, що він май-
стер на всі руки, який зробив вагомий внесок у 
модернізацію багатьох спілчанських об’єктів ра-
йону. За освітою Володимир Завгородній слю-
сар III розряду, має чимало нагород за свою пра-
цю. Нещодавно з нагоди 150-річчя утворення 
першого споживчого товариства був нагоро-
джений Грамотою Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств та ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації України.

Володимир Завгородній – не лише надійний 
водій, а й люблячий чоловік, тато та дідусь. До-
бре знають у Компаніївському районі коопера-
тивну династію Завгородніх. Головним бухгал-
тером Компаніївського райспоживтовариства 
працює дружина Володимира Карповича Олек-
сандра Василівна; бухгалтером райспоживтова-
риства почала свою трудову діяльність після за-
кінчення Кіровоградського кооперативного ко-
леджу економіки і права імені М.П. Сая його до-
чка Тетяна; найкращі роки своєї трудової біогра-
фії із споживчою кооперацію пов’язали й рідні 
сестри героя нашої оповіді.

Нещодавно Володимир Завгородній відзна-
чив своє 60-річчя. Щиро і з теплотою його приві-
тали у колективі, побажавши міцного здоров’я, 
щастя, довголіття і миру. 

Ірина ШІХІЄВА

Правління Андрушівської райспоживспіл-
ки, райком профспілки працівників споживчої 
кооперації, рада ветеранів щиросердечно віта-
ють ветерана війни і праці, колишнього завіду-
ючого продовольчим складом райспоживспіл-
ки, вельми шановану, знану і авторитетну 
людину, Аркадія Павловича Вільчинського, із 
великим, славним, мудрим і поважним ювіле-
єм — 90-річчям від дня народження.

Бажаємо миру, здоров'я, благополуччя і до-
бра. Нехай ваше серце і душу, Аркадію Павло-
вичу, зігрівають  справи Ваших дітей, онуків 
та правнуків, бо ж вони гідне продовження 
Вашого славного роду.

Нехай тепло Вашої душі повертається до 
Вас людською добротою, шаною і повагою.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Хай у душі не вигаснуть зірниці,
Хай повняться до краю день у день
Добра і щастя золоті криниці!

ДЯКУЄМО, ТАТОЧКУ!
Це слово у «Вістях…», де за 14 років роботи вміщено стільки моїх авторських мате-
ріалів, де стільки написано про людей хороших, дається мені чи не найважче. Бо це 
слово – про мого тата, Аркадія Павловича Вільчинського. І пишеться воно з приво-
ду урочистого і щемливого – 90-річчя від дня його народження. Це тільки здається, 
що про рідних говорити легко, бо ти їх найкраще і найдовше знаєш. Насправді це 
не так, бо завжди бракує потрібних слів для висловлення щирих емоцій і почуттів.

«Якщо людина справді чогось захоче, то весь Всесвіт сприятиме тому, щоб її бажання здійснилося».

Пауло КОЕЛЬО, бразильський прозаїк i поет
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 20

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство»

10.25 Розмова з автором фільму 

«Герої не вмирають» Воло-

димиром Чистиліним

10.40 Д/ф «Герої не вмирають»

11.35, 12.00 Д/ф «Generation 

Maidan»

12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬ-

НА ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ’ЯТІ ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Перша студія

13.30 Д/ф «Чорний зошит Май-

дану»

15.00 Новини

15.45 Д/ф «Євромайдан – Волин-

ська Січ»

16.20 На пам’ять

16.40 Перша студія

17.00 Д/ф «Чміль»

17.55 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Документальний фільм

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Мас-старт 12,5 км (жінки)

03.05 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Мас-старт 15 км(чол.)

04.00 Т/с «Анна Піль»

04.50 Вікно в Америку 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00, 12.25, 13.10 «Мі-

няю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення 

14.50, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

16.45, 19.30, 00.15 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 Х/ф «Я з тобою» 12+

22.20 Д/ф «Переломний момент»

00.30 Х/ф «Серце пірата» 16+

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Своя правда» 

14.00 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським»

15.20 «Чекай мене»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!» 

00.10, 03.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.50, 05.05 «Подробиці»

02.35   Д/п «Подорожі в часі»

04.20 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55 Надзвичайні новини 

06.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.00 Секретний фронт

10.55, 13.20 Х/ф «Блакитна без-

одня» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф «Викраде-

на-2» 16+

16.45 Х/ф «Повітряний мар-

 шал» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20, 21.25 Д/ф «Русский мир»

22.15 Свобода слова

00.25 Х/ф «Стукач» 16+

02.20 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+

03.00 Стоп-10

СТБ

07.15 «Все буде добре!»

09.15 «Все буде смачно!»

10.10 Х/ф «Ми незвично зустрі-

лися»

11.55 Х/ф «Любов на два полю-

си» 16+

13.50 «Битва екстрасенсів-16»

16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.55, 22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

23.30 «Один за всіх»

00.55 «Давай поговоримо про 

секс-3»

02.50 «Краще на ТВ»

 УКРАЇНА

05.50 Події тижня з Олегом Па-

нютою

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика

11.50 Х/ф «Мамина любов» 16+ 

13.45, 15.30 Т/с «Пощастить у 

коханні» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.05 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Умови контрак-

ту-2» 16+

23.30 Х/ф «Робін Гуд» 16+ 

02.50 Зоряний шлях

03.50 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

ВІВТОРОК, 21

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Д/ф «Джиммі Картер»

10.55 Д/ф «Приватний лист сві-

тові»

11.45 Орегонський путівник 

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

14.00 Книга.ua 

14.30 Вересень 

15.00 Новини

15.20 Театральні сезони 

15.45 Спогади 

16.15 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хто в домі хазяїн? 

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.50, 22.45 З перших вуст

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Д/с «Джон Фітцжеральд 

Кеннеді»

03.55 Т/с «Анна Піль»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.25 «Міняю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення 

12.55 «Вечірній Київ»

15.05 «Мультибарбара»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Останній мос-

каль-2» 12+

22.00 «На ножах»

23.30 Т/с «Теорія брехні-3» 16+

00.45 Х/ф «Водне життя» 16+

02.45 Х/ф Пропала грамота»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

14.10  «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

00.00, 03.00 Т/с «Впізнай мене, як-

що зможеш» (16+) 

01.40, 05.05 «Подробиці»

02.30 Д/п «Подорожі в часі» 

04.20 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.30 Факти

04.50 Провокатор

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.05 Антизомбі

11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 

16+

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Відкрийте, поліція-3» 

15.30, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Кращий стрілець» 

01.25 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

02.50 Стоп-10

СТБ

07.05 «Все буде добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05 «МастерШеф-2»

16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30, 23.10 Т/с «Коли ми вдома»

20.30, 22.45 «МастерШеф. 

Діти-2»

00.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.00 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту-2» 16+

00.20 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+

02.50 Х/ф «Робін Гуд» 

05.00 Зоряний шлях

СЕРЕДА, 22

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Д/ф «Джиммі Картер»

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 Війна і мир 

15.00 Новини

15.20 Світло

16.05 Путівник прочанина 

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хочу бути 

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Простір толерантнос-

ті. Візьму твій біль собі»

19.50 З перших вуст

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Д/ф «Джиммі Картер»

03.30 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

03.55 Т/с «Анна Піль»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

11.00, 12.25 «Міняю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення 

12.50 «Вечірній Київ»

15.05 «Мультибарбара»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Останній мос-

каль-2» 12+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.30 Т/с «Теорія брехні-3» 16+

00.45 Х/ф «Гепард»

02.15 Х/ф «Тіні забутих предків»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели…  

з Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

14.00 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

00.00, 03.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.40, 05.00 «Подробиці»

02.30 Д/п «Подорожі в часі»

04.15 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Провокатор

05.45 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.05 Громадянська оборона

11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 

16+

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Кращий стрілець» 

15.35, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Операція «Арго» 16+

01.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.00 Стоп-10

СТБ

06.50 «Все буде добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50 «МастерШеф-2»

16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30, 23.50 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 «МастерШеф. 

Діти-2»

01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Умови 

контракту-2» 16+

00.30 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 23

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Д/ф «Клінтон»

11.45 Орегонський путівник 

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.05 Д/ф «Раїса Недашківська. 

Те, що не вмирає»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.15 «На пам’ять»

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.30 Школа Мері Поппінс 

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Гармонія протиріч Те-

тяни Яблонської»

19.50 З перших вуст

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.35 Обличчя війни 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Д/ф «Джиммі Картер»

03.30 Д/ф «Київська старовина. 

Світ мистецтва. О.Екстер»

03.55 Т/с «Анна Піль»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55, 12.25 «Міняю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення

12.50 «Вечірній Київ»

15.05 «Мультибарбара»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Останній мос-

каль-2» 12+

22.00 «Чотири весілля-6»

23.00 «Право на владу-2017»

00.45 Х/ф «За взаємною зго-

дою» 16+

02.30 Х/ф «Артур Ньюман» 16+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.20, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

14.00 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00 «Подробиці»

00.00, 02.45 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (16+) 

01.30, 04.45 «Подробиці»

02.20 Д/п «Подорожі в часі» 
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

04.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Провокатор

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 

16+

12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Скажені перегони» 

15.20, 16.20, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Гра в імітацію» 16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ

06.30 «Все буде добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

09.15 «МастерШеф-2»

16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30, 01.10 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4»

00.30 «Один за всіх»

02.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА 

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 00.00, 02.30 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

«Шахтар» – «Сельта»

00.15 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+

03.15 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 24

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.30 Д/ф «Клінтон»

11.45 Орегонський путівник 

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Схеми 

14.00 Д/ф «Після прем’єри – 

розстріл»

15.00 Новини

15.20 Віра. Надія. Любов 

16.15 «На пам’ять»

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.25 Хто в домі хазяїн?

17.45 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.15 З перших вуст

19.25 Війна і мир 

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Д/ф «Іван Франко»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Музичне турне

03.10 Т/с «Анна Піль»

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50, 12.25 «Міняю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення 

12.55 «Вечірній Київ 2015»

15.05 «Мультибарбара»

16.45, 19.30, 02.05 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.20 «Ліга сміху-3 2017»

22.25 «Вечірній квартал»

00.20 Х/ф «8 кращих побачень»

02.35 Х/ф «Мотель» 18+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.20, 12.25 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!» 

14.00 «Слідство вели… з Леоні-

дом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00, 02.10 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Добрі наміри»

00.40 Х/ф «Балаган»

03.00 «Чекай мене» 

04.40 Х/ф «Добрі наміри»

ICTV 

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Провокатор

05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Інсайдер

11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 

16+

12.00, 13.20 Х/ф «Гра в іміта-

цію» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Скетчком «На трьох» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.35 Х/ф «Чорний яструб» 16+

02.10 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.35 Стоп-10

СТБ 

08.35 Х/ф «Любов під нагля-

дом» 16+

10.30 Х/ф «Зрада» 12+

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30, 00.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.30 Х/ф «Домробітниця»

22.35 Х/ф «Неідеальна жінка»

02.05 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.00 Х/ф «Фото на недобру 

пам’ять» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Сила Віри» 16+

01.20 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+

03.40 Реальна містика 

05.10 Зоряний шлях 

СУБОТА, 25

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

11.00 Фольк-music 

12.30 Т/с «Аристократи»

16.15 Книга.ua 

16.45 Д/ф «Переслідуй свою 

мрію»

17.15 Чоловічий клуб. Спорт 

17.50 Чоловічий клуб 

18.20 Український корт 

19.00, 22.30 Національний від-

бір учасника від України на 

Міжнародний пісенний кон-

курс «Євробачення-2017». 

Фінал

21.20 Новини 

21.45 Мистецький пульс Аме-

рики 

22.20 Мегалот 

23.30 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Клінтон»

04.15 Д/ф «Гармонія протиріч Те-

тяни Яблонської»

04.40 Надвечір’я. Долі 

05.35 Новини 

1+1 

06.00 Х/ф «Погана компанія» 16+

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 ТСН

11.15 «Світське життя»

12.15 «Одруження наосліп-3»

14.00 «Голос країни-7»

16.30, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15, 03.55 «Українські  

сенсації»

23.15 «Світське життя»

00.15 «Ліга сміху-3 2017»

02.10 Х/ф «Погана компанія» 16+

ІНТЕР 

05.50 Х/ф «Щит і меч» 

12.30 Х/ф «Невловимі месники»

14.00 Х/ф «Свій серед чужих, чу-

жий серед своїх»

16.00, 20.30 Т/с «Смерть шпигу-

нам» (16+) 

20.00 «Подробиці»

00.50 Х/ф «Двоє» (16+) 

02.30 Д/п «Легендарні замки 

України»

03.10 Х/ф «Балаган»

04.30 Х/ф «Невловимі месники» 

ICTV 

04.35 Факти

04.55 Х/ф «Діаманти назавжди» 

16+

06.55 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.45 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

13.20 Х/ф «Перший лицар» 16+

16.00 Х/ф «Чорний яструб» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Круті чуваки» 16+

22.15 Х/ф «Втеча з Шоушен-

ка» 16+

01.00 Х/ф «Інший світ: Пробу-

дження» 18+

02.20 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

05.50 «ВусоЛапоХвіст»

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55, 21.30 Т/с «Коли ми вдома»

11.40 Х/ф «Домробітниця»

13.20 «МастерШеф. Діти-2»

19.00 «Євробачення-2017»

22.40 «Євробачення-2017. Під-

сумки голосування»

23.40 «Давай поговоримо про 

секс-3»

01.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Умови 

контракту-2» 16+ 

15.00, 19.00, 01.30 Сьогодні

17.15, 19.40 Т/с «Це було біля 

моря» 

21.30 Х/ф «Страшна красуня» 

23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+

05.00 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 26

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Національний відбір учас-

ника від України на Міжна-

родний пісенний конкурс 

«Євробачення-2017». Фінал 

12.05 Театральні сезони 

12.35 Х/ф «Останній танець Кар-

мен»

14.20 Мистецькі історії

14.35 Фольк-music

15.55 Твій дім-2

16.15 Д/ф «Раїса Кириченко. Діа-

гноз – народна»

17.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Легенди тофу»

21.55 Що там з Євробаченням? 

22.30 Арт-Клуб 38 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Д/ф «Клінтон»

04.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

04.40 Віра. Надія. Любов 

05.35 Новини 

1+1 

06.00 Х/ф «Під сонцем Тоскани»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.00 «Світ навиворіт-3. Тан-

занія»

11.10 «На ножах»

13.00 Х/ф «Останній москаль-2» 

12+

17.30 Х/ф «8 кращих побачень»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15 Х/ф «Пограбування по-

англійськи» 16+

01.00 «Аргумент кiно»

01.45 Х/ф «Під сонцем Тоскани»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.30 «Подробиці»

07.00 Х/ф «Свій серед чужих, чу-

жий серед своїх»

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»

11.00 «Орел і Решка. Шопінг» 

12.00 «Орел і Решка» Краще

12.50, 01.10 Х/ф «Вибір моєї 

матусі»

14.50 Т/с «Птаха у клітці» (16+) 

18.10 Х/ф «Кохання за розкла-

дом»

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Т/с «Все повернеться» 

(16+) 

ICTV

04.00 Факти

04.30 Х/ф «Живи і дай померти 

іншим» 16+

06.25 Т/с «Відділ 44» 16+

10.00 Стоп-5

11.00, 13.00 Х/ф «Перший ли-

цар» 16+

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Втеча з Шоушен-

ка» 16+

16.35 Х/ф «Круті чуваки» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Злочинець» 16+

22.45 Х/ф «Стрілець» 16+

01.05 Х/ф «Інший світ: Пробу-

дження» 18+

02.25 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

07.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.35 «Євробачення-2017»

16.00, 23.10 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4»

18.00, 22.10, 00.20 «Слідство ве-

дуть екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Сила Віри» 16+

12.50 Т/с «Це було біля моря» 

16.40, 20.00 Т/с «Його кохання» 

19.00 Події тижня з Олегом Па-

нютою 

21.10 Х/ф «Фото на недобру 

пам’ять» 

23.10 Х/ф «Гладіатор» 16+ 

02.00 89-та церемонія нагоро-

дження премії «Оскар»

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

2) заповнити поля: 
   – отримувач – «Редакція газети 
      «Вісті…»;
   – номер рахунку отримувача – 
      26006052730479;
   – поставити відмітку навпроти рядка  
     «Рахунок одержувача відкрито 
     в КБ «Приватбанк»;
    – у «Призначенні платежу» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 

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

тей…» отримав вашого листа, пере-
дзвоніть після його відправки до ре-
дакції на номер (044) 529-93-47.

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

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ДО  ВЕРШИН

У 2016 р. кооператори Украї-
ни відзначали знаменну 
дату – 150 років з моменту 
створення першого в 
Україні споживчого това-

риства. Та 2016–2017 навчальний рік 
– це ще й особливий період в історії 
Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інститу-
ту, який у червні цього року відзна-
чатиме 95-ту річницю від дня фунда-
ції кооперативного технікуму. А 31 
січня 2017 р. у Хмельницькому коопе-
ративному торговельно-економіч-
ному інституті відбулась ще одна ви-
значна подія – випуск магістрів за 
шістьма спеціальностями, у тому 
числі й перший випуск магістрів-
менеджерів.

Ведучими урочистостей стали де-
кани факультетів, к.е.н. Євген Док-
торук, к.е.н. Андрій Савіцький та 
випускниці-магістрантки – Анаста-
сія Столярчук (менеджер, відмінни-
ця навчання, фіналістка «Інтер-
школи», переможець конкурсу 
«Студентські перлини – тобі, Укра-
їно!», успішний менеджер рестора-
ну «BEEF М’ЯСО & ВИНО», м. Київ) 
та Аліна Сікула (маркетолог, від-
мінниця навчання, фіналістка кон-
курсу «Містер і Міс ХКТЕІ – 2015», 
помічник менеджера компанії 
«Львівська майстерня шоколаду» у 
м. Хмельницький).

На урочистостях були присутні: 
духовний наставник викладачів і 
студентства ХКТЕІ, протоієрей 
української православної церкви, 
настоятель храму Різдва Пресвятої 
Богородиці отець Михайло; началь-
ник відділу органі заційно-кадрової 
роботи спілки споживчих товариств 
Хмельницької області, голова проф-
спілкової організації працівників 
споживчої кооперації Хмельниччини 
Петро Борщинський; президент 
Хмельницької торгово-промислової 
палати Наталія Белякова; начальник 
Управління економіки Хмельницької 
міської ради, викладач кафедри ме-
неджменту ХКТЕІ Оксана Новодон; 
заступник начальника управління з 
питань розвитку підприємництва та 
споживчого ринку – начальник відді-
лу споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури Хмельниць-
кої ОДА Олег Гарник; заступник на-
чальника управління оподаткування 
юридичних осіб – начальник відділу 
контролю за декларуванням ПДВ 
Хмельницької обласної податкової 
служби Володимир Підгірний; мене-
джер з персоналу ТОВ «Епіцентр К» 
Марія Миколаївна Шпак.

Основне місце в урочистій части-
ні заходу займали академічні промо-
ви. Так, у виступі першого проректо-
ра Оксани Дзяної йшлося про вагомі 
здобутки когорти випускників-
магістрів 2017 року. 

– Серед 134 випускників 111 вже 
працюють, з них 98 – за отриманою 
спеціальністю, а четверо встигли за-
початкувати власну справу та створи-
ти робочі місця, – зазначила Оксана 
Сергіївна. – Поєднавши фундамен-

тальну академічну науку та здолав-
ши перші сходинки професійної 
кар’єри, багато хто вже зрозумів, на-
скільки складно працювати творчо, 
ефективно, у команді, і наскільки це 
захоплює. Ми навчали вас комплек-
сному баченню та інноваційному ви-
рішенню проблем бізнесової діяль-
ності. Комерція і торгівля – це сьогод-
ні нервова тканина економіки, її інте-
груюча ланка. Ви це відчуваєте, ви «в 
темі», ми переконались у цьому під 
час захисту магістерських робіт. Здат-
ність відстоювати власну наукову по-
зицію, доводити суперечливі гіпотези 
і бути переконливими під час публіч-
ного виступу, аргументовано не пого-
джуватись із поважними членами ек-
заменаційних комісій дозволяють сьо-
годні стверджувати – перший науко-
вий ступінь випуск никами-
магістрами ХКТЕІ достойно здобуто.

Із радістю відзначаємо про за-
гальні позитивні тенденції у вико-
нанні магістерських робіт. Частина 
з них уже є бізнес-проектами або про-
грамами розвитку підприємств.  Так, 
проект агроготелю Юлії Кітнік буде 
успішно впроваджений в індустрії 
«зеленого туризму» області; поміч-
ник директора найбільшого в Хмель-
ницькому готельно-розважального 
комплексу «Імперія», менеджер Ігор 
Котик поєднав актуальні задачі про-
фесійної діяльності і наукових пошу-
ків, вибудовуючи і втілюючи ефек-
тивну стратегію підвищення конку-
рентоспроможності підприємства, 
на якому працює.

Магістри-маркетологи, які пра-
цюють у «Львівській майстерні шо-
коладу», підготували цілу низку до-
сліджень, які, на думку їхнього робо-
тодавця, у комплексі складають ко-
лективну монографію.

Робота провідного інженера з ім-
порту, відповідального по митниці 
ПАТ «Укрелектроапарат» Назарія 
Дунця є, за своєю суттю, обґрунтуван-
ням реального алгоритму спрощення 
митної процедури під час експорту 
та реекспорту трансформаторів, що 
проектуються на підприємстві. 

Магістри з фінансів і кредиту до-
сліджували і пропонували шляхи 
вдосконалення діяльності комерцій-
них банків. Зважаючи на відсоток 
працевлаштованих за фахом, вони 
вже мають на це право. Напевне, 
саме тому масив робіт було присвя-
чено інструментам підвищення 
ефективності облікової політики та 
ведення бухгалтерського обліку. 

Честі проголошувати випускові 
промови були удостоєні магістр з 
м е н е д ж м е н т у ,  м е н е д ж е р -
управитель ТОВ «Хмельницька ап-
тека оригінальних препаратів» 
Олександр Гула та магістр із фінан-
сів, економіст І категорії відділу 
продажу роздрібних послуг філії АТ 
«Укрексімбанк» у м. Хмельницький 
Олександр Вандоляк. 

– Для мене це важлива, відпові-
дальна і хвилююча мить життя, – 
звертаючись до випускників, сказав 
Олександр Гула. – ХКТЕІ – це на-
справді мій другий дім, навчаюся 
тут із 2007 року. Отримавши диплом 
молодшого спеціаліста, пройшов 
строкову службу в Збройних силах 
України. На все життя запам’ятаю 
розмову під час працевлаштування. 
Коли на питання про освіту я ска-
зав, що отримую її в кооперативно-
му коледжі, мій керівник відповів: 
«Дуже добре, серйозний заклад». 

В серцях усіх викладачів та ви-
пускників знайшли відгук і слова ви-
пускника, магістра з фінансів Олек-
сандра Вандоляка. 

– Ось і настав цей день… Він важ-
ливий для нас усіх – для тих, хто 
вчився, і для тих, хто вчив. Можна 
було б сказати зараз: проект закін-
чився, але насправді – проект стар-
тує, – почав свою промову Сашко. – 
Готуючись до виступу, я мав кілька 
днів, щоб поміркувати: що дав мені 
ХКТЕІ? І зрозумів: результат інте-
лектуальних інвестицій не лежить 
на поверхні, він уже глибоко засів 
всередині і ще довго приноситиме 
результати. А найважливіше: коли 
приймаєш якесь рішення, виступа-

єш на нараді, подумки звертаєшся 
до когось зі своїх педагогів і дума-
єш: що б вони сказали з того чи ін-
шого приводу?

Випуск магістрів 2017 року проде-
монстрував – успіх твориться щоден-
ною працею тут і зараз. Андрій Гон-
чарук, відмінник навчання, скром-
ний, вдумливий і серйозний, у свої 23 
вже досяг неабияких вершин. 

– Ми живемо у світі, в якому все 
швидко змінюється, і ви, шановні ви-
кладачі, відповідно до часу, давали 
нам найкращі знання, спонукали 
сформувати принципи власного жит-
тя. Один із моїх принципів – бути вір-
ним навчальному закладу, де здобув 
професію; тій компанії, тому керівни-
ку, де працюєш або працюватимеш, 
– наголосив Андрій Гончарук. – Свою 
першу справу я розпочав у 17 років, а 
сьогодні, у 23, я вже власник невели-
кої рекламної фірми. До цього я пра-
цював у багатьох людей, і коли йшов 
від них – ми залишалися друзями. 
Шлях до успіху – достатньо складний, 
із розчаруваннями і моментами, коли 
опускаються руки. Однак найбіль-
шим стержнем, найбільшою основою 
в моєму житті, у всіх обставинах була 
віра. Я навчився про це говорити, я ві-
руюча людина. Віра – це найбільший 
мотиватор успіху. Тому я вдячний Бо-
гові за те, що Він дав мені правильне 
мислення і можливість навчатися в 
такому прекрасному навчальному за-
кладі як ХКТЕІ. Дякую за все!     

Із хвилюванням і радістю трима-
ли випускники в руках дипломи ма-
гістрів. Линула музика натхненних 
композицій. Злітали в повітря конфе-
дератки – данина магістерським тра-
диціям. Урочистості завершились, а 
зала вирувала кольорами, емоціями, 
сміхом і сподіваннями на професійні 
досягнення, а найбільше – що багато 
добрих справ ми зробили для суспіль-
ства і нашої рідної держави.

Вікторія ЦЕРКЛЕВИЧ, проректор 

із науково-педагогічної та 

виховної роботи ХКТЕІ

ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГIСТРIВПЕРШИЙ ВИПУСК МАГIСТРIВ  

НА СЬОГОДНІ ХКТЕІ – 
ЄДИНИЙ ВИШ ХМЕЛЬ-

НИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ДЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ПІДГОТОВКА МАГІ-
СТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬ-
НОСТЯМИ «ТОВАРО-

ЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕР-
ТИЗА В МИТНІЙ СПРА-

ВІ» ТА «ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННА СПРАВА»

Вітання-настанови 

випускникам-

магістрам від началь-

ника відділу 

організаційно-

кадрової роботи спілки 

споживчих товариств 

Хмельницької обл. 

П.Ф. Борщинського, 

президента Хмель-

ницької торгово-

промислової палати 

Н.М. Белякової та 

о. Михайла

Група магістрів-маркетологів 

Диплом магістра менеджменту отри-

мує Ігор Котик – капітан команди еру-

дитів «Еврика», кращий гравець все-

української гри ерудитів на приз 

газети «Вісті…» у 2014–2015 рр.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ТОЧКА ЗОРУ

  ТРЕНІНГ

Щодня кожен із нас купує певні товари 
або послуги, але чи знаємо ми, споживачі, 
свої права? Чи вміємо їх захищати і відсто-
ювати? На жаль, часто саме необізнаність 
у таких питаннях сприяє порушенню на-
ших прав.

Викладачі та студенти  спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова ді-
яльність» Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу вирішили 
допомогти охочим зорієнтуватися в широ-
кому колі питань захисту прав споживачів і 
створили презентацію-тренінг. Відвідувачі 
заходу дізналися: як діяти в разі придбання 
неякісного товару; який якісний товар мож-
на повернути, а який ні; що таке гарантій-

ний термін експлуатації та які умови вико-
нання безкоштовних ремонтних робіт.

Деякі цікаві факти стали новиною для 
присутніх. Наприклад, чи знаєте ви, що 
втрачений касовий чек може бути віднов-
лений торговельним підприємством за за-
явою покупця? А в разі поломки габарит-
ного товару вагою (5 кг і більше), що пере-
буває на гарантійному терміні, до сервіс-
ної служби його має бути доставлено за ко-
шти продавця. Якщо ремонт затягнувся 
більше, ніж на 14 днів, ви маєте право на 
час ремонту отримати в сервісному центрі 
аналогічний товар, або вам сплатять неу-
стойку в розмірі 1% вартості товару за ко-
жен день затримки.

Пам’ятайте: немає правильного чи хибно-
го вибору. Єдине, що спрацьовує на користь 
недобросовісного продавця – ваше небажан-
ня захищати власні інтереси. Ось тому тре-
нінг «Захисти свої права споживача» буде 

продовжено. Відвідавши таке заняття, вдасть-
ся стати обізнаним покупцем, і в подальшому 
– навчити захищати права споживача своїх 
рідних і друзів. 

За сайтом коледжу

IНСТРУКЦIЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА: 

ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВАЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА

Ц ю чарівну жінку пова-
жають колеги і дуже 
люблять студенти, на 
яких вона ніколи не під-
вищує голос. Та й наві-

що? Вони ж бо ловлять кожне її 
слово на лекціях і заняттях; ці-
нують її гострий розум і дотеп-
ний гумор; уміння підкріпити 
матеріал яскравими приклада-
ми з життя і літератури. У цьому 
всі прагнуть бути схожими на 
неї, і педагог щедро ділиться зі 
студентами плодами свого інте-
лекту, про що розповіла в бесіді 
з нашим кореспондентом.

– Ольго Володимирівно, я бага-
то разів бувала у вашому на-
вчальному закладі, та вперше 
розмовляю з викладачем-
гуманітарієм, адже напрям ко-
леджу економічний. Поділіть-
ся, у чому ви вбачаєте своє 
основне завдання в цих стінах?
– На те він і виш, щоб не лише 

навчити студента конкретній 
спеціальності, але й сформувати 
його як особистість, цілісну, 
творчу, гармонійно розвинену. 
Зрозуміло, це в ідеалі. А в реаль-
ності, на жаль, багато нинішніх 
студентів мало мотивовані на 
отримання знань, їх більше ці-
кавить диплом, який вони 
пред'являтимуть майбутнім ро-
ботодавцям. Але в тому-то й річ, 
що на сучасному ринку праці 
набагато більше цінуються еру-
довані, всебічно розвинені фа-
хівці, які вміють думати, при-
ймати рішення, проявляти ініці-
ативу. Це я намагаюся донести 
до своїх студентів, щоб пробуди-
ти в них допитливість, прагнен-

ня постійно вдосконалюватися і 
розвиватися. 

– Звичайно, у досягненні поді-
бної мети найкраще діє особис-
тий приклад педагога. Як ви 
оцінюєте свій інтелектуальний 
багаж?
– Є відомий афоризм Сократа 

«Я знаю, що нічого не знаю». Це 
кредо допитливих: чим більше 
знаєш, тим більше хочеться зна-
ти. Процес пізнання світу, люд-
ських стосунків триває все жит-
тя, і дуже добре, коли це є необ-
хідністю і приносить задоволен-
ня. Не треба зупинятися й оці-
нювати, слід постійно пізнавати 
щось нове. 

– Яке, на вашу думку, головне 
джерело отримання знань про 
світ?
– Книга. Не Інтернет, не засо-

би масової інформації, а саме 
книга. Той, хто любить багато 
читати, щаслива людина. Хоч би 

які неприємності трапилися 
впродовж дня, думка про те, що 
вдома на тумбочці біля ліжка 
чекає улюблена книга, завжди 
приносить розраду. 

– Повністю з цим згодна. Отже, 
ви маєте талант читача? Адже 
це, безумовно, талант, доволі 
рідкісний у наш час. Ви з ним 
народилися?
– Мені його прищепили. Я ж 

із родини освітян: мама, бабуся, 
дідусь – усі педагоги. Мама, 
Людмила Прокопівна Ковален-
ко, досі викладає історію. Я рос-
ла серед книг.

– Тобто було з ким порадитися 
й обговорити прочитане. Яко-
му жанру віддаєте перевагу?
– Уподобання змінюються 

впродовж життя людини. У ди-
тинстві та підлітковому віці за-
хоплюєшся фантастикою, при-
годами, у юності – детективами. 
Але формує особистість, без-

умовно, класика. Тобто серйоз-
на література. 

– Ваш улюблений письменник? 
– Арчибальд Кронін, шот-

ландський автор, який творив у 
ХХ столітті. Найбільш відомі 
його твори – «Замок Броуді», 
«Зірки дивляться вниз», «Цита-
дель». Дуже люблю сучасних 
українських письменників: Ген-
рі Лайон Олді (псевдонім двох 
співавторів), Марину та Сергія 
Дяченків. Хотілося б, щоб літе-
ратурний процес у нашій країні 
був більш активним, потужним. 
На українському ґрунті можна 
й потрібно писати дуже багато. 
Потрібен певний прорив.

– Ольго Володимирівно, ви ви-
кладаєте філософію. Студенти 
мають до неї інтерес?
– Для глибокого оволодіння 

філософськими знаннями по-
трібний певний життєвий до-
свід, якого в студентів обмаль. 
Та закласти якісь основи необ-
хідно, щоб людина могла аб-
страгуватися від ситуації, вміла 
порівнювати, аналізувати фак-
ти, не піддавався стороннім ма-
ніпуляціям. Уміння думати – 
ось що розвиває у студентів фі-
лософія. Розмірковувати не тіль-
ки про прості речі, але й про 
щось більш складне, фундамен-
тальне, вміти розрізняти у світі 
півтони, а не лише бачити білий 
і чорний колір.

– Тобто використовувати ро-
зум за призначенням? Дуже 
корисна навичка. Скажіть, а до 
історії якось змінилося став-
лення молоді з огляду на бурх-
ливі події у нашій країні: рево-
люція, війна..? 

– Я намагаюся донести до сві-
домості студентів істину, що 
кожним своїм кроком, кожним 
вчинком ми створюємо історію. 
Так, сучасні події в Україні та 
світі допомагають їм це зрозу-
міти більш наочно. Вчинки і 
справи людини повинні бути 
моральними, тоді вона несе до-
бро, заповнюючи світлі, а не 
трагічні сторінки історії. І все-
таки подіям потрібно «відстоя-
тися», щоб робити про них певні 
більш об'єктивні висновки. За-
раз, звичайно, у молоді перева-
жають емоції .  На жаль, 
з'являється і втома від того, що 
відбувається, адже молоді люди 
хочуть жити в радості та достат-
ку «тут і зараз», що передбачає 
стабільність, до якої поки що 
дуже далеко.

– А патріотизм? Ця тема зву-
чить на ваших уроках? 
– Обов'язково. Як викладач іс-

торії я вчу студентів розрізняти 
справжній патріотизм і показ-
ний. Патріот не той, хто носить 
вишиванку, а той, хто любить 
свою країну навіть у її важкі 
часи, причому не на словах, а на 
ділі, сприяючи її «одужанню», 
підйому. Що для цього потріб-
но? Бути людиною. Виховувати 
в собі сильний характер. Опано-
вувати обрану професію, а по-
тім – трудитися. Сумлінно, твор-
чо, з почуттям відповідальнос-
ті. І розраховувати насамперед 
на себе. Адже головні оцінки 
вони отримають не у виші – їх 
виставлятиме життя. 

Розмовляла 

Ольга НАГІРНЯК

ГОЛОВНІ ОЦІНКИ ВИСТАВЛЯЄ ЖИТТЯ
Ольга Коваленко – викладач загальної історії й основ філософських знань Новомосковського кооперативного 
коледжу економіки і права ім. С.В. Литвиненка, голова комісії соціально-гуманітарних дисциплін, методист на-
вчального закладу. Педагогічний стаж Ольги Володимирівни – 20 років, 19 із яких вона пропрацювала в коопе-
ративному коледжі (раніше – технікумі).

«Людина відчуває сенс і ціль власного життя, лише коли усвідомлює що потрібна іншим».

Стефан ЦВЕЙГ, австрiйський критик
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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...»

КОАЛIЦIЯ «ЗНИЩЕНИХ НАДIЙ»
Минулого тижня Верховна Рада повернулася до пленарних засідань після зимових канікул. Проте повернен-
ня навряд чи можна назвати тріумфальним: законодавці не прагнуть демонструвати дива ефективності та пра-
целюбності, швидше, навпаки. Така бездіяльність разюче контрастує з риторикою представників депутатського 
корпусу у теле- та радіоефірах.

ПРИЙНЯТИ УДАР НА СЕБЕ

ОБМЕЖЕНА 

САМОСТІЙНІСТЬ

Україна вже майже три роки 
є парламентсько-президентсь-
кою республікою. Нагадаю, що 
практично одразу після Револю-
ції Гідності відповідне рішення 
було ухвалене парламентаріями 
сьомого скликання. Такою була 
реакція політикуму на розстріл 
Небесної Сотні як апогей узур-
пації влади Віктором Янукови-
чем та його оточенням. З висо-
кою вірогідністю поставлено 
крапку на тривалій епопеї з по-
шуку найбільш прийнятної для 
нашої держави моделі управлін-
ня. Проте зміни законодавства 
виявилося недостатньо: особли-
вість вітчизняної політичної 
системи полягає у тому, що зна-
чна кількість законодавців зви-
кла орієнтуватися на позицію 
президентської адміністрації 
або уряду, проте не схильна до 
надмірної ініціативи у власних 
діях. Їхня обмежена самостій-
ність не має логічного пояснен-
ня партійною дисципліною, 
адже серед більш ніж 300 полі-
тичних партій в Україні прак-
тично немає ідеологічних та від-
повідальних, незалежно від пе-
ребування їх при владі чи в опо-
зиції. 

АУТСАЙДЕР ДОВІРИ

Ситуація повинна була зміни-
тися восени 2014 року, коли було 
створено законні передумови 
для проведення дострокових 
парламентських виборів. На 
жаль, відбулася масштабна під-
міна понять: під гаслом «Продо-
вжимо Майдан» до сесійної зали 
Верховної Ради пройшли чима-

ло популістів та відповідальних 
висуванців впливових фінан-
сово-політичних груп. Половина 
політичних сил, які сформували 
парламентські фракції, були 
створені напередодні виборів. 
Хоча після парламентських ви-
борів було утворено коаліцію 
«Європейська Україна», до якої 
формально входили більше 300 
парламентаріїв, нинішнє парла-
ментське скликання не справляє 
враження спроможного ухвалю-
вати масштабні та непопулярні 
рішення, які є запорукою реаль-
них перетворень.

Маємо констатувати: ані гра-
фік роботи Верховної Ради, ані 
дисципліна парламентаріїв не 
дозволяють сказати, що це «пар-
ламент країни, яка воює», на 
чому багаторазово наголошував 
його спікер Андрій Парубій. 
Хоча у нинішньому парламент-
ському скликанні не бракує лю-
дей у камуфляжі, з бойовим до-
свідом, загальна ефективність 
законодавців залишається кри-
чуще низькою. В результаті за-
конодавчий орган країни надій-
но закріпив за собою статус аут-
сайдера довіри серед органів 
державної влади, що, погодьте-
ся, не сприяє стабілізації ситуа-
ції у державі. 

АНІ ГРАФІК РОБОТИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, АНІ 

ДИСЦИПЛІНА ПАРЛАМЕН-
ТАРІЇВ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ 

СКАЗАТИ, ЩО ЦЕ 
«ПАРЛАМЕНТ КРАЇНИ, 

ЯКА ВОЮЄ»

Навесні 2016 року відбулося 
переформатування парламент-
ської коаліції, засновниками 
якої стали найбільші парла-
ментські фракції – БПП та «На-

родний фронт», до яких приєд-
налася низка позафракційних 
депутатів. Їх сил вистачило для 
обрання прем’єр-міністра, проте 
ані поіменний список членів ко-
аліції, ані засади її функціону-
вання не були оприлюднені, чим 
спричинено нові та нові хвилі 
критики на адресу парламента-
ріїв. Якщо згадати, що вже кіль-
ка місяців поспіль слуги народу 
не демонструють готовності 
працювати у повному обсязі в 
пленарному режимі, до того ж 
скасували перший пленарний 
тиждень цього року, а старт вес-
няної сесії зробили більше схо-
жим на сеанс політичного сабо-
тажу, стає зрозумілим: під купо-
лом Верховної Ради відсутня 
консолідація навколо націо-
нальних інтересів.

ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ – 

НЕ ПАНАЦЕЯ? 

Представники опозиції, на-
самперед, «Батьківщини» – най-
меншої за чисельністю парла-
ментської фракції, все активні-
ше виступають за проведення 
дострокових виборів до Верхо-
вної Ради, позиціонуючи їх як 
панацею. Дійсно, в умовах полі-
тичної кризи подібний вихід ви-
глядає найбільш очевидним, 
проте не варто відкидати деякі 
українські реалії. Справа в тому, 
що проведення дочасних вибо-

рів за нині діючим виборчим за-
коном навряд чи зможе призвес-
ти до якісної зміни депутатсько-
го корпусу. Фактор оновлення 
депутатського корпусу також не 
може бути визначальним, 
оскільки і нинішній склад Вер-
ховної Ради на 2/3 оновлений, 
порівняно з попереднім, який та-
кож на дві третини відрізнявся 
від власних попередників. Тобто 
фактор «нових облич» виглядає 
далеко не визначальним у ни-
нішній ситуації, куди більше ва-
жить політична відповідаль-
ність та спроможність постави-
ти національні інтереси вище 
партійних та приватних.

ДЕПУТАТСЬКІ 

ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ 

На превеликий жаль, політи-
ки, які прийшли до парламенту 
на хвилі продовження Майдану 
в стінах законодавчого органу, 
більш за два роки виявилися не-
спроможними виконати низку 
власних обіцянок, у готовності 
втілити у життя які вони гучно 
присягалися восени 2014-го. 
Крім вже зазначеної бездіяль-
ності у сфері змін виборчого за-
конодавства, необхідно відзна-
чити не скасований донині депу-
татський імунітет та неспро-
можність забезпечити відмову 
від кнопкодавства, яке серйозно 
дискредитує роботу Верховної 
Ради. Часом виникає враження, 
що парламентарії восьмого 
скликання досягли вершини 
власних політичних кар’єр та 
абсолютно не піклуються про 
перспективи їх продовження. 
Сьогодні багато парламентаріїв 
відверто нехтують законотвор-
чою діяльністю, віддаючи пере-
вагу піар-акціям та імітації 
бурхливої активності. Керівни-
кам парламенту залишається 
хіба що закликати до адекват-
ності своїх колег, адже ані штра-
фи за прогули, ані публікація 
списків прогульників на шпаль-
тах «Голосу України» не спро-
можні вплинути на ситуацію.

ВЛАДА–ГРОМАДЯНИ: 

ДІАЛОГ НЕ СКЛАВСЯ 

Становище всередині владних 
кіл ускладнюється не лише про-
довженням гібридної агресії з 
боку Росії (за потрібні військо-
вим рішення, власне, як і за судо-
ву реформу Верховна Рада зна-
йшла в собі сили проголосувати). 
Економічна криза, яку пережи-
ває наша держава, потребує не 
лише статистичних даних про 
показники економічного зрос-
тання, які поки що не знайшли 
відображення у добробуті широ-
ких мас населення, але й ефек-
тивних комунікацій між владою 
та громадянами. Їх бракує, і у по-
рожнинах, що виникають, швид-
ко проростають паростки мані-
пуляцій та ворожої пропаганди. 
Представникам політичної еліти 
не варто забувати, що в сучасно-
му світі громадяни очікують на 
пояснення – аргументовані та пе-
реконливі. Тим часом суспіль-
ство змушене спостерігати не 
лише за е-деклараціями пред-
ставників влади, логічні питан-
ня до яких не знайшли адекват-
ної відповіді, а й численними ко-
рупційними діями, які не відпо-
відають очікуванням мільйонів 
співгромадян. 

СТАРТ ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ 
ЗРОБИЛИ БІЛЬШЕ 

СХОЖИМ НА СЕАНС ПОЛІ-
ТИЧНОГО САБОТАЖУ, 

СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ: ПІД 
КУПОЛОМ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ ВІДСУТНЯ КОНСОЛІ-
ДАЦІЯ НАВКОЛО НАЦІО-

НАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Сьогодні у Верховній Раді 
сформувалася своєрідна нефор-
мальна коаліція «знищених на-
дій», оскільки законодавці не 
відповідають покладеним на них 
виборцями надіям, ігнорують ба-
гато нагальних потреб держави 
та нехтують навіть власним ін-
стинктом політичного самозбе-
реження. Навіть напередодні 
річниці розстрілу Небесної Со-
тні люди, які завдяки загибелі 
цих людей отримали депутат-
ські мандати, не продемонстру-
вали ефективну роботу. Подібне 
ставлення законодавців може 
вже найближчим часом спричи-
нити глибоку внутрішньополі-
тичну кризу, негативні наслідки 
якої не варто недооцінювати. І 
цього разу, на жаль, про іміта-
цію мови йти не буде.
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КРУГОЗІР

ПРОФЕСIЙНI  ВIДНОСИНИ, 
ЯКI ДОПОМОЖУТЬ СТАТИ УСПIШНОЮ ЛЮДИНОЮ
Професійний успіх є важливим для всіх, але у кожної людини своє уявлення про те, яким він має бути. Проте є один факт, з 
яким ніхто не буде сперечатися. Справжнього успіху неможливо досягти без гарних взаємовідносин із безліччю людей. Ви не 
зможете стати успішною людиною, якщо не будете ставитися до інших із добротою та повагою. За якими правилами вибудо-
вуються надзвичайні ділові відносини – і йтиметься нижче.

ДОПОМАГАТИ, НАВІТЬ ЯКЩО НЕ ПРОСЯТЬДОПОМАГАТИ, НАВІТЬ ЯКЩО НЕ ПРОСЯТЬ

Допомагати, коли до вас звертаються із таким про-
ханням, – це нормально. Більшість людей, як правило, не від-

мовляють тим, хто у скруті. Але дехто пропонує свої послуги ще до 
того, як його попросили про це. Люди, котрі прагнуть гарних вза-

ємовідносин, завжди звертають увагу на своє оточення, щоб 
знати, хто і якої саме допомоги потребує. І вони пропонують 

її не загальновживаною фразою «чи можу я тобі чимось 
зарадити?», а одразу озвучують шлях вирішення пев-

ної проблеми. На їхню пропозицію аж ніяк не вийде 
відповісти нейтральним «дякую, у мене все до-

бре». Тобто ця стадія пропускається і 
з’являється можливість перейти до суті 

справи. Важливо, що такі люди пропо-
нують власну допомогу не задля осо-

бистої вигоди, а тому що так про-
являється їхня турбота про 

оточуючих.

ВМІТИ  ВМІТИ  

ПРАВИЛЬНО ПОВОДИТИСЯПРАВИЛЬНО ПОВОДИТИСЯ

З товариськими та харизматичними людь-
ми зазвичай буває дуже весело та приємно 
проводити час… аж поки стає не до веселощів. 
Час від часу певні ситуації стають стресови-
ми, а маленькі проблеми переростають у сер-
йозні випробування. У такі моменти важливо 
забути на час про свою «яскраву індивідуаль-
ність» і почати працювати.  Успішними будуть 
люди, які цінують стосунки з іншими, знають, 
коли веселитися, а коли бути серйозними, коли 
слід бути «королем вечірки», а коли стати непо-
мітним, і головне – коли брати на себе роль ва-
тажка, а коли – послідовника. Виняткові 
взаємовідносини, яких ви 
прагнете, є бага-
тогранними і 
вимагають від 
людей вміння 
підлаштову-
ватися під си-
туації та 
оточення.

І не тільки думати, а й дія-
ти в інтересах інших. Найпростіший 
приклад – несподівана похвала чи комплімент. 
Всі люблять, коли їх хвалять – це як отримати ма-
ленький подарунок без приводу. Похвала додає 
людям впевненості в собі та дає їм зрозуміти, що 
ви про них думаєте. Не пошкодуйте трохи часу, 
щоб зробити щось приємне для знайомого. І не 
тому що від вас цього очікують, а просто тому, 
що ви це можете – такі вчинки значно покращу-
ють стосунки.
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Інколи люди готові ставити десятки запитань замість того 

одного, відповідь на яке вони дійсно хочуть знати. 

Колега запитує, чи слід йому піти на якісь курси. Та на-

справді він хоче поговорити про бажання змінити напрям 

професійного руху. 

Партнер запитує, що ви думаєте стосовно його пре-

зентації на останньому засіданні правління. Насправ-

ді ж він хоче поговорити про свою роль у розвитку 

компанії. 

Підлеглий цікавиться, як ви побудували та-

кий успішний бізнес. М
ожливо, це не підла-

бузництво, а бажання почути пораду чи на-

станову, яка допоможе йому втілити 

власну мрію. За багатьма простими пи-

таннями криється питання не задане, 

але важливе. Вам слід уважно до-

слухатися до співрозмовника, 

щоб відповісти на головне за-

питання.

ПОСТІЙНО ВІДДАВАТИ ПОСТІЙНО ВІДДАВАТИ 

І ЛИШЕ ІНКОЛИ ОТРИМУВАТИІ ЛИШЕ ІНКОЛИ ОТРИМУВАТИ

Хороші стосунки завжди взаємовигідні. Якщо ми 
говоримо про бізнес, зазвичай це означає, що спілку-
ватися слід із людьми, які можуть чомусь навчити, 
поділитися інформацією, допомогти налагодити 
інші зв’язки; тобто це відносини, від яких ми очі-
куємо чогось корисного для себе. Людина, яка 
прагне таких взаємовідносин, не буде думати, 
що вона хоче від них отримати. Вона почне з 
того, що вона може запропонувати іншим. 
Щире бажання віддавати, ділитися – найкра-
щий шлях до встановлення тривалих та по-
справжньому міцних стосунків. Такий 
підхід до побудови відносин базується 
не на власних інтересах, а на інтересах 
оточуючих. Якщо ви оберете цей шлях, 
то неодмінно зустрінете на ньому лю-

Коли хтось говорить із позиції влади, 
сили чи слави, дуже легко переоцінити важ-
ливість їхніх думок, ідей та порад. Ми дослуха-
ємося до керівництва. Ми дослухаємося до коучів. 
Ми дослухаємося до всіх, хто має авторитет. А як щодо 
підлеглих чи просто сторонніх людей? Розумні люди 
фактично не звертають уваги на статус співбесідника 
і беруть до уваги інформацію, поради або ідеї, ґрун-
туючись виключно на якості думок. Ті, хто намага-
ється побудувати хороші професійні відносини, ні-
коли не повинні пропускати чиїсь важливі слова 
повз вуха або нехтувати співрозмовником. Адже 

слушна порада завжди цінна, і ав-
торитетність людини, котра її 
висловила, не має значення. А 
ще тим, хто прагне досягти 

успіху, варто пам’ятати, 
що поважати треба будь-
яку людину, незважаю-
чи на її статус.

ВИЗНАВАТИ ВИЗНАВАТИ 

СВОЇ ПРОМАХИСВОЇ ПРОМАХИ

Більшість людей вибачаються, коли 
їхні недоречні вчинки чи слова створили 
певну проблему. Але дехто це робить ще 
до того, як хтось помітив їхню помилку.

Відповідальність – найважливіший 
структурний елемент хороших взаємо-
відносин. Людей, які беруть провину 
на себе, які вибачаються і шкодують 

про свої вчинки, які не намагаються 
скинути провину на когось ін-

шого – ось, кого всі ми хо-
чемо бачити своїми 

друзями та парт-
нерами.

 

ПРИЙНЯТИ УДАР НА СЕБЕ

ПРИЙНЯТИ УДАР НА СЕБЕ

Розлючений клієнт, незадоволений постачаль-

ник, скривджений друг… Якою б не була пробле-

ма і незалежно від того, хто насправді винен, 

іноді хтось виступає вперед і викликає удар 

на себе. Цей хтось добровільно вислуховує 

критику або звинувачення у свій бік, 

тому що знає, щ
о витримає це, нато-

мість як справжній винуватець – на-

вряд чи.

Мало що може бути більш без-

корисливим, ніж така поведін-

ка. І м
ало що може зміцнити 

відносини краще.

БРАТИ ДО УВАГИ БРАТИ ДО УВАГИ 

ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ, ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ, 

ІДЕЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇІДЕЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Підготувала  Інна  Підготувала  Інна  КУНИЦЬКАКУНИЦЬКА

ДУМАТИ ДУМАТИ 

ПРО ІНШИХПРО ІНШИХ

«Успіх – ось що створює великих людей».

Наполеон БОНАПАРТ, французький iмператор (1804–1814)
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ЗДОРОВІ  БУДЬМОЗДОРОВІ  БУДЬМО

ПРО  ВРОЖАЙ  МАЙБУТНІЙПРО  ВРОЖАЙ  МАЙБУТНІЙ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  РОСЛИНИ-ЦІЛИТЕЛІ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №7 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   16 ЛЮТОГО   ЦЬОГО  РОКУ

МОЛОЧНА КЛАСИКА

• 500 мл молока 
• 2 яйця 
• 2 столові ложки олії 
• 3 столові ложки цукру 
• 200 г борошна 
• 0,5 чайної ложки солі
• ванілін 
    на кінчику ножа
• олія для змащування 
Яйця збити із цукром, сіл-

лю та ваніліном. Додати 
олію, перемішати. Влити мо-
локо, добре перемішати. Вси-

пати борошно, ще раз пере-
мішати, щоб не було грудо-
чок. Сковороду розігріти, 
змастити олією. На середину 
налити тісто, щоб воно рів-
номірно розподілилося. 

Коли низ млинця стане золо-
тавим, перевернути. Смажи-
ти з другого боку до золотис-
того кольору.

АЖУРНІ НА ОПАРІ

• 750 мл молока 
• 25 г свіжих дріжджів 
• 3 столові ложки цукру
• 350–400 г борошна 
• 3 яйця 
• 100 г вершкового масла 
• сіль

Молоко підігріти, щоб 
було теплим. Додати дріж-
джі та цукор. Всипати 200 г 
борошна, перемішати. По-
ставити опару в тепле місце 
для підняття. Відокремити 
жовтки від білків. Жовтки 
розтерти з маслом і додати 
їх до опари, посолити, пере-
мішати. Всипати борошно, 
що залишилося, переміша-
ти. Тісто має бути не густим. 
Поставити в тепле місце на 1 

год. Білки збити, ввести в тіс-
то, акуратно перемішати. 
Якщо тісто густе, додати ще 
трохи теплого молока. Ско-
вороду розігріти, змастити 
маслом. Налити трохи тіста 
й рівномірно розподілити. 
Смажити з обох боків до зо-
лотавого кольору.

ОЛАДКИ 

НА КЕФІРІ 

БЕЗ ЯЄЦЬ

• 0,5 л кефіру
• 2–2,5 склянки борошна
• 4 столові ложки цукру
• по 0,5 чайної ложки 
    соди й солі
• дрібка ваніліну
• 2 яблука
• кориця, мед
• олія

Вилити кефір у миску, до-
дати цукор, ванілін і сіль, пе-
ремішати до піни. Всипати 
борошно, добре перемішати. 
Тісто має бути доволі гус-
тим. Нарізати яблука ски-
бочками, додати в тісто. Сма-
жити оладки на розігрітій 
сковороді, викладаючи тісто 
столовою ложкою. Гарячі 
оладки полити медом і при-
трусити корицею.

Діана ШЕПЕЛЬ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

МЛИНЦІ – СПРАВА  ТОНКА

Масний тиждень, який відзначають з 20 по 26 лютого, має бути ситним та веселим. 
Святкові гуляння, смачні частування й калейдоскоп яскравих вражень обов’язково по-
жвавлять похмурі лютневі дні. Здавна вважали, що з’їдаючи млинець, людина заряджа-
ється сонячною енергією й теплом. Аби гідно відсвяткувати Масляну, потрібно приготу-
вати золотисті, гарячі, круглі млинці.

СЕКРЕТИ 

ОГIРКОВОЇ  

РОЗСАДИ

Д ля всіх гарбузових на 
початковому періодi 
росту властивий швид-

кий розвиток стрижневої ко-
реневої системи. Під час пере-
саджування вона обриваєть-
ся, і рослини погано прижива-
ються. Тому й пророщують 
огірки переважно одразу в ін-
дивідуальних ємкостях. Більш 
ранню продукцію і високий 
врожай дає добре збережене 
насіння 2–3-річної давності. 
Можна перевірити насіння на 
схожість, зануривши його в 
3-процентний розчин кухон-
ної солі (3 г на 100 мл води). 
Перемішують і чекають кілька 
секунд. Порожнє насіння 
спливе, хороше опуститься на 
дно. Щоб його знезаразити, 
можна на півгодини помісти-
ти в слабкий розчин марган-
цівки, а потім промити про-
точною водою. 

Насіння огірків спочатку 
добре прогрівають протягом 
2–3 год. за температури 60 
град. Потім пророщують на 
зволоженій мішковині або 
марлі в теплому місці до поя-
ви корінців завдовжки як насі-
нина. Зазвичай для цього до-
статньо 2–3 днів. Насіння висі-
вають на розсаду за 25–30 
днів до висадки її у відкритий 
грунт у перегнійно-земляні 
або торфоперегнійні горщич-
ки розміром 6х6 або 8х8 см по 
1–2 насінини в кожен. Загли-
блюють на 1–2 см. Поливають 
теплою водою. Можна приго-
тувати для розсади огірків 
поживну суміш з однакових 

частин дернової землі, торфу, 
перегною і тирси. 

Після появи сходів залиша-
ють у горщичку одну найсиль-
нішу рослину. Слабкий паро-
сток зрізують, а не висмику-
ють. До появи сходів опти-
мальна температура в примі-
щенні – 26–28 град. Ємкості з 
насінням краще накрити плів-
кою або склом. З появою схо-
дів у перший тиждень темпера-
туру знижують до 15–17 град. 
Уночі – до 12–14-ти. Якщо зне-
хтувати цим правилом, 
підсім’я дольне коліно витяг-
неться, а це небажано, бо роз-
сада має бути приземкуватою. 
Далі підтримують температуру 
в сонячні дні 18–20 град., у 
хмарні – 17–19, уночі – 14–16 
градусів. Щоб розсада не витя-
гувалась, їй потрібне освітлен-
ня. Час від часу рослини повер-
тають до світла. Горщики треба 
розміщувати так, щоб листочки 
сусідніх рослин не торкались 
одне одного. За період виро-
щування розсади корисно 1–2 
рази підгорнути грунт. 

Зволожують розсаду по-
мірно, поливають теплою во-
дою (22–24 град.). Сіянцям ко-
рисне часте обприскування та 
провітрювання приміщення. 
За тиждень до висадки розса-
ду загартовують – знижують 
температуру в приміщенні до 
16–18 град. 

За розсадного способу 
врожай огірків можна отри-
мати на 2 тижні раніше. 

Лідія ГЕРАЩЕНКО

МОРКВА 

З МОЛОКОМ ПРОТИ 

ТУБЕРКУЛЬОЗУ

На початковій стадії за-
хворювання відварити 3 
столові ложки натертої 
моркви в склянці молока. 

Приймати по столовій 
ложці 4 рази на день до 
вживання їжі.

КВАСОЛЯ ЗНИЗИТЬ 

ХОЛЕСТЕРИН

Увечері залийте 0,5 
склянки квасолі або горо-
ху водою й залиште на 
ніч. Вранці воду злийте і 
замініть свіжою, додайте 
на кінчику чайної ложки 
питну соду, відваріть до 
готовності та з’їжте за 

два рази. Курс лікування 
– 3 тижні.

ВІД ВАРИКОЗУ

Перемішайте однакову 
кількість кори дуба, білої 
верби та плодів кінського 
каштана і пропустіть через 
м’ясорубку. 2 склянки сиро-
вини всипте в 10-літрову 
каструлю, залийте кип’яче-

ною водою і на слабкому 
вогні підігрійте до темпе-
ратури 50 градусів. Робіть 
це звечора, щоб суміш до-
бре настоялася за ніч. 

Уранці процідіть крізь 
2 шари марлі, розлийте в 
2-літрові пластикові пляш-
ки, кожну з яких застосо-
вуйте для однієї ванни 
для ніг. Приймайте їх що-
дня по 25–30 хв., підігрів-
ши рідину до температу-
ри не вище 37 градусів.

Юрій МАР’ЇН

Т ака ходьба розвиває передусім верхню поло-
вину тулуба, адже навантаження на нижню, 
зокрема ноги, частково переходить на палки, 
на які людина спирається. Регулярні заняття 

цим видом спалюють зайві калорії (понад 400 за го-
дину), отже, поступово позбавляють надмірної маси 
тіла, поліпшують координацію, стійкість, рівновагу, 
загалом стан опорно-рухової, а також роботу 
серцево-судинної систем, мозку, легень, інших вну-
трішніх органів. Головне ж – усувають проблему не-
достатньої фізичної активності (гіподинамії).

Як і в будь-якому виді спорту, в норвезькій ходьбі 
є свої особливості, передусім важливе правильне 
виконання рухів. Приміром, ступати слід на п’ятку, 
не згинати лікті при перекиданні палок уперед. На-

віть довжина самих палок (ціпки їх не можуть замі-
нити!) має значення: оптимальна висота – до пахви.

Норвезьку ходьбу в змозі практикувати пред-
ставники різних вікових категорій. Особливо корис-
на вона літнім людям, адже науково доведено, що 
такі заняття підвищують щільність кісток і м’язів в 
організмі осіб після 60 років у середньому на 4–6%.

Серед протипоказань – гостра серцева недостат-
ність, хронічні захворювання серця, опорно-
рухового апарату, що виключають можливість ін-
тенсивного руху, інфекційні захворювання будь-
якого характеру, аневризми, пухлини або запальні 
процеси внутрішніх органів.

Дмитро УСЕНКО, лікар-інструктор із ЛФК

Скандинавська (інші назви – нордич-
на, північна, норвезька) ходьба з пал-
ками, до речі, не зовсім лижними, а 
спеціальної конструкції, – це різновид 
фітнесу, аеробіки, тобто форми необ-
тяжливого спорту на свіжому повітрі. 
Займатися нею можна будь-якої пори 
року, тоді як пересуватися на лижах – 
лише взимку, і то коли є сніг.

НОРВЕЗЬКА ХОДЬБАНОРВЕЗЬКА ХОДЬБА
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ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

ТОП-10 НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВТОП-10 НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ

«Два дні у твоєму житті найважливіші: день, коли ти народився, і день, коли зрозумів навіщо». 

Марк ТВЕН, американський письменник, журналiст

Екскурсовод: 
– У цьому ліжку спали Людовік 
XII, XIII, XIV, XV і Наполеон! 
– Боже, – зітхає жаліслива ту-
ристка, – як же їм було тісно!

Кумедно, коли на одному стов-
пі висять оголошення «Зніму 
хату», «Здам хату», «Куплю», 
«Продам». Скооперуйтеся!

Екскурсовод: 
– Якщо панянки на мить замов-
кнуть – можна буде почути гур-
кіт Ніагарського водоспаду.

Діти, не вірте батькам, коли 
вони кажуть «от виростеш і 
станеш ким захочеш». Мені 
вже за 25 і я досі не бетмен.

Турист питає місцевого меш-
канця: 
– Ви не підкажете, як мені 
швидше потрапити он на ту 
гору? 
– Хвилинку, зараз відв’яжу 
свого пса...

Ніщо так не знижує мотивацію, 
як інформація про те, що дед-
лайн не завтра, а післязавтра.

Жінки можуть навчитися 
всьому – заробляти гроші, 
кермувати автівкою, ростити 
дітей, саджати дерева... Для 
цього потрібно лише одне – 
невдало вийти заміж.

– Купив тещі путівку в Іспа-
нію. 
– А в якої компанії?
– Компанія називається «Ту-
рист». 
– Так вони ж аферисти! При-
везуть в аеропорт у Мадриді 
й кинуть!
– Я знаю...

– Що потрібно говорити, коли 
отримуєш зарплату?
– Привіт, моя маленька!

– Цілих три місяці ти не мо-
жеш вирішити, яку купити ма-
шину, а мені зробив пропози-
цію на третій день нашого 
знайомства.
– Купівля машини – справа 
серйозна.

Зустрічаються два приятелі.
– Ти чого такий смутний?
– Та мої клопи оголосили ві-
йну сусідським.
– Ну так радій – переб’ють 
один одного.
– Ага, радій... Мої вчора півто-
ри тисячі полонених привели.

Два альпініста сидять на вер-
шині Евересту:
– Ну як у тебе із тим обміном? 
Все гаразд?
– Ні! Хіба я псих? П’ятий по-
верх, без ліфта…

У 2016 році була знята і вийшла у прокат рекордна за останні роки кількість українських філь-
мів – 30. Пропонуємо вашій увазі 10 найцікавіших.

1. «МОЯ БАБУСЯ 
ФАНІ КАПЛАН» –  

визнано найкращим 
іноземним фільмом на 
фестивалі Crystal Palace 
International Film у Лон-
доні (Великобританія). 
Фільм розповідає дра-
матичну історію про 
життя і кохання Фані 
Каплан, яка здійснила 
замах на Леніна.

2. «СТОРОЖОВА 
ЗАСТАВА» –  

українське фентезі.
Це екранізація одноймен-
ної книги Володимира 
Рутківського. Герої, серед 
яких школяр Віктор, ко-
трий потрапив у минуле 
за 1000 років, стають на 
захист Сторожової заста-
ви від нападників-
половців і мають подола-
ти не лише ворогів, а й 
внутрішній страх.
Прем’єра в Україні від-
будеться восени 2017 
року.

 3. «ЖИВА ВАТРА» –  

приз за найкращу опе-
раторську роботу на 
Salem Film Fest  2016.
Це мистецький доку-
ментальний фільм про 
життя вівчарів україн-
ських Карпат. Перед 
зйомками фільму ре-
жисер досліджував гу-
цульську культуру про-
тягом 10 років.  

 4. «ЧЕРВОНИЙ» –  

за однойменним рома-
ном Андрія Кокотюхи.
Сюжет стрічки розпові-
дає про двох українців, 
які одночасно воювали 
за різні ідеали. Але доля 
звела їх в одному табо-
рі. Червоний – із заходу 
України, Гуров – зі схо-
ду. Але Батьківщина у 
них одна, попри розбіж-
ності в ідеалах. 
Прем’єра в Україні від-
кладена до весни 2017 
року.

 5. «ГІРКІ ЖНИВА» –  

сага про кохання під 
час Голодомору.
Життя молодого хлоп-
ця і його коханої зміню-
ється назавжди в 1933-
му, коли їхня родина і 
земляки стають жерт-
вами Голодомору та 
сталінських репресій. 
Фільм знятий канад-
ськими кінематогра-
фістами в Україні за 
участю відомих голлі-
вудських, європей-
ських та українських 
акторів. 

 6. «ГНІЗДО ГОРЛИЦІ» – 

переможець Одеського 
міжнародного кінофес-
тивалю. Український 
повнометражний фільм 
про проблему трудової 
еміграції українських 
жінок.

 7. «ЖИВА» –  

художній фільм про по-
встанців, заснований 
на реальних подіях.
У мальовничих Карпа-
тах живе Анна, із якою 
стаються надприродні 
речі. Дівчина чує голос 
і бачить сни, які попе-
реджають про небезпе-
ку. І коли згодом вона 
опиняється у центрі 
протистояння між 
українськими повстан-
цями і силами радян-
ської імперії, її дар пе-
редбачення змінює 
долі багатьох.

 8. «МИКИТА 
 КОЖУМ’ЯКА» –  

український 3D-муль-
тик.
Маленький Микита, 
син відомого богатиря 
Кожум’яки, вирішив, 
що теж може здолати 
дракона, як це колись 
зробив його тато. 

 9.  «ЛОБАНОВСЬКИЙ 
 НАЗАВЖДИ» – 

фільм про футбольну 
легенду України трене-
ра Валерія Лобановсько-
го в період від 1960-х ро-
ків до останнього вихо-
ду на поле. Стрічка 
отримала нагороду 
Guirlande d’Honneur як 
найкращий докумен-
тальний фільм на Між-
народному фестивалі 
спортивного кіно і теле-
бачення у Мілані. 

 10. «КРИМ, 
 ЯК ЦЕ БУЛО» – 

про українських вій-
ськових, котрі не зра-
дили Україну.
Фільм-історія офіцерів, 
солдатів та матросів, які 
під час захоплення Кри-
му не порушили присягу 
на вірність народу Укра-
їни. Безпосередні учасни-
ки розповідають про 
вторгнення та анексію 
українського Криму.

У мерії Дніпра повідомили, що у центрі міста планують 
встановити статую інтернет-мему Почекуна і вже ве-
дуть переговори зі скульптором із Нідерландів. Ймо-
вірно, статую із бетону встановлять біля міської адмі-
ністрації, повідомили у відомстві.
Переговори із автором Почекуна – Маргріт ван Брі-
форт – поки що тривають, тому інші деталі з’являться 
згодом. Авторка підтвердила інформацію щодо цих 
переговорів. Також вона відзначила, що її дуже здиву-
вала популярність Почекуна в мережі.  Свою статую 
авторка присвятила пацієнтам, які дуже довго очіку-
ють на прийом до лікаря.
Нагадаємо, свою популярність Почекун, або Ждун, в 
українському сегменті Інтернету здобув не так давно. 
За короткий проміжок часу користувачі Інтернету про-
сто закохалися у це створіння – гібрид слона і тюленя, 
та створюють із ним безліч кумедних картинок. У По-
чекуна вже навіть є свій Instagram.Арктичні пейзажі на одеських пляжах

Д ЦД Ц
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ЧЕКАЄМО НА ПОЧЕКУНА
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ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «ЛІТЕРНИЙ»

КАЛЕЙДОСКОП

КРОСВОРД «ЛІТЕРНИЙ»

ВІТАЄМО!

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 2. Мох. 5. Кадри. 6. Лекало. 8. Урна. 10. Театр. 11. Купе. 13. 
Пролісок. 15. Естафета. 17. Сіно. 18. Оклад. 19. Плащ. 22. Клунок. 23. Етика. 
24. Акт.  ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Паштет. 2. Мис. 3. Хлорофіл. 4. Пай. 7. Стереоскоп. 
9. Акробатика. 12. Фантастика. 14. Байдарка. 16. Пасіка. 20. Туш. 21. Сет.

ГОРОСКОП НА  20.02–26.02

ОВЕН  
(21.03–20.04) 
Дія виперед-

жає думку – ось основна 
проблема. В суботу і не-
ділю остерігайтеся «на-
ламати дров». Учіться 
вчасно зупинятися і бе-
режіть здоров’я.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04–20.05)
У коханні та 

спілкуванні із друзями 
з’являться свіжі емоції, 
похмурий настрій розві-
ється. Сприятливий час 
для спільної діяльності, 
колективних заходів і 
переговорів. 

БЛИЗНЯТА 
(21.05–21.06)
Життя повин-

не активізуватися завдя-
ки вашому бажанню до-
сягти самостійності, ви-
знання і лідерства. Об-
ставини складатимуться 
вдало, з’явиться підт-
римка у справах. 

РАК  
(22.06–22.07) 
Ймовірні діло-

ві поїздки та різні пере-
говори, кар’єрне зрос-
тання. З’явиться вели-
чезне бажання досягти 
своїх цілей. Однак не пе-
рестарайтеся, діючи у 
цьому напрямі. 

ЛЕВ 
(23.07–23.08) 
Енергетика 

цього тижня підходить 
для духовного само-
вдосконалення і творчо-
го зростання за філо-
софського ставлення до 
життя. Вихідні – напру-
жений період для спіл-
кування та поїздок.

ДІВА 
(24.08–23.09)
Нові ідеї спри-

ятимуть продовженню 
руху вперед. Наприкінці 
тижня можливе незна-
чне погіршення здоров’я 
і термінові справи, що 
може спричинити стрес. 

 
ТЕРЕЗИ  
(24.09–23.10) 
Незаконні дії 

навряд чи сприятимуть 

успіху. Наприкінці тижня 
не виключений конфлікт 
із тими, хто не поділяє 
ваших поглядів або не 
бажає їх розуміти.

СКОРПІОН 
(24.10–22.11) 
На багатьох 

очікують відрядження, 
посередницька і комер-
ційна робота, зміцнення 
ділових зв’язків. Не ви-
ключені романи і захо-
плення, які виявляться 
швидкоплинними, але 
відкриють перед вами 
цілий світ. 
 

СТРІЛЕЦЬ 
(23.11–22.12) 
Уникайте за-

йвих витрат і паралель-
но задумайтеся про 
нові джерела заробітку. 
Певне занепокоєння мо-
жуть викликати діти. 
Найбільш комфортно у 
цей період почуватиме-
теся у колі коханих лю-
дей.

КОЗЕРІГ 
(23.12–20.01) 
Період спри-

ятливий для поїздок і ді-
лових зустрічей. У кінці 
тижня не виключені не-
порозуміння у родині та 
побутові негаразди, ре-
цидиви старих проблем 
і бажання уникнути від-
повідальності. 

ВОДОЛІЙ 
(21.01–19.02) 
Стане у приго-

ді ваше вміння звільня-
тися від зайвого ванта-
жу і цінувати незалеж-
ність у стосунках. У неді-
лю будьте особливо 
пильними під час керу-
вання автотранспортом 
і не поспішайте.

РИБИ  
(20.02–20.03)

Стежте за сво-
їм здоров’ям, важливо 
не допускати помилок у 
роботі. У неділю шукай-
те можливостей для осо-
бистого розвитку, але не 
поспішайте приймати 
важ ливі фінансово-май-
нові рішення. 

Тетяна  

НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:

1. 37/100 частин нежитлової будівлі загальною 
площею 114,2 кв. м за адресою: 
с. Грищенці, вул. Леніна, буд. 52.
Стартова ціна продажу – 135000 грн. 
Реєстраційний внесок – 170 грн. 
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
2. Нежитлову будівлю  загальною площею 
81,0 кв. м за адресою: 
с. Ліпляве, вул. Шевченка, буд. 21а.
Стартова ціна продажу – 34000 грн. 
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 
10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 2.03.2017 р. за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 
Останній термін реєстрації учасників 24.02.2017р. 
Телефон для довідок: 45-10-26 (м. Черкаси).

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 2. Сланка спорова рослина без корін-

ня та квітів, що росте у вогких місцях. 5. Основний склад 

працівників якої-небудь організації, підприємства, устано-

ви тощо. 6. Фігурна лінійка для викреслювання кривих лі-

ній. 8. Скринька з вузьким прорізом, в яку опускаються ви-

борчі бюлетені. 10. Вид мистецтва, що відображає життя в 

сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. 11. 

Окреме відділення у залізничному пасажирському вагоні 

на два або чотири спальних місця. 13. Рід трав’янистих рос-

лин родини лілійних із квітками на безлистому стеблі. 15. 

Вид командних змагань. 17. Скошена і висушена трава, яка 

йде на корм худобі. 18. Розмір регулярної грошової винаго-

роди за виконувану роботу. 19. Легке пальто з водонепро-

никної тканини. 22. Наповнена чим-небудь дорожня торба 

або мішок, пристосовані для носіння за плечима. 23. Наука 

про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному 

та особистому житті людей. 24. Офіційний документ, про-

токол, запис про який-небудь факт.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Страва із м’ясних, рибних або інших 

продуктів, протертих до пастоподібного стану. 2. Частина 

суші, яка гострим кутом входить у водний простір (море, 

озеро, річку). 3. Зелений пігмент рослин, який має здат-

ність поглинати світлову енергію й перетворювати її в хі-

мічну. 4. Частка, яка вноситься в капітал кооперативного 

товариства кожним його членом або дістається кожному 

при його розподілі. 7. Оптичний прилад для розглядання 

двох плоских зображень об’єкта. 9. Вид гімнастики й цир-

кового мистецтва. 12. Жанр літератури. 14. Спортивний чо-

вен із закритим верхом. 16. Місце, де «живуть» вулики. 20. 

Невелика музична урочиста п’єса. 21. Партія гри в теніс.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

ОЛЕНУ 
ОЛЕКСАНДРІВНУ 
КУРПУ, 
провідного бухгалтера бух-
галтерії правління Чернівець-
кої облспоживспілки, 
з 50-річним ювілеєм, який 
вона святкуватиме 22 лютого.

Шановна Олено Олексан-
дрівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм і 
висловлюємо глибоку повагу 
та подяку за багаторічну на-
полегливу і сумлінну працю.
Майже двадцять років своєї 
трудової діяльності Ви при-
святили споживчій коопера-
ції Буковини, де все життя 
гідно працювали і Ваші бать-
ки, шановні кооператори 
Олександр Олександрович 
Вайнбендер, бувший заступ-
ник голови правління обл-
споживспілки, та Клавдія Ан-
дріївна Вайнбендер, відмін-
ник освіти України, колишній 
викладач бухгалтерських 
дисциплін Чернівецького 
кооперативного коледжу. 
Саме вони, без сумніву, пере-
дали Вам любов до спожив-
чої кооперації та справжній 
професіоналізм.
Ви є прекрасним фахівцем 
бухгалтерської справи, за-

вжди в курсі всіх нововве-
день, вміло використовуєте 
прогресивні форми ведення 
бухгалтерського обліку на 
основі сучасних інформацій-
них технологій. Завдяки ак-
тивній життєвій позиції, ком-
петентності, принциповості 
Ви здобули визнання, повагу, 
авторитет та довіру колег. 
Ваша добра, щира вдача, чес-
ність, порядність та відпові-
дальність сприяють успіху у 
щоденній праці.
Шановна Олено Олексан-
дрівно, зичимо Вам міцного 
здоров’я, невичерпної життє-
вої енергії, професійних до-
сягнень та звершення усіх за-
думів! Також бажаємо зали-
шатися щасливою жінкою і 
повною мірою насолоджува-
тися життям у колі найрідні-
ших людей, які надихають та 
додають сил.

З повагою 
правління та колектив 
Чернівецької 
облспоживспілки 

ГАЛИНУ 
ВОЛОДИМИРІВНУ 
ВАЩИШИН, 
головного економіста На-
двірнянського районного 
споживчого товариства, з 
ювілеєм, який вона святкує 
16 лютого.

Шановна Галино Володимирівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! 
Висловлюємо глибоку шану та 
вдячність за Вашу багаторічну 
сумлінну працю і відданість 
споживчій кооперації.
У цей святковий день прийміть 
найщиріші побажання міцного 
здоров’я, родинного благопо-

луччя, сімейного затишку, жі-
ночого щастя, підтримки від 
колег по роботі, рідних і 
близьких. Хай роки залишають 
по собі лише світлі спогади, а 
майбутнє готує багато-багато 
щасливих літ, сповнених радіс-
тю, добром і надією.
Хай Вашу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І Ангел Ваш охоронець
Хай буде з Вами завжди,
Щоб Ви кожну мить відчували
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба хай Вам подарує
Щастя, здоров’я і довгого віку!

З повагою 
правління та об’єднаний ко-
мітет профспілки Надвірнян-
ського районного 
споживчого товариства

ГРИГОРІЯ 
ПРОКОПОВИЧА 
УШКОВА, 
ветерана споживчої 
кооперації, заступника 
голови Правління 
Укоопспілки (1981–1993 рр.), 
з 85-річним ювілеєм, 
який він відсвяткував 
13 лютого.

Життя Григорія Прокоповича 
насичене різними подіями: ві-
йна застала зненацька його 
молоді літа на Хмельниччині, 

дитиною пізнав усі її тяготи. 
Григорій Прокопович розпо-
чав свій трудовий шлях у 
1951 р. після закінчення 
Львівського технікуму радян-
ської торгівлі, згодом закін-
чив Дрогобицький педагогіч-
ний інститут, Львівський 
торгово-економічний 
інститут. 
Обирався депутатом Радехів-
ської міської ради.
На відповідальних посадах 
державного управління та 
системи споживчої коопера-
ції працював як вмілий орга-
нізатор, професіонал високо-
го рівня, керівник принципо-
вий та вимогливий і разом з 
тим людяний, здатний при-
йти на допомогу. 
Григорій Прокопович багато 
уваги приділяв добору, вихо-
ванню та підготовці кадрів. 
У 1981 році був обраний за-
ступником голови Правління 
Укоопспілки і пропрацював 
на цій посаді до виходу на 
пенсію у лютому 1993 року.
Праця Григорія Прокоповича 
гідно оцінена державою, він 
нагороджений трьома орде-
нами «Знак Пошани», меда-
лями «За трудову звитягу».
Нехай шановному ювіляру 
завжди світить сонце добра, 
злагоди і миру. Бажаємо Вам, 
Григорію Прокоповичу, міц-
ного здоров’я, Божої благо-
даті, сил духовних і фізич-
них, оптимізму!

З повагою
Правління Всеукраїнської 
центральної спілки 
споживчих товариств 
та ЦК профспілки 
працівників споживчої 
кооперації України 
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