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ПОНАД 20 РОКІВ ПОНАД 20 РОКІВ 
ЛІДЕРСТВАЛІДЕРСТВА

Саме за такий строк роботи на посаді Саме за такий строк роботи на посаді 

голови правління Бродівської райспо-голови правління Бродівської райспо-

живспілки Галина Моренова вивела живспілки Галина Моренова вивела 

цю організацію на рівень однієї із цю організацію на рівень однієї із 

найбільш потужних на Львівщинінайбільш потужних на Львівщині

 СТОР. СТОР.  6 6 СТОР. СТОР.  3 3

 СТОР. СТОР.  4, 5 4, 5

 СТОР. СТОР. 1010

МАГАЗИН «КУЛІНАРІЯ» – МАГАЗИН «КУЛІНАРІЯ» – 
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ СИСТЕМИРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ СИСТЕМИ

Василь Пасенко, директор Департаменту комерційної Василь Пасенко, директор Департаменту комерційної 

діяльності, промисловості та заготівель Укркоопспілки діяльності, промисловості та заготівель Укркоопспілки 

акцентує увагу на важливості цього напряму діяльності акцентує увагу на важливості цього напряму діяльності 

системи споживчої коопераціїсистеми споживчої кооперації

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

НА СЛУЖБI  
 ГРОМАДИ ГРОМАДИ

ЗАНЯТТЯ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗАНЯТТЯ НА ВИРОБНИЦТВІ 
ЯК ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ЯК ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУПРОЦЕСУ

У Новомосковському кооперативному коледжі У Новомосковському кооперативному коледжі 

економіки та права ім. С.В. Литвиненка виконують економіки та права ім. С.В. Литвиненка виконують 

головне завдання сучасного освітнього процесу – головне завдання сучасного освітнього процесу – 

поєднують теоретичні знання із практикоюпоєднують теоретичні знання із практикою

Кооперативний ринок у Золотоноші функціо-ооперативний ринок у Золотоноші функціо-

нує давно, а п’ять років тому було створено нує давно, а п’ять років тому було створено 

споживче товариство «Центральний ринок – споживче товариство «Центральний ринок – 

Золотоноша» Черкаської облспоживспілки. Золотоноша» Черкаської облспоживспілки. 

І рівно стільки його очолює Сергій Миколайо-І рівно стільки його очолює Сергій Миколайо-

вич Мозговий, займаючи ще й посаду дирек-вич Мозговий, займаючи ще й посаду дирек-

тора міжрайонної оптової торговельної бази.тора міжрайонної оптової торговельної бази.

Спілчанський ринок – чи не найвелелюдніше і Спілчанський ринок – чи не найвелелюдніше і 

найжвавіше місце у районному центрі, точка найжвавіше місце у районному центрі, точка 

перетину людських доль і комерційних інте-перетину людських доль і комерційних інте-

ресів. Щодня сюди сходяться, з’їжджаються ресів. Щодня сюди сходяться, з’їжджаються 

мешканці міста, жителі навколишніх сіл і мешканці міста, жителі навколишніх сіл і 

районів, щоб купити, продати, прицінитися, районів, щоб купити, продати, прицінитися, 

зорієнтуватися та навіть зустрітись і поспілку-зорієнтуватися та навіть зустрітись і поспілку-

ватися з тими, кого давно не бачив. ватися з тими, кого давно не бачив. 

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  РИНОК:ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  РИНОК:
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КООПФАКТИ З МИКОЛАЇВЩИНИ

ТОРГІВЛЯ

КООПЕРАЦІЯ І БІЗНЕС

 ІННОВАЦІЇ

«КУЛІНАРІЯ» ПРОПОНУЄ

В обідній час у магазині «Кулінарія» системи Новобузького ра-
йонного споживчого товариства завжди черга перед прилавком. 
Не дивно, адже заклад пропонує великий вибір продукції, свіжу 
випічку в асортименті, а також чудові вироби кондитерського 
цеху кооперативної організації: тістечка, кекси, печиво тощо. 

У торговельному залі тут затишно і тепло, працює телевізор, 
встановлено столики, тому можна з комфортом перекусити. Якщо 
ж хочете взяти їжу на винос, вам її упакують і не забудуть побажа-
ти смачного. «Приходьте до нас знову», – додають буфетники, і це 
побажання найчастіше збувається.

СУПУТНІ ТОВАРИ 

ПІДВИЩУЮТЬ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ 

Різноманітний асортимент промислових товарів пропонує 
кооперативний маркет №1 системи Новобузького районного 
споживчого товариства. Тут можна купити парфумерію, галан-
тереї, миючі засоби, посуд, товари для ремонту тощо. Прийма-
ються замовлення на будматеріали, побутову техніку, килимо-
ві вироби та інші великогабаритні товари, які доставляють за 
адресою покупця. Досвідчений продавець Валентина Борисо-
ва (на фото) завжди готова допомогти у виборі вдалої покуп-
ки. Оптимальна пропозиція супутніх товарів підвищує рента-
бельність торгівлі. Це особливо актуально для маркета нового 
формату, вважають кооператори. 

Ольга НАГІРНЯК

    За прилавком Надія Сябрюк 

 Продукція кондитерського 

цеху райспоживтовариства 

ФIНАНСИСТИ 

ПОГЛИБЛЮЮТЬ 

ЗНАННЯ 

З ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА  

У новому році за новими 
фінансовими правилами – 
під таким девізом сьогодні 
живе увесь середній та ма-
лий бізнес. Розібратися у 
всіх тонкощах законодав-
чих змін у цій сфері озна-
чає задати напрямок до 
успішного розвитку бізне-
су. Тож цій темі в системі 
споживчої кооперації Укра-
їни сьогодні приділяється 
велика увага. В спілках 
споживчих товариств різ-
них регіонів країни відбу-
ваються спеціальні 
семінар-наради із фінансо-
вими фахівцями, на яких 
роз’яснюються усі моменти 
переходу на нові умови по-
даткового законодавства. 
«Нове в оподаткуванні у 
2017 році» – таку назву мав 
семінар-навчання праців-
ників бухгалтерської 
та фінансової служб спо-
живчої кооперації області, 
який нещодавно відбувся в 
Івано-Франківській спо-
живспілці.
Відкриваючи семінар, пер-
ший заступник голови 
правління споживспілки 
Юрій Керста відзначив ак-
туальність заходу, адже 
чимало змін до податково-
го законодавства та зако-
нодавства України про 
працю стосуються коопе-
ративних суб’єктів госпо-
дарювання. Особливо в 
частині адміністрування 
податків і зборів, новацій у 
справлянні ПДВ, акцизного 
податку, застосування реє-
страторів розрахункових 
операцій, забезпечення 
виплати мінімальної заро-
бітної плати тощо.
Перед учасниками семіна-
ру з грунтовним пояснен-
ням нового в законодав-
стві та порядку застосуван-
ня цих змін в кооператив-
них підприємствах і орга-
нізаціях виступила Марія 
Томин, викладач-методист 
Івано-Франківського 
фінансово-комерційного 
кооперативного коледжу 
ім. С.Граната і провідний 
спеціаліст з податкового 
законодавства Івано-
Франківської споживспілки.

Михайло МАЗУР

СIЛЬСЬКІЙ  ТОРГIВЛI –СIЛЬСЬКІЙ  ТОРГIВЛI – 

СУЧАСНI  ТЕХНОЛОГIЇСУЧАСНI  ТЕХНОЛОГIЇ 

  БУКОВИНА    У системі споживчої кооперації області продо-
вжується активна  робота з питань реконструкції та технічного 
переоснащення закладів роздрібної торгівлі, ресторанного гос-
подарства у сільській місцевості. 

Як повідомила перший заступник голови правління Черні-
вецької споживспілки Тетяна Крамарюк, нещодавно, після онов-

лення, відкрив двері магазин у селі Берестя Новоселицької рай-
споживспілки, де проживає лише 300 жителів. Окрім реконструк-
ції підприємства, встановлення сучасного торговельно-
технологічного обладнання, в крамниці комп’ютеризували про-
цеси обліку продажів товарів, забезпечили вільний доступ по-
купцям до товарної маси, значно збільшили асортимент продук-
ції тощо. До реконструкції сільський кооперативний заклад реа-
лізовував краму на 40 тис. грн., а от після обсяги товарообороту 
виросли у 3 рази і продовжують зростати.

Михайло   МАЗУР

  CЕМІНАР-
  НАВЧАННЯ

–К афе належить до 
споживчого това-
риства «Крокус» і 
обслуговує як міс-

цевих жителів, так і мешкан-
ців навколишніх сіл, котрі що-
дня приїжджають до райцен-
тру у своїх справах, – говорить 
заступник голови правління 
Великобагачанського райспо-
живтовариства Валентина 
Михайлівна Вакуленко. – Для 
закладу громадського харчу-
вання місце розташування 
має велике значення. І авто-
станція – одне з найвигідні-
ших. Тут, до речі, обідають 
працівники МНС, чий підроз-
діл розташований неподалік.

Привітно зустрічає гостей 

буфетниця Любов Шепель 
(на знімку). Знає смаки по-
стійних відвідувачів, а тран-
зитним пасажирам запропо-
нує відвідати українських 
страв. На перше – борщі, ка-
пусняки, розсольники; на 
друге – котлети, курячі сте-
генця, риба з різними гарні-
рами, як от картопля, гречка, 
рис. В асортименті завжди 
овочеві салати, олів’є.

– А таких, як у нас, пиріж-
ків, ви в окрузі не знайдете, 
– хвалить майстерність ку-
харів Любов Михайлівна. – 
Вони що на вигляд – апетит-
ні, що на смак – добрі!  У їх 
приготування вкладена 
душа.

Працює кафе з 8-ої до 19-ої. 
Це найоптимальніший ре-
жим роботи, коли через авто-
станцію проходить найбіль-
ше людей. В залі – чотири 
столики, за якими одночасно 
можуть розміститися 16 осіб. 
Місця цілком вистачає, бо 
час у людей обмежений: 
хтось вхопив пиріжок та й по-
біг на автобус, а хтось може 
неквапно бесідувати. Це, пе-
реважно, ті завсідники, яким 
полюбилася кухня коопера-
тивного кафе. Вони й додому 
купують. А що? Смачно, де-
шево і якість гарантована!

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Юрія МАР’ЇНА 

ЩО НА ВИГЛЯД, ЩО НА СМАК!

  ПОЛТАВЩИНА   З того часу, як на автостанції Великої Багачки з’явилося кооперативне 
кафе «Січ», проблема з тим, що і де поїсти, відпала насамперед у пасажирів автобу-
сів, які здійснюють міжміські та локальні рейси.
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КОМЕНТАР  ФАХІВЦЯ

 КАДРИ

ДОБРО ДОБРО 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
СТОРИЦЕЮСТОРИЦЕЮ
 КІРОВОГРАДЩИНА    Галина 
Животовська, економіст Новоар-
хангельського райспоживтовари-
ства, працює у споживчій коопе-
рації ось уже 54 роки. Всі ці роки 
вона однаково активна, професій-
на, щира, товариська.  

Після закінчення восьми класів 
Хмелівської школи у 1962 році, оби-
раючи навчальний заклад для здо-
буття професії, Галина Григорівна 
за порадою батьків зупинилася на 
кооперативному технікумі імені 

М.П. Сая. Тут же отримала спеці-
альність товарознавця промисло-
вих товарів і виявила бажання пра-
цювати у системі.

– Мій трудовий старт відбувся у 
Новоархангельську на посаді про-
давця універмагу, – згадує Галина 

Животовська. – Далі була Доброве-
личківка, де пройшла шлях від то-
варознавця до начальника ревізій-
ного відділу райспоживтовариства. 
Без відриву від виробництва закін-
чила Київський торговельно-
економічний інститут. Багаторіч-
ний досвід, робота на різних ділян-
ках у поєднанні із самоосвітою до-
помогли мені успішно продовжува-
ти свою діяльність у Новоархан-
гельському райспоживтоваристві. 
15 років працювала на посаді юрис-
консульта, одночасно виконувала 
обов’язки директора ГВП «Зелена 
брама», а нині працюю над еконо-
мічним обгрунтуванням та покра-
щенням показників господарської 
діяльності райспоживтовариства.

У стосунках із колегами пані Га-
лина вимоглива та принципова, 
але разом з тим, – небайдужа, 
щира, готова прийти на допомогу. 

Вона завжди вислухає, дасть мудру 
пораду, підтримає добрим словом. 
Тому не випадково, вже понад 10 
років, Галина Григорівна на громад-
ських засадах виконує обов’язки 
голови профспілкового комітету 
Новоархангельського райспожив-
товариства та надає значну увагу 
підвищенню ролі колективного до-
говору по захисту інтересів праців-
ників системи. Окрім того, вона 
працює із членами споживчих то-
вариств, займається організацією 
проведення дільничних зборів та 
зборів уповноважених.

– Галина Григорівна у системі пра-
цює довгі роки, не шкодуючи влас-
них сил та енергії, використовуючи 
весь арсенал своїх знань та досвіду, 
– розповідає голова правління Но-
воархангельського райспоживтова-
риства Наталія Слоква. – Попри пів-
сторічний стаж, вона як справжній 

фахівець, намагається бути в курсі 
торговельних інновацій, слідкує за 
змінами в правовому колі України, 
аби знати всі нюанси сьогоднішньо-
го законодавства. Завжди компе-
тентна, надійна та ініціативна – по 
праву вважається одним із найбільш 
висококваліфікованих спеціалістів 
системи. Нагороджена багатьма 
грамотами та подяками. 

Навіть дуже успішна трудова 
кар’єра не зробить життя гармоній-
ним, якщо в ньому відсутня любов, 
можливість піклуватися про най-
рідніших людей. У Галини Живо-
товської чудова родина: чоловік, 
двоє синів. На радість бабусі під-
ростають її улюблені онуки, яким 
вона повсякденно дарує своє до-
бре та щире серце, наповнене ува-
гою та безмежною любов’ю.

Ірина ШІХІЄВА

П озиція Правління Укркоопспіл-
ки у темі подальшого господа-
рювання в цій галузі є незмін-
ною: заклади ресторанного гос-
подарства, можливо за винят-

ком ресторанів, магазинів «Кулінарія» і 
кондитерських цехів, мають стати пред-
метом сімейного бізнесу. Мається на ува-
зі, що юридична особа залишається влас-
ником нерухомого майна, а право на ве-
дення операційного бізнесу отримує 
мале сімейне споживче товариство.

У Рівненській області в 16 адміністра-
тивних районах функціонують 199 дію-
чих закладів ресторанного господарства, 
у тому числі 11 ресторанів і 7 магазинів 
«Кулінарія». Особливої уваги заслуговує 
магазин «Кулінарія» ПСК Комбінат гро-
мадського харчування Костопільської 
райспоживспілки із середньомісячним 
товарооборотом 230 тис. грн. Тут працює 
кафетерій на 24 посадочних місця. Пито-
ма вага продукції власного виробництва 
сягає понад 70%. Магазин реалізує про-
дукцію власного виробництва безпосе-
редньо з кухні ресторану, розмаїття якої 
вражає: широкий асортимент м'ясних, 

рибних, борошняних напівфабрикатів, 
різноманітна кулінарна продукція, сала-
ти тощо. Крім того, у магазині завжди 
свіжа та запашна випічка кондитерсько-
го цеху, яка приваблює покупців. Це різ-
номанітні тістечка, печиво, торти, руле-
ти з різним начинням, булочні вироби із 
дріжджового тіста та хліб. Тому не див-
но, що у магазині завжди людно, адже 
можна не тільки придбати різної смако-
ти до родинного столу, а й поласувати 
свіжою випічкою та випити гарячої кави, 
чаю чи соку.

Належним чином функціонують і ко-
ристуються популярністю серед покуп-
ців магазини «Кулінарія» Володимирець-
кої, Дубровицької і Сарненської район-
них спілок та інших кооперативних орга-
нізацій.

Досвід господарювання в ресторанно-
му господарстві засвідчує, що ресторани, 
кондитерські (кулінарні) цехи та магази-
ни «Кулінарія» можуть успішно господа-
рювати, але за умови комплексного їх 
розміщення. 

У Рівненській обласній спілці так пра-
цюють заклади харчування у Дубровиць-
кій, Костопільській і Сарненській рай-
споживспілках. Комбінати громадського 
харчування як юридичні особи збереже-
но у 5 районних організаціях.

Важливим є те, що 7 ресторанів 
(«Спорт» м. Рівне, «Рікос» м. Острог КМТП 
обласної спілки, «Случ» Березнівської, 
«Біле Озеро» Володимирецької, «Рікос» 
Корецької, «Кристал» Костопільської і 
«Сарни» Сарненської районних організа-
цій) за рівнем господарювання і надання 
послуг офіційно входять до Європейської 
мережі Кулінарної спадщини.

Шлях до Європейської мережі Кулі-
нарної спадщини Рівненщина відкрила 
за сприяння Вармінсько-Мазурського во-

єводства Республіки Польща, історія роз-
витку співпраці з яким налічує вже по-
над 15 років.

Рівненську область приєднано до Єв-
ропейської мережі Кулінарної спадщини 
як повноцінного члена у 2009 році. Цьому 
передувала низка взаємних візитів, дво-
сторонніх переговорів, реалізація спіль-
них проектів тощо.

Головною метою мережі є промоція 
місцевої продукції та її просування на 
європейський ринок. Діяльність мережі 
спрямована на відродження традицій-
них страв і рецептів поліського краю, ви-

користання натуральної сировини, виро-
щеної в цій місцевості, підвищення якос-
ті продуктів харчування.

І на завершення, рівень господарюван-
ня рівненчан в ресторанному господар-
стві в черговий раз засвідчує, що резуль-
тати діяльності чи то в ресторані, чи ма-
газині «Кулінарія», чи інших магазинах, 
у тому числі маркетах залежить від того, 
як організована робота в колективі, рів-
ня професійності менеджерів та безпосе-
редніх працівників кухні та прилавка.

Василь ПАСЕНКО

МАГАЗИНИ «КУЛIНАРIЯ» – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
РЕСТОРАННОГО БIЗНЕСУ СИСТЕМИ
Ресторанне господарство споживчої кооперації України налічує майже 3 тисячі закладів, в тому числі 124 сучас-
них ресторани, 62 магазини (відділи) «Кулінарія», 85 кондитерських цехів. Майже половина підприємств викорис-
товуються на умовах оренди. За 2016 рік товарооборот ресторанного господарства становив майже 600 млн. гри-
вень і зріс в діючих цінах на 7%. Реалізовано продукції власного виробництва на понад 250 млн. гривень. 

Кулінарія у Костополі

Кулінарія Дубровицької РСС
     Кулінарія Млинівського РСТ

«Поки людина у змозі творити добро, їй не загрожує небезпека зіштовхнутися з невдячністю».
Франсуа де ЛАРОШФУКО, письменник-моралiст
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ВІДЧУТИ 

СЕРЦЕБИТТЯ РИНКУ

Керувати ринковим господар-
ством непросто, але ще складні-
ше – забезпечити належні умови 
праці підприємцям і зручності – 
покупцям; створити не «базарну», 
а ринкову атмосферу, яка б відпо-
відала вимогам підприємців і 
сільгоспвиробників, притягувала 
сюди щонайбільше покупців, 
сприяла б комерційним інтере-
сам, налагодженню ділових кон-
тактів і розвитку малого бізнесу 
торгуючих.

– Коли я п’ять років тому прий-
шов на ринок, він нагадував роз-
бурений рій бджіл, який вів себе 
досить агресивно, – згадує Сергій 
Миколайович. – Знадобилося не-
мало сил, здоров’я, енергії і часу, 
аби стабілізувати ситуацію, по-
вернути довіру підприємців і 
віру, що їхнє майбутнє буде 
пов’язане з діяльністю саме на 
Центральному, а не на якомусь 
іншому ринку.

І от сьогодні, коли, здавалося 
б, найважчий шлях пройдено і ри-
нок функціонує, як добре відлаго-
джений механізм, нависла нова 
загроза: мерія Золотоноші ініцію-
вала розрив договору оренди з 
облспоживспілкою, про що пові-
домляла наша газета у минулому 
номері. Ця обставина викликає 
нервозність у людей, породжує 
різні домисли і слухи.  

Щоб відчути, чим живе сьогод-
ні спілчанський ринок 28-тисячної 
Золотоноші і пануючу на ньому 
атмосферу, разом з фотокореспон-
дентом Євгеном Добриніним ми 
спробували бодай на кілька годин 
зануритися, вникнути і вжитися в 
його специфічний мікроклімат. 
Нам сподобалось. 

Однак, зважаючи на пікант-
ність ситуації, у цій публікації, 
на наш погляд, не стільки важли-
ві журналістські враження й емо-
ції, скільки думки людей, безпо-
середньо зайнятих на ринку і кого 
ситуація, що склалася, хвилює 
найбільше. Отож побачене і почу-
те – через призму тих, хто на ньо-
му працює, продає і купує. А щоб 
звучало переконливіше – менше 
авторських відступів, більше пря-
мої мови, з якої слів не викинеш.

ГОВОРЯТЬ ПІДПРИЄМЦІ

Григорій Ілляшенко: «Ми не-
одноразово зверталися до міського 
голови з проханням поновити до-
говір оренди з облспоживспілкою і 
тим самим повернути нас до спо-
кійного життя. Але наша думка 
владу не цікавить, у неї свої плани 
на цю ділянку землі. Нещодавно 
на загальних зборах ми створили 
ініціативну групу з числа підпри-
ємців, до складу якої обрали і мене, 
щоб ми представляли і захищали 
свої права в державних установах. 
Учасники тих зборів відзначали, 
що на нашому ринку створені 

сприятливі умови для купівлі і 
продажу промислових товарів і 
продовольчої продукції; що у ди-
ректора великі плани на подаль-
ший розвиток ринку, але проекти 
заморожені до прийняття кінце-
вого рішення щодо долі ринку; що 
недарма жителі Золотоноші вва-
жають Центральний кращим за 
рівнем торгівлі і обслуговування 
населення».

Сергій Лютий: «За роки своєї 
підприємницької діяльності я 
встиг на багатьох ринках потор-
гувати, навіть на одному з Київ-
ських. Тепер я у себе вдома, де мені 
найліпше. Умови праці цілком 
влаштовують, ми забезпечені 
окремими робочими місцями, ін-
вентарем, є холодна і гаряча вода. 
Якби трохи тепліше, але так за-
вжди: влітку тужимо за зимою, 
а взимку хочеться весни».

Євген Сіліч: «Торг на цьому 
ринку іде добре, бо хороше місце 
розташування і багато людей. До 
кінця дня ми зазвичай спродує-
мось і їдемо інше порося колоти, 
щоб назавтра привезти свіжину. 
У нас гарно сало розходиться: 
воно злегка підкопчене, а тому до-
бріше».

Наталія Бондар: «Ми самі виро-
щуємо і самі продаємо. Залишки 
можна розмістити в холодильни-
ку, ця послуга безкоштовна. Чим 
мені тут подобається? Крите 
приміщення, тентові двері, добро-
тні столи, водозабезпечення. А що 
холоднувато, то для людей це гір-
ше, зате краще для м’яса».

Галина Науменко: «Хороший 
у нас ринок. Господарі дбають і 
про наші умови, і про покупців. 
Торгую вже 10 років. Було б мені 

тут погано, давно б покинула. 
Нам цей ринок уже рідний: щось 
ми тут будували, щось придбава-
ли. От якби ще купівельна спро-
можність наших людей була ви-
щою! Бо не часто з пенсії купиш 
кілограм м’яса за 75-80 гривень чи 
сала за 50».

Уже на виході з м’ясного ряду 
нашу увагу привернув молодий 
симпатяга, який вправно пропус-
кав через м’ясорубку нарізане 
шматками м’ясо. 

Стас Кушнірук пояснив: «Якщо 
ви у мене придбали м’ясо і бажає-
те додому повернутися з уже го-
товим фаршем – будь ласка. По-
слуга безкоштовна плюс економія 
вашого часу.

Уже три роки, як я дипломова-
ний економіст. Не дивуйтесь, у 
мене навіть дуже непогана робо-
та. Чим більше працюю, тим 
більше переконуюсь: це моє! Про-

дати також треба вміти, при-
чому продати так, щоб до тебе 
хотіли повернутись і купити зно-
ву. Університетська теорія у нас, 
на жаль, часто йде врозріз з прак-
тикою. Тому я все ще вчуся пізна-
вати премудрості життя. Але 
тут, у ринковому середовищі, цей 
процес швидко відбувається».

НА ЗРІЗІ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Чи не найважче сьогодні дово-
диться продавцям промислової 
групи товарів. Ніби й людей не-
мало ходить між рядами, але ку-
пують рідко, переважно роздив-
ляються, цікавляться, що почім і 
обіцяють прийти пізніше.

Ірина Саєнко: «Торгую на ринку 
20 років. Пережила і примітивні 
столики, і палатки. Тепер, ви самі 
бачите, широкі проходи, облашто-
вані місця, є де розкласти і розві-
шати товар. І що для нас особливо 
важливо – закрили ролети і ми 
спокійні за своє добро, бо ринок ці-
лодобово охороняється. Офіційно 
він працює до 15-ї години, а фак-
тично – цілодобово. Одразу після 
нас на службу заступають приби-
ральниці. Та й підприємці, повер-
таючись серед ночі з товаром, мо-
жуть без проблем розвантажи-
тись. Керівництво ринку нас знає, 
чує, цікавиться нашими пробле-
мами. Для нас це дуже важливо».

А біля цієї колоритної бабусі, 
що торгує взуттям у центральному 

ДОВІДКАДОВІДКА
Споживче товариство «Центральний ринок – 
Золотоноша» – 

це 0,48 га добре впорядкованої, заасфаль-
тованої і викладеної плиткою території; 
це криті приміщення і 455 торгових місць; 
овочевий, рибний і молочний павільйони; 

м’ясний, продуктовий ряди і ще 
10 – з продажу промислових товарів; 
це холодна і гаряча вода; 
широкі проходи; 
зручне місце розташування з під’їзними 
шляхами і вісьмома входами-виходами; 
щоденний графік роботи, крім першого по-
неділка місяця – санітарного. 

ВІДЧУТИ 

СЕРЦЕБИТТЯ РИНКУ

Керувати ринковим господар

ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  РИНОК:ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  РИНОК:  

НА СЛУЖБI ГРОМАДИНА СЛУЖБI ГРОМАДИ

Сергій Мозговий

Любов Петрова
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ряду, ми затримались довше. Запи-
тали, як їй живеться, як працюєть-
ся у такому поважному віці.

Зінаїда Микитівна Пархомен-
ко, 81 рік (фото на 1-й стор.): 

«Двадцятий рік я на ринку, 
тут мене і старість застала. Усі 
питають, чи не важко. А чому 
мені важко? Я ж сиджу! До цього 
місця я вже прикипіла. І оце хо-
чуть щось тут змінювати, щоб у 
баби не стало роботи?! А мені не 
тільки на хліб і на ліки треба за-
робити, а ще й хочеться на «бала-
баси» (читай – делікатеси). Живу 
з онуком-сиротою, йому 15 років, 
школяр. На пенсію у 1300 грн. про-
жити важко. А тут у нас добре, всі 
хороші. Добивайтесь для нас спра-
ведливості! І передайте у Київ, щоб 
війну припинили. Так уже від три-
вог стомилися, миру хочеться!» 

ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЄ ЛАБОРАТОРІЯ

Ветеринарно-санітарна лабора-
торія, як і належить перевіряючій 
і контролюючій інстанції, нашпи-
гована різними приладами, реак-
тивами, чутливою електронікою. 
В її обхід на прилавок не потра-
пить жоден харчовий продукт.

– Наша служба несе повну від-
повідальність за продукцію, яка 
продається на ринку чи то під-
приємцем, чи приватною особою, 
– говорить ветлікар Владислав 
Борисович Вовк. – Від Черкаської 
регіональної державної лаборато-
рії ветеринарної медицини маємо 
дозвіл на проведення різних до-
сліджень. Робимо аналізи і слід-
куємо за належним санітарним 

станом. Продавці вже знають 
наші суворі вимоги, тому стара-
ються дотримуватись усіх існую-
чих нормативів, адже вони теж 
зацікавлені у добрій якості своєї 
продукції і в тому, щоб не втрати-
ти постійного покупця.

– А тут ми досліджуємо молоч-
ні продукти на мастит, вміст ні-
тратів, визначаємо жирність, кис-
лотність, щільність, а також пе-
ревіряємо рибу і рослинність, – 
знайомила зі своїми «володіння-
ми» лаборант Олена Хуторян. – 
Слідкуємо, щоб не було домішок 
соди чи крохмалю. При цьому ке-
руємось Законом України «Про 
безпечність і якість харчових про-
дуктів».

СВОЄЮ РЕПУТАЦІЄЮ 
ДОРОЖИМО

– Я з цими людьми не лише пра-
цюю – я живу з ними, переймаю-
чись їхніми щоденними турбота-
ми, – зізналася інспектор ринку 
Любов Вікторівна Петрова, супро-
воджуючи нас добре доглянутою 
територією до молочного павільйо-
ну. – Сьогодні у ньому не так бага-
толюдно, а у вихідні зайняті всі 20 
місць. Приміщення відремонтува-
ли, вставили нові вікна, розмісти-
ли столи з металевим покриттям.

– А пам’ятаєте, Любове Вікторів-
но, як ми стояли в рядах? – зголошу-
ється поспілкуватися з нами жінка 
у білосніжному халаті, Олена Іва-
нівна Бут. – Ті умови ні в яке порів-
няння не йдуть з нинішніми. Тут те-
пло, чисто, зручно, ні мух влітку, ні 
пилу. Не надякуємось нашому ке-
рівництву за створений комфорт.

– А чому так мало у вас товару? 
– цікавлюся.

– Розпродала. Зранку і молоко 
було, і сир, і сметана, і сироватка. 
У нас свої клієнти, роблять замов-
лення, беруть не тільки для себе, 
а й для хворих, для діток. Своєю 
репутацією ми дорожимо.

ДЛЯ СЕБЕ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В овочевий павільйон ми за-

йшли в останню чергу. Зимової 
пори тут більш-менш спокійно і не 
так людно, пожвавлення почнеть-
ся, коли піде розсада. Цікаво, чим 
торгують ці бабусі і жіночки? 
Скарб у них небагатий, лише те, 
що вродило на городі і в садку.

– Цей павільйон зроблений 
практично з нуля, на місці, яке об-
любували свого часу люди із села 
і де вони продавали лишки вро-
жаю, вирощеного на присадибних 
ділянках, – розповідає Любов Ві-
кторівна. – Стояли тут і в сніг, і в 
дощ, і в спеку. Тепер це крите при-
міщення на 60 торгових місць, ви-
мощене тротуарною плиткою, зі 
столами, тентовими дверима, які 
захищають від протягів. Плата за 
місце невисока – 3.50 грн. , а коли 
холодно, встановлюємо ще нижчі 
ціни. А втім, ви у них запитайте, 
чи подобається їм.

Віра Носенко: «Ми дуже задо-
волені. Якби, звичайно, тепліше, 
але це сезонні незручності. Тут 
чистенько, зранку приходимо, 
ніби у прибрану хату. Як згадаю, 
як ми з землі торгували! Хіба б я 
на тих ящичках розмістила свої 
торбинки з сушкою, глодом, гар-
бузовим насінням? У мене лише 

квасольки шести сортів: біла, чер-
вона, жовта, кругла, продовгува-
та. Все з городу».

Антоніна Шевчук: «Торгую 
тим, що заготовила: капусти на-
квасила, вишеньки закрила, ва-
реннячко зварила. Маю своїх по-
купців, яким подобаються мої со-
ління. Для них і стараюся».

Катерина Степанівна Абдуло-
ва: «Що б оце я робила без нашого 
ринку? Де б своїм добром торгува-
ла? Кажуть, нас хочуть в інше 
місце перевести. А нам іншого не 
треба. Мені 80 років, я сюди як на 
роботу. Люблю трудитися. Ось 
насушила коріння кульбаби, аїру, 
грушок, яблук різних сортів – не в 
печі, а на сонечку. Для людей – як 
для себе. Покупці ж бачать: у 
мене все культурно, охайно. А ви 
звідки будете? З Києва? Скажіть 
там, щоб нам наш ринок зали-
шили. І наше начальство похва-
літь, воно у нас хороше».

НЕ ЛИШЕ СЛУХАТИ,
 А Й ЧУТИ ЛЮДЕЙ

– Гарно про вас люди відгуку-
ються, Сергію Миколайовичу, – 
узагальнюю і передаю пану Моз-
говому думку про нього тих під-
приємців, з ким встигла поспіл-
куватися. – Кажуть, що вмієте не 
лише слухати, а й чути людей; що 
реагуєте на їхні звертання.

– Приємно, бо вони мені в очі 
цього не говорять – у ділових сто-
сунках не до сентиментів, – при цьо-
му мій візаві не приховує задово-
лення. – А на перших порах вважа-
ли мене диктатором, хоча насправ-
ді ним ніколи не був. Навпаки, за-

вжди намагався знаходити компро-
міс у спірних питаннях, нікого че-
рез коліно не ламав, а шукав підхо-
ди до людей. От ви, приміром, зна-
єте, що серце ринку – м’ясники? Це 
особлива категорія підприємців: 
вони стійкі, сильні, самодостатні, 
матеріально забезпечені; знають, 
чого хочуть, кого і навіщо відстою-
ють; 85 відсотків мають вищу осві-
ту. Знайти з ними спільну мову не-
просто. На перших порах, проходя-
чи повз їхні прилавки, у мене хо-
лодний піт виступав – надто багато 
у них до мене було претензій. А 
нині ми ділові партнери. 

Сергій Миколайович зізнаєть-
ся, що іноді йому доводиться вни-
кати не лише у виробничі пробле-
ми, а й в особисте життя підпри-
ємців, бо робочі місця на ринку 
мають різні категорії населення, 
часто – члени однієї сім’ї. Непоро-
зумінь між родичами не уникну-
ти. Тут ще й тонким психологом 
треба бути, щоб конфліктуючі сто-
рони вийшли з твого кабінету при-
миреними. Люди мають працюва-
ти у здоровому мікрокліматі. І за-
вдання керівника – створити цей 
мікроклімат, підтримувати його 
і виступати гарантом спокою.

– Я дуже швидко усвідомив: 
якщо ти не знайдеш порозуміння, 
не зумієш налагодити контакти, то 
ринкова система тебе швидко «пе-
ремеле» через свою м’ясорубку.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
«Такий, як усі», – коротко харак-

теризує себе пан Мозговий і перево-
дить розмову в інше русло. «Такий», 
– погоджуюсь. – «І не зовсім такий», 
– водночас заперечую. Та оскільки 
Сергій Миколайович говорити про 
себе не любить, представлю його 
кількома штрихами до портрета:

* Кооператор за освітою і пере-
конаннями. Справедливо вважає, 
що система наша все ще недооці-
нена державою, що треба нам смі-
ливіше про себе заявляти і попу-
ляризувати спілчанську ідею.

* Депутат Золотоніської місь-
кої ради, член постійної комісії з 
питань будівництва, земле-
устрою, житлово-комунального 
господарства та благоустрою.

* Тим, що життя у нього склало-
ся, завдячує найперше своїй дружи-
ні, Оксані Євгеніївні, з якою у парі 
вже 30 років, виховали доньку й си-
на і дали їм кооперативну освіту.

* Три речі, які повинен зробити 
кожен справжній чоловік, він уже 
виконав: дім збудував; дітей ви-
ростив; дерево посадив, до речі, 
не одне, а цілих п’ять садів. При 
цьому у нього попереду ще дуже 
багато роботи…

КРАПКУ СТАВИТИ РАНО
Коли матеріал уже був гото-

вий до друку, із Золотоноші на-
дійшло повідомлення: за слова-
ми директора ринку Сергія Моз-
гового,  чергова сесія міської 
ради не прийняла остаточного 
рішення з питання про понов-
лення договору оренди з Чер-
каською облспоживспілкою.

Тому крапку у цьому питанні 
ставити ще рано. 

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

«Ринки, так само як парашути, спрацьовують, тільки якщо вони відкриті».

Хельмут ШМІДТ, нiмецький полiтичний дiяч
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  ВИРОБНИЦТВО

У споживчу коопе-
рацію Галина Ми-
хайлівна потра-
пила після спроби 
стати педагогом. 

Але все ж таки перемогла 
любов до спілчанства, адже 
її дідусь свого часу у 30-х 
роках, працював у коопера-
тиві. І хто знає: більше 
втратила педагогіка чи ви-
грала споживча коопера-
ція. Минулого року керів-
ник райспоживспілки від-
значила своє 40-річчя у спо-
живчій кооперації, з яких 
21 рік пайовики довіряють 
їй посаду голови правління 
райспоживспілки.

НА СЬОГОДНІ 
У ВЛАСНОСТІ 

4 СПОЖИВЧИХ ТОВА-
РИСТВ ТА РАЙСПО-
ЖИВСПІЛКИ ПОНАД 
70 ОБ’ЄКТІВ, КОТРІ 
З КОЖНИМ РОКОМ 
ПОКРАЩУЮТЬ СВОЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ, В ЇХ 

РОЗВИТОК ВКЛАДА-
ЮТЬ ЗНАЧНІ КООПЕ-

РАТИВНІ КОШТИ

Разом із колективом 
працівників споживчої коо-
перації району їй довелося 
пережити важкі роки еко-
номічної кризи, час стабі-
лізації та продовження роз-
витку кооперативної еко-
номіки. 

– Віра у власні сили, лю-
дей, що працюють у коопе-
рації, єдність їхніх помис-
лів і дій дозволили коопе-

ративним структурам вбе-
регти найцінніше – кадри, 
– переконана пані Морено-
ва. – Без справжніх профе-
сіоналів не можливо було б 
зараз розвиватися, модер-
нізувати роздрібну торгів-
лю на селі та продовжува-
ти виконувати кооператив-
ні природні функції.

На думку Галини Ми-
хайлівни, споживче това-
риство було і залишиться 
невід’ємною первинною 
структурою у споживчій 
кооперації, яке демонструє 
перевагу спілчанського 
способу господарювання, 
спільність економічних ін-
тересів та намагання за-
вжди відстоювати громад-
ські цінності. Пані Галина 
згадує кінець дев’яностих, 
нелегкі часи, коли саме єд-
ність кооперативних рядів 
дозволила кооперації райо-
ну вистояти і працювати на 
перспективу. 

На сьогодні у власності 
4 споживчих товариств та 
райспоживспілки понад 70 
об’єктів, котрі з кожним ро-
ком покращують свої функ-
ціональні можливості, в їх 
розвиток вкладають значні 
кооперативні кошти. За 
останні 8-10 років ця сума 
сягнула майже 4 млн. грн. 
Завдяки ефективній  інвес-
тиційній політиці за цей 
період вартість основних 
засобів зросла на 20%, біль-
шість закладів торгівлі на 
селі приведені до конку-
рентного стану, в яких що-
місяця реалізується това-
рів на понад 1 млн. грн.

– Наявна торговельна ме-
режа могла б працювати 
значно ефективніше, – каже 
Оксана Волянюк, заступ-
ник голови правління рай-
споживспілки з питань тор-
гівлі, – якби наступним ета-
пом об’єднувальних проце-
сів у кооперації стало за-
провадження централізова-
них закупівель товарів. Без 
цього кооперативній тор-

гівлі буде важко конкуру-
вати з іншими суб’єктами 
торгівлі, особливо з торго-
вельними мережами, які 
динамічно освоюють спо-
живчий ринок.

За словами Галини Мо-
ренової, відсутність цен-
тралізованих закупівель 
відбивається на ефектив-
ності наших продажів: 
зростає податкове наванта-
ження, щороку збільшуєть-
ся рівень реалізованого на-
кладання в торгівлі, зрос-
тають витрати обертання, 
а це не що інше, як втрата 
позицій на ринку через 
зростання роздрібних цін. 
Приміром, лише місцевих 
податків і зборів коопера-
ція району щомісяця спла-
чує 50-60 тис. грн. Сума цих 
платежів могла б бути ще 
вищою, якби не тісна спів-
праця кооператорів з орга-
нами місцевого самовряду-
вання, які з розумінням 
ставляться до кооператив-
них суб’єктів і їх соціаль-
ної спрямованості та вста-
новлюють помірковані 
ставки сплати податків на 
нерухоме майно, землю. 

А поки що споживчі то-
вариства працюють над по-
шуком джерел збільшення 
валових доходів через 
збільшення обсягів прода-
жів рентабельних товарів, 
особливо промислової гру-
пи, питома вага яких зрос-
ла до 16% і щомісяця про-
довжує збільшуватися, 
максимальної віддачі від 
оренди основних засобів 
тощо. Загалом весь процес 
господарської діяльності 
райспоживспілки прино-
сить позитивний фінансо-
вий результат у кожному 
сегменті, підвищується 
продуктивність праці, на-
раховується амортизація 
основних засобів, зростає 
заробіток у кооператорів.

У голови правління рай-
споживспілки кожний тру-
довий день розписаний по 
хвилинах. Як би не було 
важко споживчій коопера-
ції в нинішніх економічних 
умовах, однак Галина Мо-
ренова переконана у її силі. 
Бо діяльність галузі – це 
комфорт і зручність для 
людей.  

Михайло МАЗУР  

 ЛЬВІВЩИНА   Голова прав-
ління Львівської облас-
ної споживспілки Михай-
ло Ванівський вважає, що 
споживча кооперація  як 
громадсько-господарська 
організація усі часи, від 
зародження і по нині, 
тримається на людях, 
які прагнуть бути мак-
симально корисними ін-
шим. Галину Моренову, 
голову правління Бродів-
ської райспоживспілки, 
кооперативна громада 
відносить саме до такої 
категорії особистостей.

ПОНАД 20 РОКIВ 

ЛIДЕРСТВА

У вільну хвилинку з колегами по роботі

Нарада у голови правління

ПРИЙМУТЬ ПРИЙМУТЬ 

ЗАМОВЛЕННЯ, ЗАМОВЛЕННЯ, 

ПРИГОТУЮТЬ ТА ЩЕ Й ПРИГОТУЮТЬ ТА ЩЕ Й 

ПРИВЕЗУТЬ ДОДОМУПРИВЕЗУТЬ ДОДОМУ

 РІВНЕНЩИНА    В Антонівському спо-
живчому товаристві Володимирецької 
райспоживспілки виробництво власної 
продукції є одним із пріоритетних на-
прямів господарювання. 
Тут за дев’ять місяців виробили її май-
же на 900 тис. грн. Кажуть, що це не 
межа, адже мають ще чимало резервів 
для подальшого розвитку галузі.

У споживчому товаристві 8 закладів гро-
мадського харчування, три із яких мають 
повноцінну гарячу кухню. Буфети ж пра-
цюють із привізною продукцією із Анто-

нівки, Цепцевичів та Городця, де є заклади із хар-
човими цехами. Таким чином, у антонівській «Зу-
стрічі» готують не лише для власних потреб, а й 
для буфетів та магазинів усього споживчого то-
вариства.

15 років поспіль антонівські кооператори прак-
тикують виїзне обслуговування. Тепер люди ма-
ють можливість замовити страви для якихось по-
дій – весілля, день народження або ж поминаль-
ний обід – у будь-який час, незважаючи на від-
стань. Причому замовлення не обов’язково має 
складатися із позицій за меню, можна замовити і 
свої страви. Кооператори все вчасно приготують 
і завезуть чи то додому до замовника, чи до коо-
перативного кафе, яке працює в селі. 

Щодо меню треба відзначити, що воно постій-
но змінюється і доповнюється. Особливо до впо-
доби людям м’ясні делікатеси: шинка, домашня 
ковбаса, рулети із різними начинками. Щомісяця 
кооператори у постійних партнерів закуповують 
майже тонну м’ясопродуктів. 

Слід відзначити, що у кожному коопмагазині 
торгують ще й свіжим та засоленим салом. Подо-
баються покупцям і напівфабрикати, які готують 
на кухнях кафе. Скажімо, щомісяця кухарі вироб-
ляють 70 кг вареників, стільки ж голубців, понад 
100 кг пельменів, 200 кг – котлет.

– Розвивати власне виробництво нині непро-
сто, – ділиться голова правління Антонівського 
споживчого товариства Катерина Гальцова. – 
Адже тут потрібно постійно оновлювати асорти-
мент, скрупульозно слідкувати за якістю пропо-
нованої продукції. Саме із цих складових форму-
ється авторитет. Відрадно, що дедалі більших 
обертів набирають виїзні обслуговування. А це 
не лише прибуток, а й дієва реклама послуг, які 
надає споживча кооперація.

Олена СОБКОВИЧ

Працівниці антонівського кафе «Зустріч»
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ВІСТЯМ – 25

КООПЕРАТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ – 

НАША ГОРДIСТЬ
 ЗАПОРІЖЖЯ  Олексій Чухрай у споживчій кооперації з 1977 р. Відразу після закінчення Харківського інституту громад-
ського харчування був направлений за розподілом до Приазовського райспоживтовариства. Працював завідувачем 
виробництва на комбінаті громадського харчування, заступником директора, потім директором хлібозаводу. За два 
роки призначений завторгом, а у 1981 р. став головою правління кооперативної організації. У 1989 р. отримав при-
значення на посаду заступника голови правління Запорізької облспоживспілки з виробництва. У 1994 р. його обрали 
головою правління Запорізького районного споживтовариства, яке очолював до 2012 року. 

З араз Олексій Володими-
рович входить до скла-
ду Ради Центральної 
спілки споживчих това-
риств України та Ради 

Спілки споживчих товариств За-
порізької області. Виявивши ба-
жання стати автором започатко-
ваної рубрики «Вістям» – 25!», 
Олексій Чухрай у бесіді із на-
шим кореспондентом поділився 
своїми думками про газету.  

ОБ’ЄДНУЮЧА 

РОЛЬ ГАЗЕТИ

– З якого часу ви читаєте нашу 
газету?
– Та мабуть, з першого номе-

ра. Наскільки я пам'ятаю, вона 
була іншого формату, чорно-
біла. Але ми, працівники систе-
ми, з великим ентузіазмом 
сприйняли появу власного дру-
кованого органу, який став спо-
лучною ланкою між кооперато-
рами різних областей.

ГАЗЕТНА СТАТТЯ ПРО 
КОНКРЕТНУ ЛЮДИНУ – ЦЕ 
МОРАЛЬНИЙ СТИМУЛ, ТА-
КИЙ МАТЕРІАЛ ОКРИЛЯЄ

 Час тоді був непростий, газе-
та ж давала потрібну як повітря 
інформацію: про те, як живуть і 
працюють наші колеги у інших 
регіонах, як вони вирішують 
проблеми, спільні для всіх нас. 
Безумовно, «Вісті…» сприяли 
консолідації, єднанню спожив-
чої кооперації України. У цьому 
їх роль важко переоцінити.

 У НОГУ З ЧАСОМ

– Нам випало жити і працювати 
у переломний період – на межі 
століть, тисячоліть, в епоху гло-
бальної перебудови соціально-
економічного життя, змін у спо-
живчій кооперації. Як ви вважа-
єте, газета встигає за змінами? 
– Як постійний читач можу 

впевнено сказати: «Вісті…» 
швидко змінювалися і завжди 
прагнули йти у ногу з часом. 
Насамперед, буквально у нас на 
очах розширилося інформацій-
не поле чисто географічно, 
з’явилися матеріали з найвідда-
леніших куточків України, з 
глибинних сіл, куди не лінува-
лися доїжджати кореспонденти 
видання. З номера у номер ма-

теріали ставали більш профе-
сійними, з аналізом економіки, 
цифрами, показниками, які да-
вали керівникам і фахівцям 
привід для роздумів. Пізніше 
для цієї категорії кооператорів 
була заснована «Вісті… Діло-
вий випуск», де ми знаходили 
не лише цікаві статті, прикла-
ди передового досвіду колег, 
але й роз'яснення щодо законо-
давства, звітності, фактично 
отримуючи відповіді на будь-
яке професійне запитання.

БЕЗУМОВНО, «ВІСТІ…» 
СПРИЯЛИ КОНСОЛІДА-

ЦІЇ, ЄДНАННЮ СПОЖИВ-
ЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇ-
НИ. У ЦЬОМУ ЇХ РОЛЬ 
ВАЖКО ПЕРЕОЦІНИТИ

Згодом у газету прийшов ко-
лір, фотографії стали більш ви-
разними. Можу вас запевнити, 
працівники прилавка, побачив-
ши своє фото на сторінках газе-
ти, радіють як діти, з гордістю 
показують його знайомим, збері-
гають вирізки у домашньому ар-
хіві. А керівники та фахівці біль-

ше звертають увагу на обладнан-
ня у торговельних об'єктах, на 
викладку товарів, інтер'єр, 
екстер'єр, вивіски тощо. Сьогод-
ні для нас особливо важливо зна-
ти, як працюють колеги у нових 
умовах, як долають труднощі, 
які використовують форми та 
методи організації господар-
ської діяльності, як утримують 
на плаву різні галузі та багато 
іншого. Тому кожний номер га-
зети я відкриваю з інтересом і 
ще жодного разу не було, щоб не 
знайшов чогось корисного.

КООПЕРАТИВНА ПРЕСА 

НІКОЛИ НЕ ТУПЦЮВАЛА 

НА МІСЦІ

– Приємно це чути. Газета не 
може, не має права бути нуд-
ною, інакше від неї відвернуть-
ся читачі.
– З цим завданням «Вісті…» 

успішно справляються. На її сто-
рінках ми знаходимо не тільки 
матеріали про кооперацію, тут є 
й пізнавальна інформація, і гу-
мор, і поради з чудової газети 
«Порадниця», дочірнього видан-
ня «Вістей…», яке побило всі ре-
корди популярності у читачів. 
Цей факт говорить сам за себе і 
коментарів не потребує. Коопе-
ративна преса України ніколи 
не тупцювала на місці, вона ви-
росла у солідне підприємство і 

продовжує розвиватися в одно-
му руслі з системою.

КООПЕРАТОРИ 

ЗАСЛУГОВУЮТЬ 

НА ДОБРІ СЛОВА
 

– Не хочете, користуючись на-
годою, висловити якусь крити-
ку чи побажання?
– Не мені вчити професіоналів 

їх роботі. Я вважаю, що переваж-
на більшість матеріалів у газеті 
достатньо коректні, добре написа-
ні та відображають саму суть роз-
глянутих питань і проблем. Якщо 
є недоліки, ви їх знаєте краще за 
мене і, гадаю, прагнете усунути.

Навпаки, я хотів би відзначи-
ти те, що особисто мені найбіль-
ше імпонує. Це статті про людей 
кооперації, самовідданих трудів-
ників, більшість з яких жінки. 

КООПЕРАТИВНА ПРЕСА 
УКРАЇНИ НІКОЛИ НЕ 

ТУПЦЮВАЛА НА МІСЦІ, 
ВОНА ВИРОСЛА У СО-

ЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО І 
ПРОДОВЖУЄ РОЗВИВА-
ТИСЯ В ОДНОМУ РУСЛІ 

З СИСТЕМОЮ

Можна відкрити новий мага-
зин, по-сучасному його облад-
нати, наповнити товаром, але 
якщо не сформований колек-
тив, успіху не буде. Без пере-
більшення, кадри, особливо у 
сільській місцевості, – найголо-
вніше. От чому мені таке доро-
ге будь-яке добре слово на адре-
су кооператорів. 

Це дійсно незвичайні люди, 
їм притаманне високе почуття 
відповідальності, і вони працю-
ють не заради якихось нагород. 
Просто не вміють щось робити 
впівсили, а у результаті коопе-
ративні магазини, заклади рес-
торанного господарства й інші 
об'єкти гідно конкурують з ко-
мерційними структурами, і коо-
перація продовжує жити, незва-
жаючи на нестабільність у дер-
жаві та «сюрпризи» у податко-
вому законодавстві. Газетна 
стаття про конкретну людину – 
це моральний стимул, такий 
матеріал окриляє. 

БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, 
КАДРИ, ОСОБЛИВО 

У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОС-
ТІ, – НАЙГОЛОВНІШЕ. 

ОТ ЧОМУ МЕНІ 
ТАКЕ ДОРОГЕ БУДЬ-

ЯКЕ ДОБРЕ СЛОВО 
НА АДРЕСУ 

КООПЕРАТОРІВ

Та й хіба не заслуговують 
коо ператори на похвалу? Адже 
дивіться, що виходить. Біль-
шість колишніх економічних 
структур у пострадянський пе-
ріод розпалися, а ми вціліли. 
Нас поважають, тому що пра-
цюємо прозоро, є сумлінними 
платниками податків. Ми за-
вжди відкриті для людей, нічо-
го не приховуємо від держави, 
охоче ділимося досвідом, ін-
формацією, досягненнями, у 
тому числі й через своє періо-
дичне видання «Вісті…». 

Чого хочу побажати газеті? 
Довгих років життя та плідної 
діяльності на благо кооперації.

Інтерв'ю провела

 Ольга НАГІРНЯК

«Благо окремої людини або окремої нації пов'язане зі спільною справою для всіх».

Анрi БАРБЮС, французький письменник
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 27

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Чоловічий клуб. Спорт 

09.55 Український корт 

10.35 Д/ф «Мрії Обами»

11.25 Д/ф «Гармонія протиріч Те-

тяни Яблонської»

12.00 Орегонський путівник 

12.30 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Борхес 

14.00 Д/ф «Іван Франко»

15.00 Новини

15.20 Фольк-music 

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.25 Твій дім-2

17.45 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.50 З перших вуст

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 Д/ф «Мрії Обами»

03.05 Д/ф «Трипілля. Забута ци-

вілізація Старої Європи»

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»

10.45, 12.25 «Міняю жінку-3»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 00.15 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

23.00 «Гроші»

00.30 Х/ф «Заклинач коней» 16+

04.50 Х/ф «Свати. Життя без 

гриму»

ІНТЕР

05.40 «Мультфільм»

06.20, 13.30 «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, 12.25 Т/с «Все повернеть-

ся» (16+) 

16.10 «Чекай мене» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.30, 05.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»

23.55 Х/ф «Кохання за розкла-

дом»

02.25 Т/с «СБУ. Спецоперація» 

03.55 «Готуємо разом»

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

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

10.05 Антизомбі

11.00, 13.10 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Х/ф «Стрілець» 16+

16.25 Х/ф «Злочинець» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Скетчком «На трьох» 16+

22.20 Свобода слова

00.30 Х/ф «Будинок прокля-

тих» 16+

02.30 Т/с «Прокурори» 16+

03.55 Стоп-10

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 «Все буде смачно!» 

10.05 Х/ф «Кохання під нагля-

дом» 16+

12.00 Х/ф «Неідеальна жінка» 

14.00 «Битва екстрасенсів-16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 «За живе!-2» 

20.30, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

 УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

11.00 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

12.00 Х/ф «Страшна красуня» 

13.50, 15.30 Т/с «Його любов» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.20 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Легковажна жінка» 16+ 

23.30 Х/ф «Гладіатор» 16+ 

03.05 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

ВІВТОРОК, 28

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Т/с «Білий танець»

10.25 Павло Табаков «Мій світ»

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 Д/ф «Містерія Марії При-

ймаченко»

16.15 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Анна Піль»

17.20 Хто в домі хазяїн? 

17.40 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Переслідуй свою 

мрію»

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 Світло 

02.50 Вікно в Америку 

03.15 Д/ф «Василь Макух. Смо-

лоскип»

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-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

22.00 «На ножах»

23.35 Т/с «Як уникнути покарання 

за убивство» 18+

01.40 Х/ф «Свати. Життя без 

гриму»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «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» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.25, 05.10 «Подробиці»

23.45 Т/с «Птаха у клітці» (16+) 

02.15 Т/с «СБУ. Спецоперація» 

03.45 «Готуємо разом» 

ICTV

05.05 Факти

05.25 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Більше ніж правда

11.05 Т/с «Котовський» 16+

12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Подорож до центру 

Землі» 

15.05, 16.10, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

17.45 Т/с «Шулер» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.25 Х/ф «Мовчання ягнят» 18+

01.40 Х/ф «Будинок прокля-

тих» 16+

03.30 Стоп-10

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

10.30, 18.30 «За живе!-2» 

12.00 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.30, 22.45 «МастерШеф 

Діти–2» 

23.20 Т/с «Коли ми вдома» 

00.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Реальна містика

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Легковажна жінка» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

СЕРЕДА, 1

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Т/с «Білий танець»

10.25 Д/ф «Містерія Марії При-

ймаченко»

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

16.00 Путівник прочанина 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути 

17.40 М/с «Попелюшка»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Євген Патон. Ще-

дрість таланту»

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 Світло 

02.50 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

03.20 Д/ф «Євген Патон. Ще-

дрість таланту»

03.45 Надвечір’я. Долі 

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-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.20 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.30 Т/с «Як уникнути покарання 

за убивство» 18+

01.35 Х/ф «Свати. Життя без 

гриму»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «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» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.25, 05.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Птаха у клітці» (16+) 

02.15 Т/с «СБУ. Спецоперація» 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Студія Вашингтон

04.55 Факти

05.15 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Громадянська оборона

11.00 Т/с «Шулер» 16+

12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Подорож до центру 

Землі» 

15.05, 16.10, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

17.45 Т/с «Шулер» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Старим тут не міс-

це» 16+

01.45 Х/ф «Мовчання ягнят» 18+

03.35 Стоп-10

СТБ

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 «Все буде смачно!» 

11.00 «За живе!-2» 

12.30 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 «За живе!» 

19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти–2»

23.45 Т/с «Коли ми вдома» 

01.10 «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. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 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 Т/с «Легковажна жінка» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 2

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Т/с «Білий танець»

10.25 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Д/ф «Світова марка пато-

нівців»

11.45 Орегонський путівник 

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.10 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км (жінки)

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.15 «На пам’ять»

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Школа Мері Поппінс 

17.40 М/с «Гон»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Формула життя Олек-

сандра Палладіна»

19.40 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 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км (жінки)

03.45 Віра. Надія. Любов 

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-4»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-4»

12.25 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

22.00 «Чотири весілля-6»

23.00 «Право на владу 2017»

00.30 Т/с «Як уникнути покарання 

за убивство» 18+

01.40 Х/ф «Свати. Життя без 

гриму»

02.35 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Ідентифікація»

04.45 «Секретні матеріали» 

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «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» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.05, 19.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.30, 05.10 «Подробиці»

23.50 Х/ф «Дуель» 

02.20 Т/с «СБУ. Спецоперація» 

03.55 «Готуємо разом» 
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ICTV

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Дивитись усім!

05.40 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.00, 13.10 Х/ф «Старим тут не 

місце» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

15.00, 16.10, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «12 років рабства» 16+

01.50 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.15 Стоп-10

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «За живе!-2» 

11.10 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 «За живе!» 

19.55, 22.45 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «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. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 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 Т/с «Легковажна жінка» 

16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.30 Т/с «Білий танець»

10.25 Т/с «Лінія захисту»

11.25 Орегонський путівник 

11.55 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 10 км (чол.)

13.30 Новини (із сурдоперекла-

дом)

14.00 Д/ф «Володимир Івасюк. 

Щоб народитися знову»

15.00 Новини

15.20 Віра. Надія. Любов 

16.15 «На пам’ять»

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Казки Лірника Сашка 

17.40 М/с «Гон»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.25 Війна і мир 

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.45 З перших вуст

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 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 10 км (чол.)

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-4»

10.50, 12.25 «Міняю жінку-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі

20.20 «Розсміши коміка. Діти-2»

22.15 «Вечірній квартал»

00.10, 03.35 Х/ф «Я нормально 

супер гуд» 16+

02.05 «Неділя з кварталом»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «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» 

11.10, 12.25 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.05 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00, 00.50, 05.30 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Двоє під однією пара-

солькою»

01.45 Х/ф «Лавка Рубінчик і...»

03.00 Х/ф «Дуель»

04.25 «Чекай мене» 

ICTV 

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

05.05 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.10 Х/ф «12 років раб-

ства» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.10 Скетчком «На трьох» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.30 Х/ф «Вовк з Волл-стріт» 18+

02.45 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.25 Стоп-10

СТБ 

05.45 Т/с «Коли ми вдома» 

08.35 Х/ф «Ніколи не забуду те-

бе» 

10.20 Х/ф «П’ята група крові» 

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00, 22.45 «Холостяк-7» 

01.45 «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. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 03.05 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10 Х/ф «Роза прощальних ві-

трів» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Мій капітан» 

16+

01.45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.50 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях 

СУБОТА, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

10.25 Хто в домі хазяїн?

10.50 Хочу бути 

11.40 Біатлон. Кубок світу. Гон-

ка переслідування 10 км 

(жінки)

13.00 Кращі виступи українських 

біатлоністів

13.25 Біатлон. Кубок світу. Гон-

ка переслідування 12,5 км 

(чол.)

14.15 Фольк-music 

15.25 Т/с «Аристократи»

17.15 Книга.ua 

17.45 Чоловічий клуб. Спорт 

18.45 Чоловічий клуб 

19.30, 21.25 Вечір пам’яті Мико-

ли Мозгового

21.00 Новини 

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.25 Біатлон. Кубок світу. Гон-

ка переслідування 10 км 

(жінки)

03.20 Біатлон. Кубок світу. Гон-

ка переслідування 12,5 км 

(чол.)

04.10 Чоловічий клуб. Спорт 

05.00 Чоловічий клуб 

05.35 Новини

1+1 

06.35 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 ТСН

11.00 «Світське життя»

12.00 «Одруження наосліп-3»

13.30 «Голос країни-7»

15.40, 21.15 «Вечірній квартал»

17.35 «Розсміши коміка. Діти-2»

19.30 ТСН

20.15, 02.15 «Українські сен-

сації»

23.10 «Світське життя»

00.10, 03.00 Х/ф «Сім психопа-

тів» 18+

ІНТЕР 

06.20 «Мультфільм»

07.10 Х/ф «Двоє під однією пара-

солькою»

09.00 «Україна вражає»

09.30 Д/п «Птах-Гоголь» 

12.10 Х/ф «Як посварився Іван 

Іванович з Іваном Никифо-

ровичем»

13.25 Х/ф «Пропала грамота»

15.00 Х/ф «Вій» (16+) 

18.00, 20.30 Т/с «Терор любов’ю» 

20.00, 03.15 «Подробиці»

22.30 Мюзикл «Вечори на хуторі 

біля Диканьки»

00.25 Х/ф «Пропала грамота»

01.55 Х/ф «Без сина не приходь!»

03.45 Д/п «Птах-Гоголь»

ICTV 

04.45 Факти

05.05 Х/ф «Доктор Ноу» 

06.55 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

14.00 Х/ф «Шпигунські ігри» 

16.15 Х/ф «Гра» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Три ікси» 16+

22.25 Х/ф «Три ікси-2. Новий рі-

вень» 16+

00.20 Х/ф «Вовк з Волл-стріт» 

18+

03.10 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

05.40 «ВусоЛапоХвіст» 

07.50 «Караоке на Майдані» 

08.45 «Все буде смачно!» 

09.45 «Холостяк-7» 

13.10 «МастерШеф Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! 

Діти-2» 

22.05 Т/с «Коли ми вдома» 

23.40 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Мій капітан» 16+

13.10, 15.20 Т/с «Найкращий 

друг родини» 

15.00, 19.00, 01.40 Сьогодні

17.20, 19.40 Т/с «Квіти від Лі-

зи» 16+ 

21.50 Х/ф «Усміхнись, коли пла-

чуть зірки» 

23.45 Реальна містика

02.20 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

05.10 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Кращі виступи українських 

біатлоністів

09.25 Біатлон. Кубок світу. Еста-

фета 4х6к м (жінки)

11.15 Спогади 

11.50 Театральні сезони 

12.40 Біатлон. Кубок світу. Еста-

фета 4х7,5 км (чол.)

14.20 Мистецькі історії 

14.35 Фольк-music

15.35 Твій дім-2 

16.00 Т/с «Епоха честі»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.25 Д/с «Легенди тофу»

21.50 Що там з Євробаченням? 

22.30 Арт-Клуб 38 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.25 Біатлон. Кубок світу. Еста-

фета 4х6 км (жінки)

03.55 Біатлон. Кубок світу. Еста-

фета 4х7,5 км (чол.)

05.35 Новини 

1+1 

06.20 Історичний фільм «Кирило 

і Мефодій» 16+

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Богослужіння в Неділю 

Торжества Православ’я. 

«Звернення Вселенського 

Патріарха Варфоломія»

10.10, 11.05, 12.05, 13.25 «Світ 

навиворіт-3. Танзанія»

14.35 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15, 02.10 Х/ф «Тринадцятий 

воїн»

01.20 «Аргумент кiно»

ІНТЕР 

06.00 Х/ф «Як посварився Іван 

Іванович з Іваном Никифо-

ровичем»

07.20 «Мультфільм»

07.40 «Подробиці»

08.10 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Т/с «Терор любов’ю» 

16.10 Х/ф «Два Івани» 

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Х/ф «Обміняйтесь обруч-

ками»

23.30 Х/ф «Інтердівчинка» (16+) 

02.20 Х/ф «Вій» (16+) 

ICTV

05.40 Факти

06.10 Х/ф «Із Росії з любов’ю» 

16+

08.15 Т/с «Відділ 44» 16+

11.55, 13.00 Х/ф «Гра» 16+

12.45 Факти. День

14.30 Х/ф «Три ікси» 16+

16.50 Х/ф «Три ікси-2. Новий рі-

вень» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Погані хлопці» 16+

22.55 Х/ф «Погані хлопці-2» 16+

01.35 Х/ф «Шпигунські ігри» 

03.30 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

07.05 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

10.50 Т/с «Коли ми вдома» 

12.50 «Україна має талант! 

Діти-2» 

16.00, 23.15 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4» 

18.00, 22.10, 00.25 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Кращий друг родини» 

13.00 Т/с «Квіти від Лізи» 16+ 

16.50, 20.00 Т/с «Зимовий 

вальс» 16+ 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.25 Х/ф «Роза прощальних ві-

трів» 16+ 

23.15 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

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

  ПРАКТИКА

ДУШЕВНО

КВЕСТ 

У  ПЕНСІЙНОМУ  ФОНДІ 

– Нинішнього навчального року, 
мабуть, найбільш яскравим занят-
тям на виробництві стала гра-квест 
на  базі  Новомосковського 
об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Дніпропетровської 
області, – говорить завідувач прак-
тики коледжу Ольга Дідікова. – Така 
гра передбачає використання ін-
струкцій із зашифрованою інформа-
цією про те, куди слід рухатися. Гра 
завершується, коли учасники, послі-
довно пересуваючись від пункту до 
пункту, нарешті знаходять приз. 

– У згаданому квесті брали 
участь студенти спеціальностей 
«Бухгалтерський облік» і «Право-
знавство», – продовжує Ольга Ми-
колаївна, координатор гри. – Було 
сформовано дві збірні команди: «Го-
стрі перці» та «Правозахисники», 
які підготували викладачі Наталя 
Пластун та Людмила Панченко. 
Гостей зустрічала заступник на-
чальника управління Пенсійного 
фонду Зоя Вікторівна Ткаченко. 
Вона розповіла студентам про 
функції і особливості роботи цієї 
установи, познайомила з начальни-
ками відділів. До речі, у Пенсійно-
му фонді нині трудяться 22 випус-
кника нашого коледжу. 

Обидві команди цікаво, з гумо-
ром презентували свої спеціальнос-
ті, а потім отримали карту, за допо-
могою якої мали потрапити в ті чи 
інші кабінети. Там на них очікува-
ли фахівці, які підготували запи-
тання щодо діяльності Фонду. За 
правильні відповіді команди отри-
мували бали – «пенси», за назвою 
грошової одиниці. У напруженій бо-
ротьбі перемогу здобула команда 
«Гострі перці», що набрала 27 пен-
сів. Зоя Вікторівна підсумовувала 
результати гри, відзначивши висо-
кий професійний рівень підготовки 
студентів, і вручила призи – фірмо-
ві ручки, цукерки. Закінчилася зу-
стріч спільним чаюванням.

НА ГОСТИНУ 

ДО   БАТЬКА  МАХНА 

– Студенти спеціальності «Рес-
торанне обслуговування» вивчають 
сучасні тенденції у ресторанному 
бізнесі, інноваційні технології в га-

лузі, організацію контролю якості 
послуг і діяльності закладів ресто-
ранного господарства, – розповіла 
Ольга Дідікова. – Отримані знання 
вони закріплюють під час екскур-
сій на підприємства, що також є різ-
новидом практичних занять. Осо-
бливо запам’яталася студентам не-
щодавня екскурсія до ресторану-
готелю «Гуляйполе», розташовано-
го в зоні відпочинку у передмісті 
Новомосковська. Цей комплекс те-
матично відображає романтизова-
ну уяву про бурхливі події першої 
чверті ХХ століття в нашому регіо-
ні, про походи легендарної селян-
ської армії Нестора Махна. Відвіду-
вачів зустрічає скульптура «Бать-
ка» поруч із бойовою тачанкою.

Архітектура «Гуляйполя» стилі-
зована під махновський хутір із 

хатами-мазанками, вкритими соло-
мою. Інтер’єри столових залів рес-
торану декоровані автентичними 
предметами сільського побуту сто-
річної давнини, костюми офіціан-
тів витримані у напіввійськовому 
стилі обмундирування армії Мах-
на. У меню – страви традиційної 
української кухні: борщ, вареники, 
сало, каша з бараниною, запечене 
порося тощо. Із напоїв зокрема про-
понують «хріновуху» власного ви-
готовлення. Звучить тематична фо-
нова музика, є караоке з «молодець-
кими» піснями.

Студенти були у захваті від екс-
курсії до цього концептуального за-
кладу. Вони переконалися, наскіль-
ки успішно працює в ресторанному 
бізнесі добре розкручена тематика, 
як це приваблює клієнтів.

ДОПОМОГА  «ЄВІ»

– З магазином «Єва-81» ТОВ 
«РУШ» у нас давно склалися парт-
нерські стосунки, – пояснила завіду-
вач практики. – Адже керівником 
цього торговельного об’єкта є випус-
книця нашого коледжу Олена Шев-
ченко. Вона завжди привітно зустрі-
чає дівчат і хлопців, показує підпри-
ємство, потім пояснює нюанси тор-
говельного процесу. Практиканти 
зазвичай допомагають у роботі про-
давцям, бо у магазині завжди бага-
то покупців. Особливо великий на-
плив буває напередодні свят. Керів-
ництво магазину дуже задоволене 
такими помічниками, а студенти 
мають чудову можливість спробу-
вати свої сили в конкретній справі, 
застосувати і закріпити отримані 
теоретичні знання в реальних умо-
вах. По суті, це перший серйозний 
крок до самостійного життя, до по-
вноцінної трудової діяльності. Хто 
з молодих про неї не мріє?

СОЛОДКИЙ  СВІТ

–  Заняття на виробництві прино-
сять користь, якщо викликають у 
молоді позитивні емоції, – переко-
нана Ольга Миколаївна. – Так, від-
відування студентами спеціальнос-
ті «Товарознавство та комерційна 
діяльність» кондитерської компа-
нії «АВК» у м. Дніпро стало для них 
справжнім святом. Адже вони ще 
наполовину діти, які обожнюють 
солодощі. Тут студенти на власні 
очі побачили, як їх виготовляють, 
як ллється гарячий розплавлений 
шоколад, як рухаються стрічки кон-
веєрів з ласощами, як відбувається 
пакування. А наприкінці була і «ви-
шенька на торті» – дегустація гото-
вої продукції. «АВК» відзначала в 
ті дні свій 25-річний ювілей і не по-
скупилася на частування.                          

Ольга НАГІРНЯК

ЗАНЯТТЯ НА ВИРОБНИЦТВІ 

ЯК ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

До цього дня студентська рада під-
готувала чимало заходів, тож святко-
вий настрій у виші панував із самого 
ранку.  Так, студенти змагалися в кон-
курсі «Портал кохання» на найкра-
ще оздоблення входу в аудиторії. Інші 
взяли участь у фотоконкурсі «Миттє-
вості кохання». Всі охочі скористалися 
студентською поштою, завдяки якій 
мали можливість романтично зізнатися 
у коханні своїм обранцям або потішити 
друзів не менш приємними словами.

На великій перерві було організова-
но ярмарок, під час якого молодь ХКТЕК 
продавала власноруч приготовлені сма-
колики. Одні студенти продавали, інші – 
купували, а потім всі зібрані кошти були 

перераховані на підтримку проекту бла-
годійного фонду «Сильні духом». Фонд 
опікується онкохворими дітьми та дітка-
ми, які постраждали під час антитеро-
ристичної операції на Сході України. Ро-
дзинкою свята став концерт. Красиві ве-
дучі, зворушливі пісні про кохання, вір-
ші, КВК, танці та конкурс «Ідеальна 
пара» нікого не залишили байдужим. Та-
кож було підбито підсумки конкурсного 
дня і нагороджено переможців. Однак 
головною нагородою стала тепла ат-
мосфера свята та шквал позитивних 
емоцій, бо у всіх залишилися тільки най-
кращі враження від цього дня.

Таїсія БАРАНОВА, 

Оксана МЕНТКЕВИЧ 

СЛОВО «КВЕСТ» ПЕРЕКЛА-
ДАЄТЬСЯ ЯК «ПОШУК». ЗА-
ВДАННЯ УЧАСНИКІВ – АК-
ТИВНО ПОПРАЦЮВАТИ МІЗ-

КАМИ, УСПІШНО ПРОЙТИ 
ЕТАП ЗА ЕТАПОМ, ВИЯВИТИ 
КМІТЛИВІСТЬ І СПРИТНІСТЬ

У Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В. Литвиненка нерідко проводять практич-
ні заняття в умовах діючих підприємств, що дозволяє молоді більше дізнатися про майбутню професію, викликає жи-
вий інтерес до тієї сфери, у якій доведеться працювати випускникам після отримання диплому.

 Гра-квест у Пенсійному фонді

У магазині «Єва»

На екскурсії у «АВК»

Ресторан-готель «Гуляйполе» 

СВЯТО ЛЮБОВІ 

У ХАРКІВСЬКОМУ 

КООПЕРАТИВНОМУ 
У День всіх закоханих у Харків-
ському кооперативному торго-
во-економічному коледжі від-
значали свято любові, почуттів 
і щастя. Вкотре видалася нагода 
переконатися, що найпрекрасні-
ші, найкращі речі у світі немож-
ливо почути, побачити чи до-
торкнутися до них – їх можна 
тільки відчути серцем, як колись 
сказала геніальна американська 
письменниця Хелен Келлер.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

СПІВРОБІТНИЦТВО

  ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

Викладацький склад Філії «Черкаський 
кооперативний економіко-правовий ко-
ледж» ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ докладає чи-
малих зусиль щодо всебічної підготовки 
майбутніх правників. Доброю традицією 
стали зустрічі з юристами-практиками, які 
започаткувала викладач Н.Ю. Шевченко. 

Нещодавно для кращого ознайомлення 
з майбутньою професією, проблемами су-
дової та правоохоронної реформи та з на-
годи Дня юриста, було організовано зустріч 
із начальником сектора Черкаського відді-

лу поліції в Черкаській області Андрієм 
Ястремським та Сергієм Ільченком, поміч-
ником судді. Фахівці ознайомили студентів 
зі станом реформування правоохоронної 
та судової системи в Черкаській області.

У ході зустрічі молодь ставила запитан-
ня, що стосувалися повноважень та соці-
ального захисту працівників, нововведень 
у ході реформи та особистого бачення ре-
формування в цій сфері.

Учасники зібрання зазначили, що рефор-
ми судової гілки влади та правоохоронних 

органів є актуальними питаннями сьогоден-
ня. Реформа Національної поліції стала про-
ектом всеукраїнського масштабу, в якому 
поєдналися політична воля, нова професій-
на команда, нове законодавство і рішуче 
прагнення населення до реальних змін. 

Слід відзначити, що зустріч відбулася у 

дружній атмосфері, була результативною 
та цікавою. Викладачі та студенти сподіва-
ються на подальшу плідну співпрацю із 
представниками правоохоронних та судо-
вих органів.

Анна БРУСНИК, студентка групи ПР-31 

ХОРОША ТРАДИЦІЯ:ХОРОША ТРАДИЦІЯ:

ЗУСТРІЧІ З ЮРИСТАМИ-ПРАКТИКАМИ

Р озуміючи важливість ін-
тернаціоналізації на-
вчального процесу, Пол-
тавським університетом 
економіки і торгівлі з 

2014 року вивчались кращі прак-
тики адміністрування міжнарод-
них справ університетів Європей-
ського Союзу. 

У рамках проекту Європейсько-
го Союзу Темпус ЮНІВІА «Розви-
ток та поліпшення адміністрації 
університету з міжнародних 
справ», координатором якого є 
Азербайджанський державний 
економічний університет, свій 
внесок в інтернаціоналізацію 
ПУЕТу внесли такі університети:

Болонський університет – най-
старіший університет Європи, за-
снований ще у 1088 році, який сво-
го часу дав поштовх освітній ін-
тернаціоналізації в Європі, а сьо-
годні реалізує понад 136 проектів, 
що працюють над інтернаціона-
лізацією навчальних заходів; 

університет Уорвіка – один із 
найкращих державних науково-
дослідницьких університетів Ве-
ликобританії; незмінно знахо-
диться в топ-10 національних і 
міжнародних рейтингів британ-
ських вишів, входить до престиж-
ної Russell Group (група взаємодії 
24-х найбільш престижних дер-
жавних дослідницьких універси-
тетів Британії);

університет Малаги – один із 
найкращих державних вищих на-
вчальних закладів і дослідниць-
ких центрів Іспанії, завжди в 
топ-10 національних рейтингів і 
топ-20 міжнародних рейтингів іс-
панських вишів; 

університет Сантьяго-де-Ком-
постела – заклад із більш ніж 500-
літньою історією та 40 тис. сту-

дентів, що нараховує близько 10 
факультетів та більше 20 науково-
дослідницьких центрів й інститу-
тів разом із мережею особливих 
науково-дослідницьких центрів у 
сфері науки, життя та нових тех-
нологій.

Разом з ПУЕТ до партнерства 
входили: Нахічеванський дер-
жавний університет (Азербай-
джан); Гянджінський державний 
університет (Азербайджан); Сум-
гаїтський державний університет 
(Азербайджан); Киргизький еко-
номічний університет (Киргиз-
стан); Міжнародний університет 
Киргизстану; Худжандський дер-
жавний університет (Таджикис-
тан); Інститут підприємництва та 
сервісу Таджикистану. Націо-
нальним координатором проекту 
виступив Київський національ-
ний економічний університет ім. 
Вадима Гетьмана (Україна).

Вивчаючи досвід провідних 
європейських університетів, у 
ПУЕТ актуалізували положення 

про міжнародний науково-
освітній центр, розробили реко-
мендації щодо включення ПУЕТ 
у міжнародні рейтинги універ-
ситетів, а також Стратегічний 
план розвитку інтернаціоналі-
зації, відповідно до якого розпо-
чато співпрацю за проектом 
Erasmus+ KA1. 

Уже з наступного навчально-
го року студенти спеціальностей 
«Менеджмент», «Комп’ютерні 
науки та інформаційні техноло-
гії», «Харчові технології», «Облік 
та оподаткування», «Туризм», 
«Правознавство», «Готельно-рес-
то ранна справа», «Міжнародна 
економіка» будуть навчатись у 
Будапештському університеті 
Метрополітан (Угорщина); Уте-
нівській колегії/Університет 
прикладних наук (Литва); Верх-
ньосілезькому економічному 
університеті (Республіка Поль-
ща; із стипендією Євросоюзу в 
розмірі 750-850 євро на місяць та 
покриттям дорожніх витрат).

Усього ж вдалося створити 33 
нових партнерства з європейськи-
ми університетами задля забезпе-
чення конкурентоспроможності 
та успішності випускників на сві-
товому ринку праці, взаємного об-
міну студентами, викладачами та 
адміністративним персоналом у 
рамках програми Erasmus+ КА1, 
отримання індивідуальних сти-
пендій та фінансування універ-
ситетів–учасників від Європей-
ського Союзу. Так, здійснено вхо-
дження Університету до міжна-
родних консорціумів вишів, у 
межах яких заплановано реаліза-
цію спільних освітніх програм: 
«Нова навчальна програма для 
забезпечення електронного уп-
равління від електронної реєст-
рації до електронного уряду» 
(NICENEG); «Просування Іннова-
ційної магістерської програми у 
сфері менеджменту, громадського 
адміністрування та електронного 
управління у ВНЗ країн східного 
партнерства» (EGOVMAS); «Прак-

тичні рішення для підвищення 
рівня професіоналізму та підго-
товки кадрів у сільських грома-
дах»; «Створення та розвиток сту-
дентських бізнес-інкубаторів у ви-
щих навчальних закладах» 
(ESBISU); «Розвиток і вдоскона-
лення навчального та управлін-
ського потенціалу бізнес-шкіл від-
повідно до європейських стандар-
тів: застосування та обмін передо-
вим досвідом»; «Магістерська про-
грама кількох вищих навчальних 
закладів з підприємництва та ма-
лого і середнього бізнесу»; «Роз-
робка навчальних планів з регіо-
нальних фінансів відповідно до 
стандартів ЄС: приклад Іспанії».

З метою захисту інтересів сту-
дентів, ПУЕТ у 2016 році, разом із 
університетами – європейськими 
партнерами 6 країн розпочав но-
вий проект Erasmus+ AESOP 
«Здійснення захисту інтересів 
студентів шляхом введення поса-
ди омбудсмена».

Міжнародна діяльність уні-
верситету відзначена Міністер-
ством освіти і науки – універси-
тет отримав Диплом І ступеня в 
номінації «Інновації з інтенсифі-
кації міжнародного співробітни-
цтва у сфері освіти, науки, куль-
тури» (жовтень 2016 р.). 

Олена ЧЕРНЯВСЬКА, 

доктор економічних наук, 

професор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлан-

тична інтеграція) ПУЕТ

Юлія ПЕРЕГУДА, директор 

Міжнародного науково-

освітнього центру ПУЕТ

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ПУЕТ 

У РАМКАХ  ЕRASMUS+ 
Сьогодні одним із першочергових завдань вищої освіти вважається підготовка фахівців, які відповідають вимогам 
не лише національного ринку праці, а й інших країн світу. Університет стає обличчям країни, а сфера вищої освіти 
перетворюється на важливе підгрунтя міжнародної конкурентоспроможності країни. 

«Година роботи навчить більше, ніж день пояснення».

Жан-Жак РУССО, французький фiлософ
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

ЗАПРОШУЄМО ДО ЛУЦЬКА

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

БЛОКАДА: МIЖ ДОБРОМ I ЗЛОМ
Блокування шляхів сполучення, зокрема залізничного, яке розпочалося наприкінці січня на сході України, знайшло 
своє продовження у центрі столиці у дні відзначення пам’яті  героїв Небесної Сотні.  Чому так сталося та хто може ви-
грати від обмеження ввезення товарів з ОРДЛО – спробуємо розібратися спільними зусиллями.

ЧОМУ ПОЧАЛАСЯ 

БЛОКАДА?

Про наміри добитися звіль-
нення українських полонених 
заявили ще наприкінці грудня 
2016 року ветерани доброволь-
чих батальйонів «Айдар» та 
«Донбас». Для досягнення своєї 
мети вони наприкінці січня по-
чали блокувати залізничні шля-
хи сполучення на Донбасі, зава-
жаючи переміщенню вантажів 
через лінію розмежування. Їх дії 
підтримала група парламента-
ріїв – представники «Самопомо-
чі» Семен Семенченко та Єгор 
Соболєв, позафракційний Воло-
димир Парасюк. Блокувальники 
спорудили «редути» на кількох 
залізничних гілках, суттєво 
ускладнивши транспортування 
вантажів з ОРДЛО до контрольо-
ваної українською владою тери-
торії. Проте тема звільнення по-
лонених відійшла на задній 
план і звучить щоразу слабше. 

ЩО ВИМАГАЮТЬ 

БЛОКУВАЛЬНИКИ, 

ХТО ВОНИ?

Представники правоохорон-
них органів стверджують, що да-
леко не всі блокувальники – ве-
терани АТО або парламентарії. 
Хоч зрозуміло, що без допомоги 
депутатів та лідерів громад-

ської думки забезпечити ефек-
тивне блокування залізничних 
перевезень було б складно. Але 
тривожним симптомом є те, що 
у середині лютого поряд з тими, 
хто блокує, з’явилися військо-
вослужбовці 16-го батальйону, 
які висунули президенту Поро-
шенку політичні вимоги. Цей 
випадок став першим в новітній 
Україні організованим висту-
пом військових, служба яких за 
законом має бути деполітизова-
ною. Подібні дії людей у пого-
нах мають знайти принципову 
оцінку правоохоронців. 

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 

БЛОКАДИ ВИКЛИКАЮТЬ 

СУМНІВИ ТА ЗАПИТАННЯ?

Перше і головне запитання – 
чому держава, яка фактично пе-
ребуває у стані війни, має блоку-
вати ввезення на власну терито-
рію енергоресурсів? Друге – 
чому дії блокувальників припа-
ли на розпал опалювального се-
зону, який в Україні традиційно 
проходить напружено та про-
блемно? Цікавий момент: пред-
ставники влади наголошують 
на тому, що торгівлі з ОРДЛО не 
відбувається, а триває постачан-
ня продукції зареєстрованих в 
Україні підприємств на контро-
льовану територію. Є зрозумі-
лим і ще один момент – дії бло-
кувальників опосередковано 
пов’язані з лідером «Самопомо-
чі» Андрієм Садовим, який заяв-
ляв про «сміттєву блокаду Льво-
ва», а його однопартійці за кіль-
ка сотень кілометрів – про «бло-
каду торгівлі на крові». При цьо-
му Росія доволі швидко відреа-
гувала на блокаду: Путін визнав 
президентським указом доку-

менти, що видаються на терито-
рії ОРДЛО, діючи на антитезі 
блокаді перевезень.  Показово, 
що блокувальники зосередили-
ся на контролі над залізнични-
ми перевезеннями, дозвіл на які 
надає СБУ, тоді як автомобільні 
(за повідомленням медіа – дово-
лі криміналізовані) залишилися 
поза їхньою увагою. 

ЧОМУ ПОСТАЧАННЯ 

АНТРАЦИТУ КРИТИЧНО 

ВАЖЛИВЕ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ?
Маємо визнати, що вітчизня-

на енергетика значною мірою 
лишається не реформованою по-
при трирічне протистояння з Ро-
сією. Частина українських ТЕС, 
які розташовані переважно на 
сході та півдні,  працюють на ву-
гіллі марки А (антрацит), покла-
ди якого є на неконтрольованій 
території. Поклади антрациту 
присутні на територіях Росії, 
ПАР, Австралії, Китаю, проте ор-
ганізувати постачання «чорного 
золота» у короткий час непросто. 

Інші ТЕС працюють на вугіллі 
марки Г (газовому), якого не бра-
кує у Волинсько-Львівському ву-
гільному басейні та у Польщі. 
Питання переобладнання ТЕС 
залишається нині не вирішеним. 
Закупити для системи ЖКГ ву-
гілля протягом цього опалю-
вального сезону вже практично 
неможливо – воно не встигне діс-
татися української  території. До 
того ж, пропускна спроможність 
українських портів та залізниць 
не розрахована на подібні масш-
табні перевезення.

ЯК БЛОКАДА 

ВІДОБРАЗИТЬСЯ 

НА СИТУАЦІЇ В ОРДЛО?

Після того, як прозвучала 
цифра, що зареєстровані в Укра-
їні та функціонуючі на терито-
рії ОРДЛО підприємства спла-
тили у 2016 році більше 30 мі-
льярдів гривень податків, ке-
рівники сепаратистів завели 
мову про їхню націоналізацію. 
Проте  за такого сценарію пер-
спектива постачання будь-яких 
товарів з неконтрольованих те-
риторій не стає більш райдуж-
ною.  Наївно вважати, ніби в 
разі припинення роботи шахт 
на окупованій території місцеві 
шахтарі піднімуть повстання. 
Куди більш вірогідним є сцена-
рій їх вливання до загонів сепа-
ратистів. Не варто забувати, що 
територія ОРДЛО перебуває під 

щільним контролем російських 
спецслужб. 

ЯКОЮ БУЛА 

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ? 

Для влади ігнорувати дії 
озброєних людей в тилу україн-
ських військ на Донбасі – небез-
печно, вживати виключно сило-
ві заходи – неможливо, адже 
учасники блокади постійно на-
голошували на власній прина-
лежності до лав тих, хто захи-
щає Україну. Натомість пере-
криття поставок антрациту зму-
сило Кабінет Міністрів ухвали-
ти рішення про надзвичайний 
стан в енергетиці, що передба-
чає в разі потреби віялові від-
ключення електроенергії. Рада 
національної безпеки та оборо-
ни також ухвалила рішення про 
недопущення кризових явищ в 
енергетиці та доручила право-
охоронцям забезпечити громад-
ський порядок в зоні проведення 
АТО.  Президент, прем’єр, про-
фільний міністр наголосили на 
необхідності уточнення списку 
товарів, які можуть перетинати 
лінію розмежування, та пообіця-
ли звернути увагу на диверсифі-
кацію джерел енергоресурсів. 

ЧОМУ 

БЛОКУВАЛЬНИКИ 

ПРИЙШЛИ 

В ЦЕНТР КИЄВА?
19 лютого Семен Семенченко, 

Єгор Соболєв та Володимир Па-
расюк з групою прибічників на-
магалися встановити «редут» – 
армійський намет біля прези-
дентської адміністрації. У такий 
спосіб вони намагалися проде-
монструвати причетність глави 
держави до «торгівлі на крові». 
Правоохоронці завадили їм це 
зробити, низка учасників акції 
була затримана за порушення 
громадського порядку. По прав-
ді кажучи, прагнення викорис-
тати для акції протесту дні, 
коли у Києві згадують загиблих 
героїв Небесної Сотні, викликає 
подив та роздратування, свід-
чить про надмірно прагматичні 
наміри організаторів акції.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

В українському суспільстві 
існує значний попит на швидкі 
рішення, багато з наших грома-
дян не готові очікувати на кон-
структивні рішення та ініціати-
ви представників влади. Не 
сприяє очікуванню і низький 
ККД парламентаріїв. Проте су-
купність факторів навряд чи є 
приводом підтримувати чис-
ленні авантюри окремих полі-
тиків, які дозволяють собі поєд-
нувати середньовічне «Мета ви-
правдовує засоби» з питомо 
більшовицьким «Чим гірше – 
тим краще».

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ 
НАГОЛОШУЮТЬ НА 
ТОМУ, ЩО ТОРГІВЛІ 

З ОРДЛО НЕ ВІДБУВА-
ЄТЬСЯ, А ТРИВАЄ ПО-
СТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В 

УКРАЇНІ ПІДПРИЄМСТВ 
НА КОНТРОЛЬОВАНУ 

ТЕРИТОРІЮ
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МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

ЗАПРОШУЄМО ДО ЛУЦЬКАЗАПРОШУЄМО ДО ЛУЦЬКА
Прогулянку Луцьком можна роз-

почати із Театрального майдану, де 
розташований Волинський акаде-
мічний обласний український 
музично-драматичний театр, височіє 
оновлений ЦУМ, а також там знахо-
диться звичайний житловий буди-
нок (вул. Лесі Українки, 67) з елек-
тронним годинником. Місце біля 
цього будинку вважається містич-
ним. Місцеві жителі розповідають, 
якщо просто стояти біля цього бу-
динку, то обов’язково зустрінеш ко-
гось зі знайомих. Особисто не експе-
риментувала, однак Сашко Поло-
жинський (лідер гурту «Тартак») 
стверджував, що це справді працює. 

Від Театрального майдану пішо-
хідна вуличка (вул. Лесі Українки) 
приведе до Старого міста, де розта-

шовано легендарний Замок Любар-
та. 

Цей замок – подарунок для однієї 
волинської княжни. Так, у далеких 
1300-х роках, коли ще Луцьк нази-
вався Лучеськом, а на місці сучас-
ного замку стояли лише невеликі 
дерев’яні укріплення, литовський 
князь Дмитрій-Любарт взяв собі за 
дружину волинську княжну на ім’я 
Буша (Агрипіна). На знак сильного 
кохання до Буші вирішив Любарт 
збудувати для неї замок із трьома 
вежами, що сполучалися між собою 
кам’яними мурами та засвідчували 
щирість почуттів князя, його безкі-
нечну відданість. Однак склалося 
так, що Буша рано померла, так і не 
дочекавшись подарунку Любарта. 
Чоловік довго тужив за коханою, ба-

гато часу проводив на її могилі, але 
будівництво не зупинив. 

А ще кажуть, що в мурах Замку 
Любарта сховано скарб. Цікаво, що 
коштовності час від часу знаходять, 
але привласнити їх собі ніхто не 
може. Адже, коли князь Любарт по-
мирав, то закляв усі коштовності, і 
сказав, що вони мають служити 
тільки на благо лучан. Однак, якщо 
ж багатство вивезти неможливо, то 
його можна примножити. Для цього 
достатньо мати з собою 200-гривневу 
купюру (багатенько, звісно, проте 
символічно), стати перед В’їзною ве-
жею (яку і зображено на грошах) і 
подумати про прибуток, тоді доста-
ток вас ніколи не покине =). 

Вийшовши з Луцького замку, ру-
хайтеся в напрямку Римо-като-
лицького собору Петра і Павла (спо-
руда XVII ст.), що знаходиться за 
адресою – вул. Кафедральна, 6. До 
речі, собор працює і зараз. Там мож-
на натрапити на дивовижні концер-
ти органної музики. 

Недалеко від Римо-католицького 
собору знаходяться святині й інших 
релігій: синагога (вул. Данила Га-
лицького, 33), Луцька лютеранська 
кірха (вул. Караїмська, 16), право-
славна Свято-Покровська церква 
(вул. Данила Галицького, 12), Домі-
ніканський монастир (вул. Драго-
манова, 26), Монастир бригіток 
(вул. Кафедральна, 16).

Має Луцьк і свій «Будинок з хи-
мерами» – це будинок Миколи Го-
лованя (вул. Лютеранська, 9), що є 
сучасною архітектурною пам’яткою 
Луцька. Це справжній витвір мис-
тецтва місцевого скульптора. Роз-
ташований будинок на території 
державного заповідника «Старий 
Луцьк» на березі річки Стир. Спо-
руда нагадує середньовічний замок 
із рисами готики й бароко. Різнома-
нітні химерні витвори прикраша-
ють стіни, дах, подвір’я. А біля вхо-
ду є барельєф, де зображено всіх 

членів сім’ї скульптора. Будинок – 
це усе ще діюча майстерня, де Ми-
кола Головань створює свої «химе-
ри». У 2015 році в Луцьку на кінопо-
казі документальних стрічок моло-
дих українських режисерів було 
презентовано короткометражний 
фільм про Миколу Голованя. Під 
час перегляду скульптор сказав, що 
після такого ще більше хочеться 
жити й працювати.

А у Музеї волинської ікони (вул. 
Ярощука, 5) знаходиться найдавні-
ша ікона в Україні(!) – Холмська Чу-
дотворна ікона Богородиці ХІ ст.  

Не оминайте Парк ім. Лесі Укра-
їнки, що розташований навпроти 
Східноєвропейського національно-
го університету ім. Лесі Українки. 
Звідси дуже просто потрапити до 
річки Стир. Є у Луцьку і найдовший 
будинок в Європі. Уявіть: 88 
під’їздів, що об’єднали 38 адрес по 
двох вулицях (вул. Соборності, пр. 
Молоді). Тому Луцьк – одне із пер-
ших міст Європи «житлового 
бджільництва». Адже будинки згру-
повані оригінальним способом і на-
гадують соти. 

До речі, про бджільництво. Луцьк 
– це ще й медове місто. Переконати-
ся в цьому можна завітавши до уні-
кального Центру традиційної куль-
тури «Медова хата», що розташова-
ний у самісінькому центрі міста, на 
Театральному майдані. Обов’язково 
скуштуйте питний мед. Пам’ятаєте, 
як деякі казки закінчувалися: «І я 
там був, мед-пиво пив…».  

Здається, у цьому місті й справді 
все настільки тісно переплетено з 
історією, що іноді задумуєшся чи 
бува ти реально живеш у ХХІ сто-
літті. Та навіть у ХХІ давні міфи су-
сідять із сучасними. От, наприклад, 
у Луцьку є ясен Лесі Українки, під 
яким свого часу відпочивала поете-
са, і є яблуня Оксани Забужко у дво-
рі, де проживала письменниця. 

Порівнюючи Луцьк із якимось 
дорогоцінним каменем, складно на-
звати його діамантом. Адже не таке 
воно вже пафосне і сяюче. Перли-
ною теж не назвеш, бо вік перлини 
недовгий, а Луцьку понад тисячу 
років. Мені моє рідне місто нагадує 
топаз, який може змінювати свій 
колір залежно від освітлення, кута 
зору, погоди. І навіть настрою. 
Луцьк відкривається кожному по-
різному. Для мене ж воно історич-
не, культурне, комфортне, захопли-
ве, щиро українське. Рідне…

Тетяна ПАНАСЮК 

Це місто особливе! 
Воно радо зустріне й 
привітає, проведе сво-
їми просторими вулич-
ками, пригостить смач-
ним пирогом та зігріє 
трав’яним чаєм. Тут 
яскраво відчувається 
камерність і непоказний 
аристократизм, тут за-
тишно і красиво. 
І це – Луцьк.

Зображення В’їзної вежі замку 
на 200-гривневій купюрі

Лютеранська кірха

Замок Любарта

Лесин ясен, що знаходиться біля Луцького замку

Старе  місто Будинок Миколи Голованя

Театральний майдан

Римо-католицький собор

«Усередині будь-якого міста завжди є інше місто».

Жiль ДЕЛЕЗ, французький фiлософ
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НАШ  ДІМНАШ  ДІМ

ЗДОРОВІ БУДЬМОЗДОРОВІ БУДЬМО

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  РУКОДІЛЛЯ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №8 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   23 ЛЮТОГО   ЦЬОГО  РОКУ

ЗАКУСКА 

«АПЕТИТНА»

•  3 склянки квасолі
•  350 г грибів
•  2 цибулини
•  велика морквина
•  3 зубки часнику
•  3–4 столові ложки 
    томатної пасти
•  сіль, перець, зелень
•  лавровий листок
•  олія

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

КВАСОЛЯ У МЕНЮ
Квасоля – універсальний продукт, який може замінити на вашому сто-
лі м’ясо. Під час посту з неї можна готувати смачні та корисні страви.

Для розпису та-
ці знадобить-
ся: кольорова 

і біла акрилові фарби, 
акриловий лак, трафа-
рет, дерев’яна таця, 
пензлик або шматочок 
губки.

Зашліфуйте всю по-
верхню наждачним па-
пером, приділяючи осо-
бливу увагу внутрішній 
частині, на яку наноси-
тимете візерунок. Очис-
тіть від пилу, покрийте 
кількома шарами ко-
льорової фарби, щора-
зу даючи висохнути по-
передньому шару. На-
малюйте шаблон на па-
пері, акуратно виріжте 
всі деталі (за принци-
пом вирізання сніжин-
ки), щоб малюнок вий-

шов рівним. Закріпіть 
трафарет на дні таці за 
допомогою малярської 
стрічки. Використовую-
чи пензлик або шмато-
чок губки, заповніть по-
рожнини у трафареті 
білою фарбою. Акурат-
но видаліть трафарет і 
залишіть поверхню со-
хнути. Щоб довше слу-
гувала, покрийте тацю 
кількома шарами акри-
лового лаку.

Діана ШЕПЕЛЬ

НАРОДНI 

МЕТОДИ 

ЛIКУВАННЯ 

ГIПЕРТОНIЇ 

Вiд гiпертонiї (пiдвищеного 
артерiального тиску) нинi по-
терпає чимало людей. Вона 
може бути як самостiйним за-
хворюванням, так i наслiдком 
iнших недуг. Народна медици-
на має у своєму арсеналi чима-
ло засобiв, якi можуть допо-
могти тим, кому дошкуляє ви-
сокий тиск. Лiкар-натуропат 
Олена СВIТКО серед них 
вирiзняє шiсть найпопуляр-
нiших. Запропонованi рецепти 
можна застосовувати за будь-
якого виду хвороби. 

1. За почервонiння обличчя, 
легкої нудоти, важкостi у головi, 
запаморочення слiд потримати 
ноги у гарячiй водi 15 хв. 

2. Щодня з’їдати по 20–30 
розтертих iз медом ягiд калини 
у другiй половинi дня, оскiльки 
вони дiють заспокiйливо. 

3. Випивати перед сном 
склянку кефiру з розмiшаною 
чайною ложкою меленої корицi. 

4. Провести очищення су-
дин. Для цього потрібно 1 кг 
подрiбненого на м’ясорубцi 
хрону залити 3 л води. Прийма-
ти по столовiй ложцi тричi на 
день. Курс лiкування – до 3 
мiсяцiв. Занадто мiцний настiй 
можна трохи розвести водою. 

5.  Змiшати по столовiй лож-
цi подрiбнене листя лiщини 
звичайної й омели бiлої та 
квiтiв чи плодiв глоду криваво-
червоного. Залити 2 л окропу, 
настояти 10 хв., процiдити. 
Пити впродовж дня маленьки-
ми ковтками. 

6. Столову ложку магнезiї 
розчинити у 1 л теплої води, до-
дати сiк одного лимона i столо-
ву ложку меду. Пити впродовж 
дня невеликими порцiями. Це 
не лише знижує тиск, а й чис-
тить кров, лiмфу та печiнку. 

На гiпертонiю нерiдко хво-
рiють люди, в органiзмi яких не 
вистачає магнiю. Тож треба 
частiше вживати продукти, в 
яких вiн мiститься, а саме: греч-
ку, зелений горошок, бобовi 
культури, зокрема сою, спаржу, 
мак, зелений чай. 

Пiдготувала Леся ДЕМЧУК

СНІДАНОК 

ПОДАНО!
Святковий сніданок 8 Берез-
ня стане несподіваним і дуже 
приємним весняним сюрпри-
зом. А якщо його ще й пода-
ти на красивій таці, чудовий 
настрій точно гарантований. 
Використовуючи нескладні 
прийоми, у вас вийде гарний 
ексклюзивний виріб. 

 Старі вікна слід замінити 
новими. Якщо між рамами є щі-
лини, їх треба заробити. Це мо-
жуть бути не лише нові сучасні 
матеріали, а й повсть, замазка, 
пластилін, газети, клоччя. 

 Склопакети мають бути що-
найменше двокамерні. Важливо 
надійно заробити віконні відкоси. 
Іноді в цих місцях аж «свистить». 
За оцінками фахівців, крізь вікна 
ми втрачаємо до 50% тепла. 

 Якщо живете у квартирі, то 
засклення або утеплення лоджії 
підвищать температуру в примі-
щенні на кілька градусів. У при-
ватному будинку зберегти тепло 

при вході допоможе веранда 
(тамбур). Тут можна поставити 
батарею або зробити теплу під-
логу, щоб створити теплову заві-
су, яка не пустить холод у дім. 

 Вентиляційні отвори – це 
теж потенційні джерела холоду. 
У приватних оселях із пічним 
опаленням втрати тепла можли-
ві крізь незакритий комин.  

 Стіну за батареєю обклейте 
фольгою, тоді нагріватиметься не 
стіна, а кімната. Уникайте розмі-
щення меблів, інших великих пред-
метів перед радіаторами опалення. 
Великогабаритні меблі доцільно 
ставити біля найхолоднішої стіни. 

 Використання цупких штор 
уночі перешкоджатиме потраплян-
ню всередину холодного повітря з 
вікон. Другий ряд штор можна зро-
бити зі старих ковдр, покривал. 
Водночас важливо, аби штори не 
закривали радіатор, тобто вони ма-
ють бути не дуже довгими. А вдень 
їх слід обов’язково відкривати, це 
дасть змогу сонячному промінню 
нагрівати приміщення. До речі, по-
рох на радіаторах і багато шарів 
фарби погіршують тепловіддачу. 
Старі чавунні секції краще заміни-
ти сучасними. І ще цікавий факт: 
батареї, пофарбовані в темні кольо-

ри, віддають на 5–10 відсот-
ків більше тепла, ніж білі. 
Економити тепло допома-

гають регулятори тепловід-
дачі, встановлені на батареях. 

 Обов’язково утепліть вхідні 
двері. Багато тепла залишає при-
міщення крізь замкові щілини. 

 Тому їх краще закривати. По 
периметру дверей прибивають 
валики зі шкірозамінника з по-
встю чи поролоном. 

 У приватних будинках не-
обхідна теплоізоляція стелі та 
підлоги. На підлогу постеліть ки-

лим. Доречним він буде й на хо-
лодній стіні. 

 Дедалі більшої попу-
лярності набуває тепла підло-

га, особливо там, де вона викла-
дена плиткою – на кухні, у сан-
вузлі. 

При провітрюванні примі-
щення взимку вікна відчиняють 
повністю і ненадовго. Так те-
пловтрати будуть меншими, ніж 
якщо провітрюватимете крізь 
кватирку, але цілий день. 

Фахівці вважають: якщо піді-
йти до питання комплексно, ви-
трати на опалення можна скоро-
тити вдвічі. Недаремно набира-
ють популярності так звані «ро-
зумні» будинки.

Василь ГЕРАСИМОВ, 

інженер

Квасолю відварити до готовнос-
ті, злити воду. Цибулю та гриби по-
різати, моркву натерти на великій 

тертушці. На олії обсмажити гри-
би, додати цибулю, обсмажити до 
прозорості. Покласти моркву, то-
матну пасту, перемішати. Пасеру-
вати 5 хв. на слабкому вогні. Квасо-
лю перемішати з грибами й овоча-
ми. Покласти лавровий листок, 
сіль, перець за смаком. Переміша-
ти, влити окріп. Дати закипіти і 
тушкувати 20 хв. на маленькому 
вогні. Вимкнути, залишити на 30 
хв., притрусити зеленню та подріб-
неним часником.

КАПУСТА 

З КВАСОЛЕЮ 

ТА ГРИБАМИ 

• 1 кг квашеної
   капусти
• жменя 
   сушених грибів
• 2–3 цибулини
• склянка квасолі
• 3 столові ложки 
    томатної пасти
• сіль, перець
• олія 

Квасолю та гриби 
відварити до готовнос-
ті. Якщо капуста дуже 
кисла, промити холод-

ною водою. Спасеру-
вати до прозорості ци-
булю, додати гриби, 
посолити, обсмажити. 
Додати капусту, ква-
солю, томатну пасту. 
Поперчити, посолити, 
тушкувати 5 хв.

Юзефа ДОСКОЧ

ЗНОВУ  ЗНОВУ  
ПРО  ЗБЕРІГАННЯПРО  ЗБЕРІГАННЯ
ТЕПЛАТЕПЛА
Про теплозбережність не може бути 
й мови, якщо дім не утеплений. Най-
частіше тепло виходить крізь вікна й 
підвіконня, вхідні двері, балкони та 
лоджії, стіни, стелю і підлогу. 
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

   А ЯК У НИХ? 

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

СВЯТО ВЕСНИСВЯТО ВЕСНИ    
ПО-КИТАЙСЬКИПО-КИТАЙСЬКИ

Жінка засмучено каже до чоловіка: 
– Весна прийшла, на вулиці те-
пленько, хороше, а мені роздягти-
ся немає уві що.

Чоловік купає дитину. Кричить із 
ванної: 
– Катю, він їсть піну! 
Через кілька хвилин:
– Катю, вона реально смачна!

Мужик скаржиться приятелям:
– Мене ці березневі коти дістали! 
«Няв» та «няв»… Я на них вже со-
баку випускав…
– І що коти?!
– Та що коти… Цуценята нікому не 
треба?

Мужик телефонує своїй тещі:
– Заберіть свою дочку до себе. Ми 
прожили з нею тільки місяць, а я уже 
не можу!!!
Теща:
– Вибач зятьок, після 14-ти днів ви-
робник товар назад не приймає!

У нас два основних способи бо-
ротьби з проблемами:
1. Та пішло воно все на фіг.
2. Прорвемося.

Гарний чоловік повинен знати, що 
подобається його дружині, щоб не 
опинитися з нею там, де це можна 
купити.

Чим премія відрізняється від місяця?
Місяць світить, але не гріє, а пре-
мія – з точністю навпаки.

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

Пора щось міняти у своєму житті – 
завтра ляжу на телевізор і буду ди-
витись на диван.

Ранок після Різдва у будинку папи 
Карло і Буратіно. Буратіно:
– Це, звичайно, добре, що ти купив мені 
подарунок. Але ж міг купити якогось 
там песика чи котика, а то цей бобер 
якось підозріло на мене дивиться…

Оголошення:
«Приходьте до нас на екстремаль-
не шоу – «День відкритих дверей».
Міський зоопарк».

– Я мрію заробляти по десять тисяч 
доларів у місяць, як мій тато. 
– Твій тато заробляє десять тисяч до-
ларів у місяць? 
– Ні, він теж про це мріє.

Жінка чоловіку: 
– Будеш мене ображати, піду на 
курси «Як стати стервом». 
Чоловік: 
– Викладачем?

– Люба, я за тобою хоч на край зем-
лі, куди завгодно!
– Навіть у Росію?
– Ні, ну це занадто.

У ЗАПОРІЖЖІ 

З’ЯВИЛАСЯ ВУЛИЦЯ 

40 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ
Одна із запорізьких кав’я рень 

вказала на обкладинці меню, що 
знаходиться на вулиці 40 років Не-
залежної України.

Про це на своїй сторінці у Фейс-
буці розповів відвідувач закладу 
Андрій Рибальченко.

«І вашим, і нашим. Адміністра-

ція кав’ярні якби натякає, що рані-
ше вулиця носила назву 40 років 
Радянської України, а нині пере-
йменована у вулицю Незалежної 
України. Добре, що вони відкри-
лись не на проспекті, інакше в 
меню було б прописано проспект 
Соборного Лєніна», – жартує він.

ВИГРАТИ 

МІЛЬЙОН ФУНТІВ І… 

«ЗІПСУВАТИСЯ» 
Британські таблоїди навпере-

бій публікують історію життя мо-
лодої британської дівчини Джейн 
Парк. 21-річна шотландка у віці 17 
років виграла в лотерею один 
мільйон фунтів. Але через чотири 

роки дівчина вирішила подати в 
суд на організаторів лотереї. 
Джейн Парк у своїй позовній заяві 
поскаржилася, що після того, як на 
неї «звалився» такий куш, її життя 
поступово зіпсувалося. Вона стала 
багатою, змогла собі дозволити 
буквально все, але в душі у неї по-
рожнеча, зізналася дівчина в од-
ному з інтерв’ю. Шотландка через 
суд хоче заборонити в Британії 17-
річним підліткам у разі виграшу в 
лотерею отримувати такі великі 
гроші до повного повноліття. За її 
словами, вона стала живим при-
кладом того, як гроші псують лю-
дину. До перемоги у лотереї 
Джейн, за власним зізнанням, була 

звичайною дівчиною, працювала 
адміністратором і отримувала ві-
сім фунтів на годину.

У ЗАПОРІЖЖІ

«Весна як жінка, каже «вже йду», а сама сидить у халаті, 

з мокрою головою і нігті фарбує!»

Автор невiдомий

У яньтайському парку Верховного вла-
дики даоського пантеону Китаю, Не-
фритового государя Юй Хуана не 
просто багатолюдно – це саме той 
випадок, коли яблуку ніде впасти. 

Неможливо нікуди протиснутися. Але ж так ба-
гато цікавого навколо: бойові мистецтва і марш 
на ходулях, китайська опера, виставка народ-
них промислів і… смажені скорпіони.

Яньтай, як і весь Китай, усе ще святкує Чунь-
цзе – Свято Весни або китайський Новий рік за 
Місячним календарем. Веселий і колоритний 
час, коли люди голосними звуками і музикою 
ганяють усіляке зло та закликають у своє життя 
добро, благополуччя, успіх і здоров’я. На арені 
перед старовинними храмами буквально літа-
ють два дракони – червоний і жовтий. Добре, що 
їх пара – чоловік і дружина. В усіх має бути своя 
половинка. Танець драконів – це один живий 
рух, одне дихання, багато-багато радості та лю-
бові. Головна його мета – привабити удачу, щас-
тя у життя людей. Усі китайці вірять, що вони 
нащадки драконів і ті їх захищають. 

А на іншому майданчику – актор грає роль 
китайського небожителя – бога багатства. У ру-
ках він тримає плакат з побажанням, щоб усі 
люди стали у майбутньому багатими, жили у до-
статку. Коли дізнався, що я з України, побажав 
країні стати процвітаючою державою. А тут і 
лев підбіг так близько, що моя голова опинилася 
у його пащі. Добрий знак. Рік буде вдалим – лев 
зголосився бути стражем! Народ радіє, і теж хоче 
хоча б торкнутися улюбленого персонажа.

Весь парк зворушливо пищить. І незрозумі-
ло, звідки лунають звуки? Іграшки, чи що? Їх 
тут сила-силенна. Натикаюся на ящик із кри-
хітними кольоровими курчатами – жовтими, 
червоними, рожевими та синьо-зеленими. Вони 
дуже голосно та впевнено повідомляють, хто в 
домі хазяїн у 2017 році. П’ять юанів одне пташе-
ня. На ура розходяться! Дітей неможливо від-
тягти від селян, які продають щойно народже-
них яскравих півників і курочок. Особливим 
успіхом користуються червоні та рожеві кур-
чатка. Адже настав рік Червоного Вогняного 
Півня! Діти щиро радіють, притискаючи до гру-
дей крихітні яскраві пухнасті грудочки.

Та мене хвилює питання, чим фарбували кур-
чат? І як? Чи не безумство заради грошей? Телефо-
ную знайомій китаянці. Вона просить заспокоїти-
ся. Говорить, що натуральний барвник вводиться 
у свіжознесені яйця, які потім підкладаються 
квочці, у результаті чого на світ і з’являються ко-
льорові пташенята. Як запевняють фермери, фар-
ба не токсична, і на здоров’ї птахів це ніяк не по-
значається. З віком, лише за кілька тижнів, коли 
сходить пух, оперення набуває звичайного кольо-

ру.  Те, що китайці вміють варити яскраву фарбу 
з різних рослин, відомо давно. У південних провін-
ціях люблять готувати кольоровий рис. Дуже кра-
сиво. На новорічний хліб теж ставлять червону 
«їстівну печатку» і часто фарбують маленькі білі 
кульки (юаньсяо) з рисового борошна з начинкою 
з кунжуту, горіхів і цукатів у червоний колір.

Юаньсяо – традиційна їжа на Юаньсяо, тобто 
Свято Ліхтарів, яке цьогоріч настало 11 лютого. 
Китайці вірять, що юаньсяо – це теж захист від 
усього, що може перешкодити жити довго й щас-
ливо. Всі члени родини обов’язково повинні з’їсти 
ці смачні солодкі кульки, краще пару, – символ 
єднання роду, благополуччя й одночасно того, що 
ніхто не залишиться на самоті у році, що настав.

Свято ліхтарів споконвіків відзначається у 
п’ятнадцятий день першого місяця за Місячним 
календарем – і це видовище, яке містично заво-
рожує. Повний Місяць на небі й різнобарвні ліх-
тарі, ліхтарі, ліхтарі по всіх містах і селах! По 
всьому Китаю. Скрізь! У кожному домі! Навіть 
на рибацьких човнах у морі. Є повір’я, що душі 
померлих предків у Новий рік спускаються на 
землю, щоб відзначити свято зі своїми родина-
ми. І не просто самі спускаються – їх рідні за-
кликають молитвами, завзято запрошують на 
частування – це цілий ритуал. А в Юаньсяо душі 
предків повертаються до свого світу, і тисячі, 
мільйони маленьких і великих вогнів у краси-
вій оправі освітлюють їм шлях додому. Щоб не 
заблукали. Щоб ніяке чудовисько їх не злякало.  
Свято ліхтарів зазвичай супроводжується бара-
банним боєм, танцями дракона, лева, ягде та 
прогулянками під барвистими ліхтарями. Ніч-
ний простір наповнений веселощами і романти-
кою. Цього чарівного вечора закохані хлопці 
просять руки й серця у своїх обраниць.

Кольорові феєрверки і петарди перестають 
вибухати рівно опівночі, і відразу настає про-
низлива тиша.  І це сигнал, що новорічні свята 
скінчилися, спільними зусиллями зло вигнане 
з життя людей і настав новий трудовий рік. А 
для селян це сигнал, що час виходити у поле – 
весна прийшла. Час думати про новий урожай. 

Наталія ШАПЛИЧЕНКО,

спеціально для «Вістей…» з Яньтая
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ПІСЛЯМОВА

ГОРОСКОП НА  27.02–5.03

ОВЕН  
(21.03–20.04) 
Тиждень 

може стати кризовим 
для стосунків в осо-
бистому житті та біз-
несі. Розраховуйте 
свої си ли, не прово-
куйте конфлікти там, 
де їх можна уникнути.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04–20.05)
Можлива ак-

тивізація ваших кон-
курентів. Вивчайте ін-
формацію, яка надхо-
дить, не відмахуйтеся 
від незручних фактів, і 
тоді отримаєте відчут-
ну перевагу.

БЛИЗНЯТА 
(21.05–21.06)
Завдяки но-

вим пропозиціям щодо 
роботи життя помітно 
активізується. Обста-
вини складатимуться 
сприятливо, з’явиться 
підтримка у справах. 

РАК  
(22.06–22.07) 
Будувати 

плани складно, оскіль-
ки все може раптово 
змінитися. Доведеться 
навчитися швидко 
адаптуватися до непе-
редбачуваних обста-
вин. 

ЛЕВ 
(23.07–23.08) 
Не виключені 

несподівані зміни, збої 
у роботі. Чимало зу-
силь доведеться до-
класти для подолання 
перешкод. Від поїздок 
і відряджень краще 
відмовитися, оскільки 
вони не виправдають 
сподівань.

ДІВА 
(24.08–23.09)
Думка ото-

чення вплине на вас 
сильніше, ніж зазви-
чай. Успішними будуть 
разові проекти, розра-
ховані на короткий 
термін і швидке завер-
шення. 

 
ТЕРЕЗИ  
(24.09–23.10) 
Й опоненти, і 

партнери можуть до-
дати динаміки вашим 
справам. Деякі зв’язки 
обірвуться або доко-
рінно зміняться. Зате з 
однодумцями буде на-
багато легше. 

СКОРПІОН 
(24.10–22.11) 
Зможете про-

явити свої таланти і 
якості, за які вас люб-
лять і цінують, а 
сплеск популярності 
піднесе настрій. Про-
блеми можливі лише зі 
здоров’ям.
 

СТРІЛЕЦЬ 
(23.11–22.12) 
Не намагай-

теся звалити на себе 
більше, ніж здатні ви-
тримати. Постарайтеся 
уникати непродуманих 
рішень. Бережіть свої 
таємниці та не підда-
вайтеся спокусі роз-
крити чужі секрети.

КОЗЕРІГ 
(23.12–20.01) 
Зустрічі , які 

відбудуться цього тиж-
ня, відіграють важливу 
роль у житті. У перего-
ворах будьте наполе-
гливі, не здавайте 
основних позицій. 

ВОДОЛІЙ 
(21.01–19.02) 
Будьте уваж-

ними до інформації. 
Це час розкриття таєм-
ниць, які можуть стати 
ключовими у розумінні 
ситуацій. Але й самі 
будьте обачні, вирішу-
ючи, кому і що гово-
рити.

РИБИ  
(20.02–20.03)

Для співро-
бітництва умови 
складні, керуйтеся не 
почуттями, а розу-
мом. Однак не виклю-
чені кризи у 
фінансово-банківській 
сфері. 

  НАВІЯЛО

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 24.02.2017 р. 

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

У лютому цього року в родину 
Любові Вікторівни ЧЕРЕДНИК, еко-
номіста Глобинської РСС, прийшло 
велике горе. Внаслідок виробни-
чої травми синові Олександру, 
якому виповнилося лише 23 роки, 
ампутували обидві ноги.

Правління Глобинської райспо-
живспілки, президія райкому проф-
спілки та кооператори району звер-

таються до колег з усієї України з 
проханням допомогти родині Че-
редників, зібрати необхідні кошти 
для лікування та подальшого про-
тезування їхнього сина.

Допоможімо молодій людині 
не залишитися сам на сам зі 
страшною бідою, яка покалічила 
його молоде життя. Не будемо 
байдужими до чужої біди.

ПОТРІБНА  ВАША  ДОПОМОГАПОТРІБНА  ВАША  ДОПОМОГА
Реквізити для перерахування коштів:

Р/Р 26252500801644

МФО 331467

ОКПО 09331508

Ощадбанк

Для зарахування на картковий 

рахунок №5167490020471372 

ЧЕРЕДНИК Олександр Олександрович 

ІПН 2492106459

СЛОВО 

ПРО КОЛЕГУ

Правління та колектив 

Дніпропетровської облспо-

живспілки із глибоким су-

мом сприйняли звістку про 

передчасну смерть члена 

Ради та члена правління 

облспоживспілки, директо-

ра Дочірніх підприємств 

«Нікопольський централь-

ний ринок» та Госпрозра-

хунковий ринок «Цен-

тральний» м. Орджонікідзе 

Костянтина Михайловича 

БАЛУТИ, який пішов із жит-

тя 19 лютого.

У системі споживчої коо-

перації Костянтин Михай-

лович працював із 1999 р. 

на різних посадах. Із 2003 р. 

обіймав посаду директора 

Дочірніх підприємств «Ні-

копольський центральний 

ринок» та Госпрозрахунко-

вий ринок «Центральний» 

м. Орджонікідзе, з 2011-го 

по 2014 рр. працював за-

ступником голови правлін-

ня облспоживспілки. 

Костянтин Михайлович 

неодноразово обирався 

членом Ради Укоопспілки, 

Укркоопспілки, облспожив-

спілки, членом правління 

облспоживспілки. 

За сімнадцять років тру-

дової діяльності  в  системі 

споживчої кооперації Кос-

тянтин Балута зробив чима-

лий внесок у зміцнення  

ринкової торгівлі, розвиток 

та вдосконалення мате-

ріаль но-технічної бази під-

приємств облспоживспілки. 

За вагомі досягнення у 

професійній діяльності та 

сумлінну працю по розбу-

дові споживчої кооперації 

області К.Балута нагоро-

джений Почесною трудо-

вою відзнакою «Знак Поша-

ни» Правління Укоопспілки, 

Почесною грамотою Дні-

пропетровської обласної 

ради. За багаторічну плідну 

працю неодноразово  заохо-

 чувався  чисельними гра-

мотами  Укоопспілки та Дні-

пропетровської облспожив-

спілки.

Костянтин Михайлович 

залишив після себе світлу 

пам’ять. Кооператори пова-

жали його за порядність, до-

бросовісність, працелюб-

ство. Він заслужено корис-

тувався авторитетом серед 

кооператорів області за ком-

петентність, ініціативність 

та  різнобічність інтересів. 

Правління та колектив 

Дніпропетровської облспо-

живспілки висловлюють 

глибокі співчуття родині 

Костянтина Михайловича 

Балути. У серцях коопера-

торів назавжди залишиться 

пам’ять про Костянтина 

Михайловича як мудрого 

керівника, добру та чуйну 

людину.

Схиляємо голови у гли-

бокій скорботі.

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК профспілки пра-
цівників споживчої кооперації України висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, ко-
легам з приводу передчасної смерті колишнього заступника голови правління Спілки спо-
живчих товариств Дніпропетровської області – Костянтина Михайловича БАЛУТИ.
Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

Правління та профспілковий комітет Криворізької райспоживспілки висловлюють свої 

глибокі й щирі співчуття рідним, близьким та колегам з приводу передчасної смерті 

Костянтина Михайловича БАЛУТИ, директора ДП «Нікопольський Центральний ринок», 

члена правління Дніпропетровської облспоживспілки.

Колектив Госпрозрахункового об’єднання ринків Дніпропетровської облспоживспілки 
висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті директо-
ра Дочірнього підприємства Дніпропетровської облспоживспілки «Центральний ринок» 
м. Нікополь Костянтина Михайловича БАЛУТИ. 
Світла пам’ять про покійного назавжди залишиться у наших серцях.

Колектив Івано-Франків-

ського фінансово-комер-

ційного кооперативного ко-

леджу ім. С. Граната сумує з 

приводу тяжкої непоправ-

ної втрати – смерті ветера-

на споживчої кооперації об-

ласті, колишнього виклада-

ча коледжу, висококваліфі-

кованого фахівця, доброї та 

чуйної людини – Катерини 

Андріївни КУЧІРКО, та ви-

словлює щирі співчуття її 

чоловікові Мирославу Ми-

хайловичу і родині.

Добрі спогади про колегу 

завжди житимуть у серцях 

усіх, хто її знав.

Що не кажіть, а взимку моє село дуже кра-
сиве. Довкола кучугури снігу, з якого до-
шкульний вітер ліпить химерні фігури на 
кожному вигоні; в морозну погоду він голо-
сно скрипить під ногами і цей «голос» чути 
далеко. А як виграють на морозі електричні 
дроти – мов струни! Ще люблю, коли сніг по-
рошить у тихі ночі, а зранку виблискує, мов 
хтось розсипав полем срібні перли. Не знаю, 
чому в мене такі казкові асоціації, можливо, 
тому, що я тут виріс і мені знайомі всі куточ-
ки і стежки цього раю. Але найкраща зима 
для мене в рідному селі, і залишиться такою 
назавжди.

Михайло МАЗУР

Що не кажіть, а взимку моє село дуже кра-
сиве. Довкола кучугури снігу, з якого до-
шкульний вітер ліпить химерні фігури на

ВЗИМКУ В СЕЛIВЗИМКУ В СЕЛI

Тетяна  НІКОЛАЄВА


