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З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ВІТАННЯ

Силами
илами керівників та працівників кооперативних організацій та завдяки їх злагоджеШановні члени споживчих тованій роботі, ініціативності та розумінню
риств, працівники та ветерани
особистої ролі для кооперативної громади,
споживчої кооперації України!
були успішно проведені заходи зі святкуПравління Всеукраїнської ценвання ювілею системи споживчої кооператральної спілки споживчих това- ції України у кооперативних організаціях
риств і Центральний Комітет
областей. Проведені у м. Львів Міжнародна
Профспілки
Профспілк
и працівників споживчої коопера- науково-практична конференція та зації України щиро вітають Вас із Новими роключні урочисті заходи, присвячені святкуком та Різдвом Христовим!
ванню 150-річчя утворення першого споДля системи споживчої кооперації України
живчого товариства в Україні та 200-річчя
нинішній був насичений важливими подіями, Львівського торговельно-економічного унізмістовною роботою та розширенням спів- верситету.
праці зі світовою кооперативною громадою. Ми щиро дякуємо вам, шановні кооператоВін подарував нам радість зустрічей та від- ри, за самовіддану та злагоджену роботу,
криттів, перемог і досягнень, новий профеоскільки своєю працею ви доводите, що посійний і життєвий досвід.
переду нас чекає ще дуже багато плідних
2016 рік ознаменувався для нашої системи
трудових буднів, які принесуть вагомі здосвітлою датою – 150-річчям споживчої коо- бутки для системи споживчої кооперації
перації України.
України.
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Шановні колеги, дорогі друзі! Сердечно бажаємо, щоб магічна чарівність Новорічних та
Різдвяних свят була в теплих усмішках Ваших близьких, щирих вітаннях друзів та колег, дружній теплоті, радості, які створюють дивовижні відчуття злагоди і щастя.
Нехай прийдешній рік стане для Вас і Ваших
родин щасливим, щедрим на радісні події та
добрі справи, ознаменується здійсненням
найзаповітніших надій та прагнень.
Зичимо Вам миру, Божого благословення,
міцного здоров’я, щастя, оптимізму та успіхів у повсякденних справах у новому році.
Щасливого Нового року та веселих Різдвяних свят!
Голова Правління
Укркоопспілки
І.Л. ГОРОХОВСЬКИЙ

Голова ЦК Профспілки
працівників споживчої
кооперації України
В.П. ЛЕВИЦЬКИЙ

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАПРОШУЄМО ДО МРІЇ

С

аме у новорічно-різдвяні
свята хочеться мріяти, планувати своє майбутнє, вірити у те, що рік, який наступив, обов’язково буде кращим
за попередній.
Знавці кажуть, що мріяти треба
обов’язково: по-перше, це додає
оптимізму та позитивного настрою, по-друге, усі наші думки та
помисли матеріальні, тому є величезна ймовірність, що мрії та бажання, загадані у ніч перед Різдвом, стануть незабаром реаліями.
Мені запам’яталися слова ректора Полтавського торговельноекономічного університету Олексія
Олексійовича Нестулі про мрію.
– Мрія – це емоційно забарвлена потреба особистості, це інструмент пізнання світу, – і додав. –
Перші кооператори також починали із мрії.
Згадати про мрії тих людей, які
вірили у силу і потрібність кооперативного руху і в Україні, і в світі,
абсолютно доречно. Тому що їхня
мрія започаткувати кооперативний рух, нехай не одразу, нехай з
часом, але привела до реального
успіху. Саме із мрій науковців, вчених виник кооперативний рух загалом і система споживчої кооперації зокрема.

Рік, який минув, був знаковим
для нашої системи – ми відзначили
багато дуже потужних дат. Найважливіші із них – 150-річчя першого споживчого товариства України, 200 років Львівському торговельно-економічному університету, 55 років Полтавському університету економіки і торгівлі. Ці дати
настільки знакові, за ними так багато стоїть, що не згадати про них
у першому номері 2017-го – не логічно. Саме аналіз діяльності споживчої кооперації України впродовж 150 років її існування, який
зробили Голова Правління Укркоопспілки І.Л. Гороховський, науковці, практики під час проведення
Міжнародної науково-практичної
конференції у Львові, дали ще
один привід помріяти, яким хочемо бачити майбутнє споживчої
кооперації. Й нічого страшного немає в тому, що, приміром, сьогодні
тут, в Україні, на рівні фантастики
сприймаємо супермаркет майбутнього, прообраз якого вже працює
в Італії, застосування IТ-технологій
у роботі споживчої кооперації, як
це вже роблять в Ізраїлі, інші знахідки, які працюють на випередження часу. Головне – орієнтири
завдані і є бажання усе це досягти
і у нас.
До речі, у цьому, першому в новому році номері газети, вміщений
матеріал, з якого видно, що, приміром, працівники підприємства
«ТеКо-Трейд», що на Тернопільщині,
в організації торгівлі у своїх супермаркетах впритул підійшли до італійських знахідок майбутнього. Та й
хіба тільки вони? Ще трошки часу – і
поки що мрії стануть дійсністю в
усій системі споживчої кооперації.
Брати за орієнтир, до чого прагнути, можна не тільки італійський
досвід. А свій, український. Приміром, торговельний центр «Євроба-

зар» у Сумах. На відкритті цього
потужного, сучасного, зробленого
за вимогами передових технологій, які нині застосовуються, підприємства довелося побувати нашим журналістам. Не менш цікавими за саме підприємство, як на
мене, були міркування голови правління Спілки споживчих товариств
Сумської області Магомеда Галаєва
про шлях до втілення мрії – побудувати у Сумах саме такий торговельний, яким ми його нині бачимо.
За рік, що минув, було втілено
багато цікавих і новітніх ідей для
системи в усіх регіонах держави.
Таким досягненням працівників системи споживчої кооперації ми
обов’язково присвячували першу
полосу газети і найважливішу рубрику «Тема номера». Погортайте
річну підшивку «Вістей…» – це до-

дасть віри у те, що можемо навіть
більше за те, що планували раніше.
Чи важко крокувати до мрії у
часи, які до цього не дуже спонукають? Звісно, важко. Хоча, як казав
герой одного культового фільму –
часи завжди однакові. І добро у всі
часи межує зі злом, знахідки із
втратами, досягнення із провалами. Головне, не шукати виправдання своїм невдачам. Просто мати
мету і рухатися вперед.
Перший номер 2017-го ми вирішили присвятити мріям, які хочемо втілити у цьому році, змінам,
які плануємо. Мова про різне –
хтось хоче захистити дисертацію,
хтось чекає поповнення в родині,
хтось мріє про кар’єрне зростання
або цікаву подорож, десь працюють над відкриттям нового магазину, над новими формами веден-

ня торговельної діяльності тощо.
Почнемо із наших, журналістських мрій та планів. Їх у працівників редакції «Вістей…», яка вже
розрослася до масштабів потужного і великого видавничого холдингу CO-OP MEDIA, дуже багато.
Будемо й надалі робити цікавими і
потрібними газети «Вісті…» і «Порадниця», й надалі випускати книги, які будуть цікавими читачам,
проводити їх презентації, відкривати фан-шопи тощо. Знаємо, що
наші плани обов’язково втіляться.
У переддень Нового року ми
отримали гарні новини – родина
читачів «Вістей…» не зменшилася.
Це саме той момент, коли наша
мрія стала реальністю. Для нас,
журналістів, це ще й потужний стимул у 2017-му вивести «Вісті…» на
новий інформаційний рівень. А
зробити це ми зобов’язані ще й із
такої причини: 2017-й рік для єдиного в Україні кооперативного загальнонаціонального видання –
ювілейний. У травні нам виповниться 25 років! Чи сподівалися,
що зможемо так впевнено пройти
шлях довжиною у 25 років тоді, у
травні 1992-го? Знаю точно, що колеги, які тоді дали старт «Вістям…», про це дуже мріяли.
Тож у ці святкові дні усім працівникам споживчої кооперації, нашим дописувачам, читачам і нинішнім, і тим, хто ще приєднається
до нашої родини, ми зичимо світлих мрій і їх здійснення, віри у те,
що довколишній світ стане добрішим, більш цивілізованим, заможнішим, що в Україні запанує мир!
Як же багато людей в нашій країні
про це насправді мріє. А ми вже
пересвідчилися – мрії обов’язково
стають реаліями! І не тільки у ніч
перед Різдвом…

Оксана ГУЦУЛ

№1 (1282)
(1282),, четвер, 5.01

3

З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ВІТАЄМО!

кож започаткування активного реформування внутрішньокооперативних відносин.
Станіслав Григорович брав
СТАНІСЛАВА
активну участь у розробці
законопроектів про сільГРИГОРОВИЧА
ськогосподарську і кредитну
БАБЕНКА,
кооперацію в Україні. За його ініціативи в червні 2001 р.
ветерана споживчої кооперапроведено Міжнародну
ції, голову Правління
науково-практичну конфеУкоопспілки (1991–2011 рр.),
ренцію «Національний кооз 70-річним ювілеєм, який він
перативний рух та структурвідсвяткував 4 січня.
ні зміни в економіці України
ХХI століття». Його було обстановленням державності
Майже вся трудова діяльрано Президентом НаціоУкраїни.
ність Станіслава Григорови- Під безпосереднім керівнинального кооперативного
ча пов’язана зі споживчою
цтвом С.Бабенка було збере- альянсу України, який заснокооперацією. Чотирнадцять жено цілісність та єдність
вано на виконання Указу
років він віддав роботі у Дні- споживчої кооперації.
Президента України про розпропетровській облспожив- Як діяч державного масшта- виток кооперативного руху і
спілці в галузях громадсько- бу, Станіслав Григорович
посилення його ролі в респрямовував свої зусилля на формуванні економіки Україго харчування, будівництва
відродження демократичних ни на ринкових засадах. З
та виробництва товарів наоснов управління та госпородного споживання, згометою пропаганди ідей коодом працював в апараті об- дарювання, реформування
перативного руху з його інівідносин власності, задоволасного комітету Компартії
ціативи була заснована газелення соціальноУкраїни.
та «Вісті Центральної спілки
На відповідальних посадах в економічних потреб та заспоживчих товариств Україхист інтересів членів споорганах управління обласни», згодом «Вісті... Діловий
ної ланки відбулося форму- живчих товариств. У цьому
випуск», «Порадниця».
вання його як високопрофе- напрямі щонайпершими найЗ повагою
сійного керівника, дбайливо- важливішими кроками були
розробка та прийняття Зако- Правління Всеукраїнської
го господарника та вмілого
центральної спілки споживорганізатора. Робота на по- ну України «Про споживчу
кооперацію», вступ Укоопчих товариств та ЦК профсаді голови правління Ценспілки до Міжнародного коо- спілки працівників споживчої
тральної спілки споживчих
перативного альянсу, а такооперації України
товариств співпала у часі зі

ВАСИЛЯ
ПЕТРОВИЧА
ГЛАДКОГО,

обслуговування жителів району, оновленню кооперативних підприємств, створенню сучасних модернізованих закладів торгівлі і ресторанного господарства.
Завдяки Вашому професіоналізму очоголову правлінлювана Вами райспоживспілка є ліденя Сторожиром споживчої кооперації Буковини. За
нецької райсповагомі трудові досягнення Вас нагороживспілки, чледжено найвищими кооперативними відна правління
знаками – почесною трудовою відзнаспілки споживкою Центральної спілки споживчих точих товариств Чернівецької області,
вариств України «Знак Пошани», Почесчлена Ради Укркоопспілки, з 60-річчям, ною грамотою Всеукраїнської центральяке він відзначає 5 січня.
ної спілки споживчих товариств та ЦК
профспілки працівників споживчої кооШановний Василю Петровичу!
перації України, а також Грамотою ВерВітаємо Вас, талановитого керівника,
ховної Ради України.
досвідченого фахівця, надійного колегу, Вас знають і поважають як надзвичайно
з 60-річним ювілеєм та висловлюємо
людяного та порядного керівника. Товаслова подяки за багаторічну сумлінну і
риський, добрий, зі щирою вдачею та
віддану працю.
неабияким почуттям гумору Ви заряПрийшовши майже 40 років тому у спо- джаєте оточуючих оптимізмом та гарживчу кооперацію Буковини, Ви зроби- ним настроєм.
ли вагомий особистий внесок у її розви- Цей ювілей Ви зустрічаєте у розквіті сил
ток. Вся Ваша трудова діяльність
і енергії, із вагомими досягненнями та
пов’язана зі Сторожинецькою райспопостійним прагненням долати нові руживспілкою, яку Ви успішно очолюєте
бежі. Тож бажаємо Вам, шановний Васивже 20 років.
лю Петровичу, козацького здоров’я,
Ви завжди компетентно і професійно,
благополуччя, невичерпної енергії та
невтомно та ініціативно вирішуєте всі
наснаги, нових здобутків, родинного запоставлені завдання. Досконале знання тишку і щасливого довголіття. Хай закооперативної справи, тверда життєва
вжди з Вами буде Господь, а дорогу в
позиція принесли Вам авторитет і пова- майбутнє осяває яскрава Різдвяна зірка!
гу не тільки серед працівників споживЗ повагою
чої кооперації району, а й усієї області.
правління і колектив Чернівецької споБудучи вмілим організатором, завжди
живспілки, президія облпрофспілки прайдучи в ногу з часом, Ви багато уваги
цівників споживчої кооперації
приділяєте покращенню торговельного

ЛИСТ У НОМЕР

Вадим КРИЩЕНКО

КЛИЧЕ ВСІХ
НА КОЛЯДУ

Люди кажуть: йди сюди,
Та не дуже холоди.
Краще ти сніжи поля,
Щоб не черствіла земля.

Ось і січень на порозі
Рік новий привіз на возі,
Та ще грає на дуду –
Кличе всіх на коляду.

І на кожному дворі
На утіху дітворі
Викачай нам добру звабу –
Снігову кумедну бабу.

Йде, від хати і до хати,
Щоб добра всім побажати,
Та, на жаль, у нашій хаті
Статки зовсім небагаті.

Стрінем свято у гурті –
Дай нам з горщика куті.
Хай всім чується – без краю:
Сію, вію, посіваю!

I НАС НЕ ЗАБУЛИ
На початку грудня, як і вся країна, Черкащина
відзначила 150-ту річницю створення споживчого товариства в Україні.
Я не міг не поділитися своїми думками через редакцію газети «Вісті…» з кооператорами
інших областей.
У споживчій кооперації я пропрацював 49 років. Того дня, коли
мене запросили взяти участь у
святкуванні, мене переповнювали емоції, які не відступили від
мене і на сьогоднішній день. Ну
як же мені не радіти? По-перше, я
зустрівся з усіма членами правління облспоживспілки, а, подруге, я зустрівся з колегами, з
якими не зустрічався десятки років. Це були голови райспоживспілок та їх заступники, це були
працівники міжрайбаз і кооперативних підприємств як колишні,
так і нинішні.
В залі, де проходило святкування, на великому екрані була
відображена вся історія споживчої кооперації як Черкащини, так
і всієї України. І ми були горді за
те, що і наше покоління внесло
частку в розбудову споживчої
кооперації області.

І ще. Всі ветерани мали можливість
і
висловитись, згадати минуле і висловити щиру подяку правлінню
облспоживспілки в особі Боїна
В.А., заступника голови Зеленко
В.Д., всім членам правління за організацію свята. Від себе особисто
хочу подякувати дирекції Черкаської міжрайбази в особі Кисельової О.І., що не забувають про
ветеранів.

Віктор Гаврилович СІДЕНКО,
заступник директора
Черкаської МРБ
з 1974 по 2008 рр.
Стилістику авторського
листа збережено.
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Олександра Горобець
Горобець:: «КОНДИТЕРСЬКА

СПРАВА – ЦЕ СПРАВДI МОЄ»
Олександра Михайлівна Горобець –
асистент кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі. В її планах на
2017-й рік – захистити дисертацію.
– Хочу, щоб, по-перше, моя дослідницька робота, якою жила стільки
часу, увінчалась успіхом, а подруге, щоб результати проведених
досліджень мали прикладне значення і знайшли широке застосування у практичному вимірі, – ділиться своїми амбітними планами
Олександра Михайлівна.
В тому, що у неї все вийде, ми не
сумніваємося. Про це вже свідчать
знакові події із життя молодого
науковця.

ПРИЄМНЕ І КОРИСНЕ
Це була одна з тих несподіваних
і незапланованих зустрічей, які доволі часто трапляються у нашій журналістській роботі. З Олександрою
Михайлівною ми познайомились на
Всеукраїнському конкурсі кондитерів: вона входила до складу журі,
членам якого належало об’єктивно
оцінити майстерність учасників, а я
цю подію року висвітлювала.
– На відміну від моїх уже досвідчених колег, у ролі експерта такого рівня виступатиму вперше, – не приховувала цілком зрозумілого хвилювання
пані Олександра, – хоча кондитерську
справу добре знаю і з теоретичного, і
з практичного боку. У студентські
роки у складі команди юніорів ми відстоювали честь університету на республіканському конкурсі, який проходив у Києві. Пам’ятаю, як сьогодні:
за 75 хвилин слід було приготувати
три страви: основну, холодну закуску
і десерт, красиво їх оформити і креативно представити. Наша команда
тоді потужно заявила про себе і взяла
бронзу. Навчання і практичні навики,
отримані в ПУЕТ, дуже швидко мені
знадобилися: перебуваючи у декретній відпустці, почала приймати замовлення на виготовлення тортів, різної випічки: спочатку лише від знайомих на їх прохання, а згодом моя «клієнтська база» значно розширилась завдяки рекомендаціям тих, хто вже користувався моїми послугами. Так що
кондитерська справа – це дійсно моє,
це те, що я знаю і люблю.

СПІВПАЛИ ДВА НАЧАЛА
У споживчій кооперації пані
Олександра не тільки не випадкова
людина, а й почувається своєю серед своїх. Це той випадок, коли при
виборі майбутньої професії співпали два начала: її особисте бажання і
поради мами, Світлани Юріївни Артюхової, котра все життя пропрацювала у Красногвардійському райСТ
Кримспоживспілки, а тепер – директор ресторану «Таврида». Відтак, у
них вийшла кооперативна родина:
крім неї, Полтавський університет

закінчили мама, чоловік, сестра, в
кооперативному технікумі нині навчається племінник.
Повернутися через рік у рідні пенати, знову опинитись у своїй
альма-матер, але вже не в якості
того, кого навчають, а того, хто навчає сам, було для неї і легко, і
складно водночас. Легко, бо все і всі
тут знайомі; складно, бо це вже інша
роль, інша ступінь відповідальності, інші обов’язки.
– Попросилась на свою кафедру
до Олександра Федосійовича Манжоса, на якій працюю вже шість років,
– розповідає Олександра Горобець. –
Тепер її очолює д.т.н., професор Галина Панасівна Хомич – науковий
керівник моєї дисертаційної роботи,
яку я планую захистити у 2017-му.

ХЕНОМЕЛЕС,
або ЯПОНСЬКА АЙВА
Судячи з того, з яким захопленням говорить Олександра Михайлівна про наукові пошуки і відкриття, як легко розповідає про складні
речі, то підготовка до захисту займає левову частку її життя.

– Тема моєї дисертації звучить
так: «Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням
хеномелесу». – І тут же пояснює: – Хеномелес – це мало відома у наших
широтах японська айва. Раніше її висаджували як декоративну рослину,
згодом східні країни почали використовувати листя і квіти у медицині проти артритів, артрозів, як протипухлинний засіб, а також з профілактичною метою. А от плоди незаслужено обходили увагою. Невеликі за
розміром і досить кислі на смак,
вони мають специфічний, але приємний і стійкий аромат цитрусу й прянощів. Їх цінність, як з’ясувалось, у
великому вмісті вітаміну С.
Як Олександра Горобець вийшла
на цю тему? Якось до них на кафедру звернувся житель Полтави з
пропозицією дослідити корисні
властивості так до кінця і не вивченого хеномелесу, який він розводить на присадибній ділянці. Науковці зацікавились. А оскільки магістерська робота Олександри Михайлівни була пов’язана з дріжджовим тістом, то разом з Галиною Панасівною вирішили дослідити його
використання саме у ньому.
– У той час, як для широкого загалу цей продукт все ще залишається
мало відомим, у нашій університетській їдальні він уже досить популярний. Замість хімічних поліпшувачів додаємо природний – хеномелес. Випічка виходить м’яка, пухка,
має апетитний вигляд, довго зберігається свіжою та ще й корисна. Моя
колега робить з нього неймовірно
смачні соуси, мармелад, желе, купажує з різною плодово-овочевою сировиною. А ми хочемо спробувати його
у бісквітах, у пісочному печиві. Так,
експериментуючи, просуваємо на
споживчий ринок новий продукт.
Підготовка до захисту дисертації, особливо тепер, на останній стадії, потребує багато часу, від чого,
звісно, потерпає і моя сім’я, особливо донечка, якій у цьому році виповниться п’ять рочків – теж знакова
подія для нашої родини. Хочете –

вірте, хочете – ні, але вона сходу назве вам тему моєї дисертації і зможе
багато цікавого розповісти про знайомий незнайомий хеномелес, – і на
обличчі моєї візаві з’являється тепла, ласкава усмішка.

КОЖЕН СТУДЕНТ –
ОСОБИСТІСТЬ
– Оскільки між нами невелика вікова різниця, то, сподіваюсь, моїм
студентам так само цікаво зі мною,
як мені з ними, – висловлює думку
пані Олександра. – Чомусь вони навчаються у нас, викладачів, а чомусь ми навчаємось у них. Хоча з
ними і непросто. Студент нині надто
амбітний, добре знає свої права, але
часом забуває про обов’язки. При
цьому кожен з них – особистість. І
тут важливо дати цим особистостям
рівно стільки свободи дій, аби її вистачило для самоосвіти, для самореалізації, аби у молодих людей не
виникало бажання гуртуватись у
некеровану масу.
На моє запитання: «Як ви ставитесь до тих, хто, отримавши освіту в
Україні, шукає можливість працевлаштуватися за кордоном?» Олександра Михайлівна відповіла нетрадиційно: «Я їм бажаю успіху». Але трохи
згодом повернулася до цієї теми:
– Мусимо констатувати, що у нас
не цінують належним чином дипломованих спеціалістів, а там, за кор-

доном, вони мають змогу себе зреалізувати. Наука в Україні на високому рівні, але вона не фінансується
так, як того потребує. Наші студенти
мають змогу виїжджати на практику у Польщу, Турцію, Болгарію. Повертаються звідти такими натхненними, захопленими, піднесеними,
задоволеними. Вони там вчаться, набувають досвіду, тих, хто себе добре
зарекомендував, запрошують на роботу. Про що це свідчить? Про те, що
у нас багато талановитої молоді,
якій під силу піднімати вітчизняну
економіку. Були б тут належні умови, ніхто б з нашої квітучо-співочої
України не поїхав у далекі світи.

МІЙ НЕСТИХАЮЧИЙ
БІЛЬ – КРИМ
У Криму вона народилася; закінчила школу; у Кримспоживспілку за
розподілом ПУЕТ приїхала працювати провідним технологом апарату
управління; тут зустріла свого майбутнього чоловіка – з Ігорем, як
з’ясувалося, вони вчилися в одному
університеті, але не були знайомі;
тут одружилися. Можливо, тут би і
вкоренились, якби не відомі події…
– Змиритися з тим, що сталося,
несила. В анексованому Криму я ще
не була, а цього літа таки зважилася
на поїздку. Вийшла з поїзда і сльози
навернулися на очі, почуття такі
змішані: ніби ти додому приїхав і
ніби це вже не твій дім; не розумієш,
хто ти, де ти… Ще вчора це було
твоє, рідне, а тепер стало чужим, бо
його у тебе насильно забрали. Переживаю анексію півострова як особисту трагедію ще й тому, що порушилися здавалося б непорушні
зв’язки з тими друзями, які раптом
стали проросійськими. Не засуджую їх – просто не розумію. Уже
повертаючись додому, в Полтаву,
раптом піймала себе на думці: житиму я в Україні, але частинка мого
серця завжди залишиться там, звідки родом, де отчий дім, де все ще лишається мама і все-все-все, таке знайоме і рідне до болю.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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НАЗДОГНАТИ ІТАЛІЙСЬКИХ КОЛЕГ...
У споживчій кооперації області на базі підприємства споживспілки «ТеКо-Трейд» й надалі, у 2017-му,
триватиме реалізація проекту з розвитку мережі торговельних закладів СООР. Плани кооператорів щодо його
розбудови досить амбітні. Скажімо, наздогнати італійських колег… У переддень Нового року наш кореспондент
зустрівся із керівником цієї кооперативної структури Тарасом Богданцем.
ТЕРНОПІЛЬЩИНА

РІВНЯННЯ НА EURO COOP
– Пане Тарасе, споживча кооперація Тернопільщини не безпідставно позиціонує себе частиною європейської спільноти кооперативних магазинів.
– Принаймні, ми цього прагнемо. А щоб іти в рівень із магазинами системи EURO COOP, треба
відповідати певним критеріям,
стандартам в управлінні товарами, цінами, працівниками тощо.
Торговельні заклади кооперативного підприємства «ТеКо-Трейд»
на ринку не найдешевші, але на
фоні інших структур тримаємо
конкурентні ціни. Це перший
крок до успіху – адекватність цін.
Наступний – зручні локації торговельних закладів.
На місцевому споживчому ринку «ТеКо-Трейд» вже 3 роки і провадить свою діяльність на сьогодні у
15 закладах в основному в сільській
місцевості. Ми багато чого переформатували, удосконалили, в іншому вигляді подали покупцям
сам процес продажів. Клієнтам це
сподобалося. Звідси й позитивна
динаміка. Тільки за минулий рік
обсяги реалізації товарів у підприємстві виросли у 3 рази і за рік склали 100 млн. грн. виторгу. Підбір кваліфікованих спеціалістів – це ще
один крок до успіху. Середній вік
працюючих – 31 рік. У нас достатньо молодий колектив працівників, які хочуть працювати, реалізовувати свій потенціал, мають амбіції. У нас створена відповідна система планування роботи, основних
показників, яка стимулює кожного
працівника до продуктивної самовіддачі на робочому місці. Існує
система внутрішньої мотивації.
Ми визначаємо кращий магазин.
Ця здорова конкуренція – теж один
із відповідних економічних рушіїв
інтенсивного розвитку.

ЩОБ КЛІЄНТИ ДОВІРЯЛИ
– Які інноваційні процеси запроваджуєте, щоб підняти рівень
торговельного обслуговування?
– Інновації для кооперативної
торгівлі пов’язані із запровадженням формату того, чого не було раніше, але його вимагає ринок. Скажімо, ми пішли на такий крок – організували міні-пекарні, які випікають хлібобулочну продукцію безпосередньо в магазині, таких у нас
п’ять. Міні-пекарні працюють в
основному у маркетах СООР у райцентрах та селищах, де досі покупець не мав можливості отримувати такі послуги, то ж споживча кооперація виявилася піонером у їх запровадженні. І це наша перевага.
Також цим ми вирішили таку

ТІЛЬКИ ЗА МИНУЛИЙ РІК ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У
ПІДПРИЄМСТВІ
ВИРОСЛИ У
3 РАЗИ І ЗА РІК

зволяє не лише забезпечити покриття витрат обертання, а ще й
працювати прибутково, почувати
себе комфортно на споживчому
ринку. Наші працівники відчувають серйозну соціальну захищеність, заробляють серйозну заробітну плату як в сільській місцевості, так і в містах.

– Мабуть, високий рівень реалізованого накладання маєте?

– Маю власне бачення цієї проблеми: реалізоване накладання, в
першу чергу – це інструмент для забезпечення кінцевого фінансового
результату. Але на сьогодні мистецтво торгівлі передбачає маркетинМЛН. ГРН.
гові заходи, вміння користуватися
націнкою, як інструментом для заВИТОРГУ
Тарас Богданець
безпечення кращих продажів, забезпечення більших валових доховажливу проблему, як довір’я клієн- вається продаж товарів фреш гру- дів та отримання позитивного фітів. Для покупця важливо бачити пи. Питома вага в товарообороті нансового результату. Для приклавесь процес випічки, від замісу тіста цих товарів: випічки, охолодже- ду, можна продати одне яйце з надо отримання готових виробів на по- них м’ясопродуктів, молочної
лиці, тоді він довіряє виробнику, продукції, фруктів, овочів – дохоякості його продукції та охоче ку- дить до 50%. Однак, постійно напляє товар. Така довіра дозволяє ди- рощувати питому вагу цих тованамічно нарощувати обсяги прода- рів – не самоціль, бо ними нелегко
жів випічки, питома вага яких у то- торгувати, це товари з коротким
варообороті магазинів, в залежності терміном зберігання, високим відвід формату, становить 15-20%. Отри- сотком усушки та інше. Головне,
мані доходи суттєво впливають на щоб повністю задовольнити пофінансовий стан закладів в цілому. пит покупців.
Підприємство постійно провоФІНАНСОВІ НОУ-ХАУ
дить акційні продажі. Не жалкуємо на них ресурсів, особливо у
– Тарасе Богдановичу, як у фісільській місцевості, створюємо
нансовому плані кооперативне
тут своєрідне свято для покупців.
підприємство завершило госпоМи навіть iPhone 6 розігрували!
дарський рік?
Покупці у районах спершу не по– Разом із ростом обсягів реалівірили, що кооперація може про- зації товарів суттєво зростає випонувати у приз такий дорогий тратна частина діяльності підпригаджет. А ми все можемо!
ємства, я б це назвав викликами
У торговельних
У мережі торговельних закла- для будь-якого господарюючого
закладах
підприємства
дів «ТеКо-Трейду» активно розви- суб’єкта. Проте наша робота до-

СКЛАЛИ

100

цінкою у 30%, а можна 2 яйця з націнкою 20%. У другому варіанті заробіток буде однозначно більший.

– Зрозуміло, що без серйозних
кооперативних інвестицій «ТеКоТрейд» був би немислимий.
– Так, інноваційні процеси потребують значних фінансових ресурсів. Коли споживспілкою затверджувався бізнес-план підприємства, то розраховували, що кошти почнуть повертатися через
3-4 роки. Але сьогодні бачимо, що
це буде через 2-3 роки. Підприємство працює з кращими показниками, ніж очікувалося.

– 2017-й, на що сподіваєтеся?
– Хочемо розширити торговельну мережу, відкрити ще більш новий магазин в одному з районів,
який би слугував прикладом кооперативної торгівлі в області.
Спроможність покупців у містечках дещо вища, ніж в сільській
місцевості.
У наших планах у 2017-му – зміцнення кадрового потенціалу підприємства. На сьогоднішній день
відчуваємо потребу в IT-спеціалістах та торговельних фахівцях із
відповідним рівнем кваліфікації.
Тож плануємо не лише шукати таких спеціалістів, але й самостійно
їх готувати. Оскільки «ТеКо-Трейд»
– це сучасна мережа кооперативних торговельних закладів, тому
інтенсивно працюватимемо над
централізацією процесів, щоб ефективно ними управляти. Нове програмне забезпечення, яке зараз
впроваджується в підприємстві, дозволить значно підняти ефективність ціноутворення, централізоване замовлення товарів, формувати
асортиментну політику – усе робитиметься з центрального офісу по
кожному магазину. Функції ж завідуючого магазином зведуться до
управління рухом товару в магазині, організацією роботи персоналу,
господарськими справами тощо. За
нашими розрахунками, цей процес
дозволить приростити обсяги продажів, підняти кінцевий фінансовий результат та збільшити на 1-2%
рентабельність.
Нещодавно СООР Італія відкрила магазин майбутнього, де
все інтерактивне, не має жодних
вивісок, у електронному вигляді
надається інформація про товар,
його виробника, споживчі якості.
Це те, до чого потрібно прагнути.
І я вірю, що незабаром такий заклад відкриється у споживчій кооперації України. Не виключаю,
що це буде Тернопіль.

Інтерв’ю вів
Михайло МАЗУР
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З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
ОЧІКУВАННЯ-2017

КРОК У САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ
Найбільша їхня перевага – молодість, прекрасна пора, коли все
ще попереду. І у рік
новий вони входять
з рішучим бажанням
змінити життя на краще. Для реалізації своїх амбітних планів мають вагомий багаж
грунтовних знань, креативне мислення і перспективне бачення.
НА ПОРОЗІ ПЕРЕМІН
Цього статного юнака я
запримітила одразу: разом з
друзями, теж студентами
Черкаського кооперативно-

го економіко-правового коледжу, він допомагав учасникам Всеукраїнського конкурсу кондитерів у складно-

му й багатоступеневому
процесі презентації приготовлених ними страв і заодно, практикуючись, набирався досвіду. А при ближчому
знайомстві Сергій Лисенко
ще й вразив зрілістю міркувань і суджень про час, у
якому живе, і про своє покликання.
Його біографія ще дуже
коротка, але у ній вже є певні перемоги. Народився у
селі Вербівка Городищенського району, закінчив не
звичайну, а Шевченківську
спеціалізовану школу, що у
Звенигородському районі, а
також музичну по класу баяна. Брав участь у конкурсі
«Студентські перлини», де
члени журі високо оцінили

«Чардаш» у його виконанні.
Кооперативний коледж
обрав не за чиєюсь порадою,
а за власним бажанням.
– Професія кухаря-кондитера мені дуже подобається,
причому з дитинства, – розповідає Сергій. – Де я себе
впевнено і комфортно почуваю, то це на кухні. Тут я повноправний господар, знаю,
що, скільки, куди і до чого
класти. Раніше вчився у
мами, а тепер – у професіоналів. Буває, заходжу в ресторан з хорошою репутацією, щоб поспостерігати, як
обслуговують клієнтів, як
подають страви. Завжди
щось цікаве підмічаю, занотовую в пам’яті, а потім застосовую під час проходження практики.
На 2017-й Сергій Лисенко
покладає великі надії і сподівання: у лютому він закінчує
коледж. Не приховує, що
шкода йому залишати рідні

пенати і гуртожиток, розлучатися з друзями і викладачами. Разом з тим, чекає на
цю подію. Цікаво ж – яке
воно, самостійне життя?

ЗАМІСТЬ КОМЕНТАРЯ
– Коли ми дізналися, що у
нашому місті проходитиме
Всеукраїнський конкурс кондитерів, одразу вирішили
скористатися цим шансом:
старшокурсники були задіяні на обслуговуванні учасників, а студенти молодших
курсів також зацікавилися
цим дійством, передусім
кондитерськими витворами
кращих майстрів галузі та
технологіями їх приготування, – говорить викладач Черкаського
кооперативного
економіко-правового коледжу Ніна Вікторівна Педько.
– Наші студенти – креативні
молоді люди, які свідомо
зробили свій вибір, вступивши до нашого навчального

закладу, і мають велике бажання після його закінчення
працювати за обраною спеціальністю. Причому на виробництво вони приходять
не лише підготовленими теоретично, а й маючи певний
практичний досвід. Тому роботодавці із задоволенням
беруть їх на роботу і дякують коледжу за добре підготовлених фахівців.
Ви познайомилися лише
з одним нашим студентом, а
у нас таких багато. Сергій
надзвичайно сумлінний і
старанний юнак, має чудові
характеристики з місць проходження практики. Ось і на
конкурсі кухарів демонструє
професійні навички, спокій і
врівноваженість. А ще йому
допомагає впевненість –
надзвичайно важлива риса у
майбутній професії.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

ТЕНДЕНЦІЇ-2017

РОЗВИТОК БУДЕ ТАМ, ДЕ ДЛЯ ЦЬОГО Є ОСНОВА
Плани розвитку на 2017-й у галузях ресторанного господарства Бродівської райспоживспілки, заДО
словами
головиСТОЛУ
правНОВОРІЧНОГО
ління Галини Моренової, базуватимуться на правильно обраній маркетинговій стратегії. На ній будуються і плани розвитку на цей рік.
ЛЬВІВЩИНА

У

райспоживспілці одна із
кращих матеріальнотехнічних баз цього року
модернізуватиметься, технічно переоснащуватиметься, щоб завойовувати нові позиції на споживчому ринку.
У власності кооперації 9 закладів громадського харчування, серед
яких ресторан «Оріон», кафе «Сосновий бір», бари, шкільні їдальні,
магазин «Кулінарія». Всього у кооперативних закладах одночасно сісти за обідній стіл можуть майже 450
відвідувачів. Справа тут не в тому
– мало це чи багато. Головне – усім
клієнтам забезпечити попит і якісне обслуговування.
Орієнтиром, який робитиме ресторанну галузь споживчої кооперації у
районі й надалі конкурентною, будуть ті фактори, які визначили у спеціальному моніторингу думки відвідувачів. Мова про швидке обслуговування, вибір страв, цінову політику, наявність місць, чистоту. Саме це
і буде стратегією досягнення впливової позиції на ринку у 2017-му.
Найбільший сегмент закладів ресторанного господарства зосереджений у підприємстві райспоживспілки
«Оріон». Діяльність кожного з них заслуговує на поширення досвіду. Центральним підприємством, звісно, є
ресторан «Оріон» у Бродах, який демонструє високий професіоналізм
кооперативних кулінарів, а розташований він, як і кафетерій, кафе, магазин «Кулінарія», у торговельному
комплексі. Тут велика гостинна зала
на понад 100 місць та дві менші, відповідно на 10 і 20 гостьових місць.
Заклад володіє потужною кухнею,

Голова правління райспоживспілки Галина Моренова (праворуч) у шкільній
їдальні спілкується із соціальним педагогом ЗОШ №2 Мирославою Панчук

кондитерським цехом, в яких працюють професійні кулінари і кондитери.
У переліку страв, що пропонуються
відвідувачам, десятки страв сучасної,
національної кухні, які тут смачно готують кухарі під керівництвом шефкухаря, майстра-кулінара Марії Карпи. У минулому, 2016-му, тут значно
оновили парк кухонного технологічного обладнання, створили чудові умови
для роботи працівників. Продукція
кухні широко представлена у кафе, де
завжди дуже людно, а у магазині «Кулінарія» її питома вага у товарообороті
сягає майже 90% і з початку року обсяги продаж крамниці зросли на 40%. До
речі, це чи не єдиний заклад у Бродах,
в якому постійно такий вибір кулінарної продукції, розповіли у райспоживспілці. Кондитерський кооперативний
цех щомісяця виробляє на 50-60 тис.
грн. десятки найменувань випічки, а
кулінарний – на 130-150 тис. грн.

Ольга Ревуцька, директор підприємства громадського харчування райспоживспілки «Оріон», переконана,
що минулорічні результати діяльності ресторанного господарства дозволяють цього року наростити свою до-

Ресторан «Оріон»

хідність, збільшити обсяги реалізації
продукції. Ось база для наступного
старту: середньомісячний товарооборот цих закладів 600-700 тис. грн., з
яких 70% – власна продукція з приростом обсягів за 9 місяців поточного
року у 18%, є практичним майданчиком для динамічного розвитку.
У Бродах 4 загальноосвітні школи, в яких навчаються кілька тисяч
учнів. Та є один вельми цікавий фактор: харчування школярів у кожній
з них організовує споживча кооперація, Лешнівське споживче товариство: від завезення продукції до приготування страв – справа рук кооператорів. У шкільних їдальнях трудиться 12 працівників кухонь, які у
навчальний час реалізували учням
продукції на 1,3 млн. грн.
– На жаль, питома вага державних бюджетних коштів, виділених
на харчування школярів, весь час
зменшується, передбачене лише виділення коштів на харчування учнів
пільгових категорій, говорить Ми-

рослава Панчук, соціальний педагог
спеціалізованої ЗОШ №2. В меню
шкільних їдалень традиційно 2-3
страви, салати, різноманітні чаї, випікають до десятка найменувань
кондитерських виробів, а вартість
комплексного обіду на рівні 15 грн.
– Загалом у галузі ресторанного
господарства в системі працюють 40
осіб, які мають великий досвід, належну професійну підготовку, – розповідає заступник голови правління
райспоживспілки Оксана Волянюк,
– серед яких кулінари Наталія Заяць,
Марія Семчук, Марія Карпа, Галина
Сиротюк, кондитери Алла Савчин,
Надія Лоза. Це працівники з досвідом, так би мовити кооперативний
«золотий фонд». Хоча в останній час
відчувається своєрідний голод на молодих спеціалістів, тому намагатимемося вирішити цю проблему з дирекцією кооперативного коледжу.
І, насамкінець, про форму організації роботи закладів ресторанного
господарства у райспоживспілці, про
вибір форм оподаткування тощо. У
правлінні кооперативної районної
організації мають власний погляд на
ці речі та застосовують і застосовуватимуть найбільш привабливі в економічному плані, які випливають з
обставин, в яких працюють суб’єкти
господарювання, з ресурсних можливостей і, насамперед, кадрового забезпечення. Тут також зацікавлено
вивчають запропонований правлінням Укркоопспілки формат сімейного бізнесу через малі споживчі товариства. Чи застосують такий досвід
цього року – час покаже.

Михайло МАЗУР
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З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
АКЦІЇ

CМАЧНОГО!

ПОДАРУВАЛИ
СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ
Довгоочікувані Новорічні свята – час, який ми проводимо у сімейному колі, з друзями. Першим серед них є День Святого Миколая, який надихає на добрі справи і дарує віру в здійснення наших заповітних мрій. Та насамперед у цей день чекають дива і подарунків дітки – традиція класти під подушку чи в чобіток різні смаколики і приємні дрібнички досить міцно увійшла в наше життя.

Н

а честь цього чарівного свята в мережі супермаркетів ПСК
«ЧЕКОС» Чернігівської облспоживспілки було влаштовано особливу
акцію під назвою «Єдина родина». Всі покупці з дітьми, які 17–
18 грудня придбали в коопмаркетах Чернігова та району товари, мали змогу отримати солодкі подарунки. Та найбільший
сюрприз чекав на найменших
жителів селища Ріпки Чернігівської області – до них у гості завітав Святий Миколай, щоб особисто роздати подарунки і зробити фото на пам’ять.
Така подія для невеликих Ріпок – то справжнє диво, здавалося навіть, що на захід завітало чи не все місто. Дітки із радістю розповідали вірші, співали пісні й танцювали для Миколая, за що теж отримали пода-

рунки. Наступного дня батьки
мали змогу забрати в супермаркеті безкоштовні фотографії
своїх діток зі Святим Миколаєм. Всі щиро дякували за таке
свято і за те, що керівництво
маркету подарувало малечі чу-

довий новорічний настрій.
Ця акція дала змогу кооператорам збільшити середній чек,
підвищити лояльність покупців і, звісно, закріпила позитивний імідж споживчої кооперації області.

– Це лише перший крок для
зближення із нашими покупцями, – розповіла директор мережі ПСК «ЧЕКОС» Тетяна Понура, – звісно, ми не будемо зупинятися на досягнутому. У нашій
мережі працює молода і креативна команда, у якої в задумах
ще чимало грандіозних планів.
Буде багато знижок і акцій,
адже ми плануємо зустрічати
всі свята разом із нашими споживачами. В такі дні ми подумки повертаємось у своє дитинство, із вдячністю пригадуємо
батьків, дідусів і бабусь, які
створювали нам так само, як ми
сьогодні нашим покупцям,
святковий настрій. Щиро бажаємо, щоб всі ваші заповітні мрії
збулись, і 2017 рік пройшов під
знаком миру, злагоди, чистих
помислів і добрих справ!

М’ЯСО…
У ХЛІБНІЙ
ТАРІЛЦІ
ЧЕРКАЩИНА Знаменитий крабовий
суп у хлібній тарілці Clam Chowder мені
довелося скуштувати у Сан-Франциско.
Це справді дуже смачно. Однак у кооперативному ресторані Чигирина «Тясмин»
пішли ще далі, пропонуючи… тушковане м’ясо у хлібній тарілці. Ви б бачили
ту «тарілку», друзі! Ви б спробували те
м’ясо, яке просто тане в роті! У цієї оригінальної страви є автор і виконавці – директор закладу Надія Євладенко та очолюваний нею дружний колектив.

Яна МАРТИНЕНКО
Директор ресторану Надія Євладенко,
шеф-кухар Людмила Губарєва

З ДОБРОМ ДО ЛЮДЕЙ
Сила кооперації – не лише в результатах господарської діяльності, вона і в людській солідарності та бажанні допомагати.
Особливо важливою і необхідною нині є допомога та
підтримка найбільш вразливих верств населення – інвалідів,
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та пенсіонерів.
Акція «З добром до людей», під час якої працівники ринку безкоштовно роздавали людям похилого
віку та інвалідам буханці
хліба, стала одним із багатьох доброчинних заходів,
які проводилися підприємством «Центральний ринок»
Херсонської облспоживспілки протягом 2016 року.
Директор підприємства

Юсіфов Нураддін Ісрафілогли вважає, що не можна
бути байдужим до літніх
людей, які зі своїми мізерними пенсіями сьогодні
опинилися за межею бідності.
– Ми пересвідчилися, –
відзначив директор, – що
багато людей потребують
нашої допомоги, тож подібні заходи проводитимемо

і надалі. Дирекція Центрального ринку не чекає
на якусь спеціальну дату,
щоб надати допомогу тим,
хто її потребує, такі акції є
безстроковими. До адміністрації ринку постійно
звертаються школи, гімназії, ради ветеранів та інвалідів, пересічні мешканці
міста із проханням надати
матеріальну підтримку. І

жодне таке звернення не
залишилося без відповідної реакції кооператорів.
Особливе ставлення у дирекції ринку і до потреб воїнів АТО та їхніх сімей. Для
військовослужбовців формувалися продовольчі та
промислові «набори підтримки», надавалася допомога їх сім’ям, перераховувалися кошти на потреби

Української Армії та Національної Гвардії. У день
проведення акції, за дорученням Правління Укркоопспілки, голова правління
облспоживспілки Валерій
Шахунов вручив директору підприємства «Центральний ринок» Юсіфову
Нураддіну
Ісрафіл-огли
Грамоту Верховної Ради
України за заслуги перед
Українським народом, за
активну участь у благодійних заходах і високу громадянську позицію.
На чисельні прохання
пенсіонерів, дирекція ринку 29 грудня вирішила повторити благодійну акцію
«З добром до людей».
Того дня малозабезпеченим громадянам міста
безкоштовно
роздали
вдвічі більше хліба.

Прес-служба Спілки
споживчих товариств
Херсонської області

– Нічого складного у тому немає, – запевняє Надія Федорівна. – Замішуємо,
формуємо, вирізаємо, випікаємо… А з кришечкою ще простіше: робимо з тіста сіточку, викладаємо на фольгу і на 10-15 хвилин
у духовку, допоки не підрум’яниться. Це
наша ексклюзивна рецептура, ми її не розголошуємо, а от на обід до нас у «Тясмин»
гостинно запрошуємо. Буде вам і їстівна
тарілочка, буде і м’ясо. Та все ж для читачів газети «Вісті…» пані Надія зробила виключення і поділилася секретами приготування іншої, не менш оригінальної страви.
Отож записуйте:

ВАРЕНИКИ ГРЕЧАНІ
– Беремо в однаковій пропорції пшеничне борошно вищого гатунку і гречане, котре змелюємо
на спеціальному млині разом із
лузгою, а потім просіюємо. Замішуємо тісто – вода (сироватка),
сода, яйце – і залишаємо на кілька
хвилин, аби клейковина набрала
силу. Для начинки – сир, яйце, цукор, сіль, ванілін. Заліплюємо пиріжечком і варимо три хвилини.
Горщечки змащуємо в середині
розтопленим вершковим маслом,
закладаємо у них наші чорняві варенички, скроплюємо маслом, закриваємо кришкою і відправляємо на 13–15 хвилин у духовку. Подавати гарячими.
Як описати смак?! Слова тут зайві і безсилі, скажу я вам.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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ДАТА
ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ

40 РОКІВ У СТРОЮ
МИКОЛАЇВЩИНА Для колективу Спільного підприємства «Миколаївська універсальна торговельна база» Миколаївської облспоживспілки Новий рік – подвійне свято. У
передостанній день грудня 1976 р. розпорядженням правління Укоопспілки №1279 від 30.12.76 р. були здані в експлуатацію нові будівлі підприємства, розташовані по вул.
Приміській, 15. Нині колектив бази відзначає 40-річний ювілей цієї події.

БУДУВАЛИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сучасний для тієї епохи, значний за розмірами комплекс
торговельно-оптової бази площею 18,3 тис. кв. м з холодильником ємністю 630 тонн і складом солі на 720 тонн, а також складом продовольчих товарів площею 2300 кв. м було
побудовано з урахуванням збільшення обсягів діяльності,
тобто – на перспективу. База здійснювала оптову торгівлю у
системі споживчої кооперації області; товари постачали
централізовано зі складу експедиції у населені пункти.
Чималий внесок у розвиток підприємства зробили керівники бази Іван Єлізаров і Микола Личко. 23 роки біля керма
оптового гіганта стояв Василь Возниця, який втримав його

Адміністративний будинок бази: з чого все починалося (архів)

на плаву у найскладніший період становлення ринкових
відносин в економіці, що прийшли на зміну розподільному
принципу соціалістичної торгівлі.
Одним з найважливіших структурних підрозділів бази
був обласний госпрозрахунковий продовольчий склад,
який майже два десятиліття очолював Володимир Яровий,
шанований усіма кооператор з багаторічним стажем роботи, компетентний фахівець.

Сьогодні на базі надають послуги зі здачі в оренду складських і офісних приміщень, холодильних камер, здійснюють
вантажно-розвантажувальні роботи із застосуванням спецтехніки тощо. Левова частка отриманих коштів вкладається у
ремонт і реконструкцію приміщень, благоустрій території. За
період з 2014-го по 2016 рр. на це було спрямовано 1,2 млн.
грн., у т.ч. в 2016 р. – більше 700 тис. грн. Крім власних, у розвиток матеріально-технічної бази підприємства постійно
вкладалися кошти орендарів. Ось і в лютому 2017 р. має завершитися реконструкція складського комплексу, у яку було
інвестовано близько 9 млн. грн., отриманих від орендарів.
Конкуренція на ринку оренди з кожним днем збільшується.
Зараз кількість пропозицій перевищує попит, і орендарів можуть зацікавити лише дуже привабливі комерційні умови: хороший стан складських приміщень, наявність необхідних комунікацій, зручні офіси, Інтернет, а головне – прийнятна ціна. Знайти
потрібний баланс між витратами на утримання основних засобів і орендною платою, залучити оптимальне число орендарів,
заробити гроші для подальшої модернізації підприємства, впровадження нових проектів – такі завдання ставить перед колективом директор Володимир Мельник на 2017 рік. До речі, у тому,
що вони успішно їх вирішать, ніхто не сумнівається.

Ольга НАГІРНЯК

10 РОКІВ УСПІХУ: КОНДИТЕРСЬКИЙ ЦЕХ «ЛIДЕР»
ВІДЗНАЧИВ СВІЙ ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ
Ось уже протягом 10 років торговельно-виробничий комплекс «Лідер» підприємства «Універсальна міжрайонна оптово-торговельна база» радує своїх споживачів солодкою продукцією. З нагоди цієї дати заступники голови правління Спілки споживчих товариств Кіровоградської області В’ячеслав Будкевич та Григорій Трикозенко завітали до кондитерського цеху та привітали його працівників, вручивши їм особливу відзнаку «10 років успішної роботи, разом до нових досягнень».
КІРОВОГРАДЩИНА

–М

и відкрилися наприкінці 2006-го, –
розповідає директор підприємства
Володимир Тригуб. – Відтоді наш асортимент
збільшився майже утричі й нині сягає близько 100 найменувань. Розпочалося все з пісочно-відсадного
печива з поступовим переходом до
пряників, кексів, рулетів та різноманітних солодких тістечок.
Останнім часом поряд з великими кондитерськими фабриками
доволі часто з’являються невеликі
цехи, які не завжди можуть похвалитися належною якістю. Продукція ж «Лідера» виготовляється
лише з натуральних компонентів
і за рецептурою, яка розробляється
технологами підприємства та спеціалістами контрольно-харчової
лабораторії Облспоживспілки. Тетяна Ровкова, технолог підприємства, переконана, що жодні добавки не зможуть замінити натуральні інгредієнти та відповідальне
ставлення до роботи. Окрім того,
тут постійно переймаються оновленням асортименту, причому
обов’язково з цікавим декором.
– Наш асортимент розрахований
на різних покупців – з будь-якими
смаками, можливостями та потребами, – відзначає заступник директора підприємства «Універсальна
міжрайонна оптово-торговельна
база» Ольга Бориско. – До того ж
можемо втілити певні побажання і
на замовлення, зокрема при виготовленні та оформленні тортів для

святкування ювілеїв, весіль і днів
народження. Маємо в асортименті
й тематичні спецпропозиції напередодні свят, як-от різдвяний калач, паски. Час від часу ми прово-

димо внутрішньосистемні ярмарки, під час яких працівники системи мають можливість ознайомитися з нашими новинками. Це дозволяє нам безпосередньо отримувати

успіхами торговельно-виробничий
комплекс багато в чому завдячує
підтримці та слушним порадам
правління Спілки споживчих товариств області. Роль же працівників
кондитерського цеху важко переоцінити – їхній високий професійний рівень, невтомна праця та відповідальне ставлення до роботи
сприяли становленню «Лідера» на
споживчому ринку області.
Торговельно-виробничий комплекс є двічі лауреатом обласного
конкурсу якості «Кращі товари Кіровоградщини», а майстрині цеху
– переможці і номінанти конкурсів професійної майстерності
відгуки щодо якості продукції, її «Кращий кондитер споживчої коозовнішнього вигляду, смакових перації України» та «Майстри Кіуподобань покупців тощо.
ровоградщини».
Як зауважив директор підприємства Володимир Тригуб, своїми
Ірина ШІХІЄВА
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ЗАКОНОДАВСТВО-2017

ПОДАННЯ
АЛКОГОЛЬНОТЮТЮНОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
СКАСОВАНО

Василь
ПАСЕНКО,
директор
Департаменту
комерцiйної
дiяльностi,
промисловостi
та заготiвель
Укркоопспiлки

20 грудня Верховна Рада
України ухвалила законопроект №5132, відповідно до
якого віднині скасовано
обов’язкове подання алкогольно-тютюнової звітності
для роздрібних торговців.
Зокрема документом вносяться зміни до ч.3 ст.16 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. №481/
95-ВР. Тож тепер алкогольнотютюнову звітність зобов’язані подавати лише суб’єкти
господарювання, які здійснюють виробництво і оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюно-

вими виробами, а також експорт та імпорт зазначеної
продукції.
Зміни було внесено за поданням Державної регуляторної служби України. В
ньому були враховані численні обгрунтовані пропозиції, напрацьовані комітетами
і робочими групами представників малого та серед-

нього бізнесу при Раді підприємців КМУ, ЄБА, окремих
спілок підприємців, до складу яких входять і фахівці Укркоопспілки.
Закон набув чинності
1 січня 2017 року, тож за грудень 2016-го подавати алкогольно-тютюнову звітність
роздрібним торговцям ще
потрібно.

ПРОГНОЗ

РІК ЧЕРВОНОГО ПІВНЯ:

НА ЩО СПОДIВАТИСЯ?
Україна вступила у рік Червоного Півня, який повинен стати для нашої держави часом позитивних змін. Звучить
чимало прогнозів у стилістиці «апокаліпсис сьогодні», проте українці неодноразово доводили, що спроможні зосереджуватися та добиватися успіхів там, де цього від них не очікують.
Євген МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ДОСТРОКОВІ
ВИБОРИ ПАРЛАМЕНТУ
Градус протистояння між владою та
опозицією дозволяє впевнено прогнозувати, що тема дострокових парламентських
виборів залишатиметься актуальною.
Опозиційні сили, і ті, що представлені в
парламенті, і ті, які працюють за його
межами, зацікавлені помінятися місцями з тими, кого відчайдушно критикують
сьогодні. Проти них грає їхня ідеологічна
строкатість та втома громадян від гучних
обіцянок. Не варто забувати, що дострокові вибори без змін правил формування
парламенту більше нагадуватимуть
фарс, тому парламентаріям варто зосередитися на корекції виборчого законодавства та скасуванні недоторканості.

УРЯД: ЩО ЗБЕРЕЖЕ
ЙОГО АВТОРИТЕТ
Вчасне ухвалення бюджету-2017 дозволило уряду Володимира Гройсмана
посилити власні позиції. Проте спочивати на лаврах не варто: багато буде залежати від спроможності довести громадянам ефективність власної соціальної політики та проходження опалювального
сезону. «Газпром» погрожує припиненням постачання блакитного палива до
Європи в разі його відбору Україною,
тому енергетична політика буде у центрі
уваги виконавчої влади.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ –
НАСТУПНИЙ КРОК
Реальним клапаном для виходу пари
громадського невдоволення залишається
децентралізація влади і перенесення повноважень на місця. Це дозволяє прогнозувати подальше проведення виборів до
об’єднаних територіальних громад та по-

ступове перенесення на місця фінансових
ресурсів, необхідних для розвитку територій.

ШЛЯХ ПОПУЛІЗМУ
Очевидно, що не лише перевірені часом, але і нові політичні проекти продовжать боротьбу за симпатії виборців як
на місцевому, так і локальному рівні.
Сьогодні варто звертати увагу не лише на
гучні обіцянки, але і на спроможність втілити їх у життя, забезпечити необхідні
державі зміни. На жаль, популізм залишається сьогодні найкоротшим шляхом
для потрапляння до політичної еліти, що
свідчить про незрілість нашого суспільства.

РОСІЙСЬКИЙ ВПЛИВ
Важливим чинником впливу на політичну ситуацію в країні залишатиметься конфлікт на Донбасі. Росія зацікавлена у тому, щоб ситуація на сході України
обмежувала простір для маневру України як у царині внутрішньої, так і зовнішньої політики.
Кремль сьогодні використовує практично весь можливий арсенал засобів проти «братнього народу», які стають все
більш та більш підступними. Інформаційні вкидання, фейкові повідомлення, нагнітання ненависті – все це працює для досягнення єдиної мети російського керівництва – повернення України до сфери впливу РФ. Українцям доведеться усвідомити,
що перемога в протистоянні з режимом
Путіна передбачає не парад під синьожовтими прапорами на Червоній площі, а
усвідомлення керівництвом РФ факту:
Україна не стане танцювати під російську
дудку. Ця боротьба, на жаль, триватиме
роками, і до цього варто бути готовим.

лише в якості відповідального партнера,
але й перетворитися на простір можливостей, зокрема, для експорту з-за океану скрапленого газу та аграрних технологій. Це потребуватиме політичної волі
та неординарних рішень.

ПРАВИЛА ГРИ – ЄВРОПЕЙСЬКІ

Аналогічний принцип – ефективних
дій і виразної політики – повинен бути
визначальним у відносинах з країнами
Європейського Союзу. Той сьогодні переживає чергову кризу, і результати президентських виборів у Франції та парламентських в Німеччині можуть його серйозно погіршити. Україна через низку
власних помилок та тупцювання на місці у питанні здійснення реформ втратила шанс на прискорений зближення з ЄС,
їй залишається сподіватися на рух по
ДОНАЛЬД ТРАМП
прийнятим в Європі правилам. ЙмовірЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ
ність перетворення України на сіру зону
Вітчизняна політична еліта помітно в центрі континенту продовжує залишашокована обранням Дональда Трампа тися загрозливо великою, тому діалог з
президентом США. Річ у тому, що 45-й ЄС має стати більш інтенсивним.
президент Штатів ніколи не працював
СПІВПРАЦЮВАТИ
на державній службі, і повністю передВ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ
бачити його дії вельми складно. У цій
ситуації єдино можливий вихід – постаДоцільно переглянути тональність
ти перед Трампом та його командою не відносин України зі своїми сусідами в

Центральній Європі і на пострадянському просторі. Офіційний Київ має робити
ставку на прагматизм і навчитися обговорювати двосторонні проблеми – економічні, історичні, культурні – уникаючи
категоричності. В умовах прогнозованих
тектонічних перетворень на європейському континенті варто робити ставку
на відносини з сусідами.
Один з елементів добросусідства у
сучасній Європі – співпраця у енергетичній сфері. Україна вже більше року
не закуповує напряму російський газ,
віддаючи перевагу реверсним поставкам з країн Центральної Європи. Очевидно, ця тенденція збережеться і 2017
року, у першому кварталі якого Стокгольмський арбітраж має оприлюднити
вердикт стосовно законності газового
контракту 2009 року між Україною та
Росією.
Криза, яку переживає Україна вже
третій рік, не залишає її громадянам вибору: ми повинні змінюватися разом з
країною, усвідомлюючи її високу цінність, робити реальні справи та рухатися
спільними зусиллями вперед. Цей рецепт не є унікальним, проте його актуальність для України неможливо заперечувати.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ОЧІКУВАННЯ-2017

ВІД РЕДАКТОРА СХ

Тетяна
ПАНАСЮК,

ПРО ЗАПИСАНI МРIЇ,
МОТИВАЦIЮ
ТА IНШI КРАСИВОСТI
Привiт! У цьому номерi газети «Вiстi..» рубрики «Студентська хвиля» i «У навчальних закладах» справдi
дивовижнi. Адже тут зiбрано
стiльки хороших, посправжньому чарiвних слiв
– суцiльний потiк добра,
радостi, мрiй, висловлених
устами молодих сердець,
якi зобов’язанi акумулювати позитивну енергiю. Важливо, що цi всi слова у
виглядi побажань i
сподiвань зафiксованi на
паперi. Адже згiдно зi статистикою психологiв, коучтренерiв, комунiкацiйних
стратегiв, кожне третє записане бажання стає
реальнiстю! Тому оцiнiть,
скiльки всього хорошого
має здiйснитися у 2017 роцi.
Отож перший крок зроблено: подумали позитивно, записали, запланували, так би
мовити. Тепер потрiбно перейти до реалiзацiї. Звiсно,
усе в один момент не
вдасться здiйснити,
потрiбно мати терпiння,
бути впевненим i припинити
боятися. В одному зi своїх
iнтерв’ю вiдомий український письменник-сучасник
Сергiй Жадан на запитання
про те, що найбiльше не подобається в людях, вiдповiв:
«Самозакоханiсть i страх.
Усе зло вiд цих якостей. Людина, яка не помiчає, не чує
i не розумiє iнших, рано чи
пiзно починає цих iнших топити. У прямому чи переносному сенсi. Краще, звичайно, у переносному. А
страх – вiн взагалi ламає,
позбавляє нас iдентичностi,
свободи». Варто прислухатися до цiєї думки, бо в нiй
справдi особливий
пiдтекст…
Я вiрю, що в кожному з нас
живе генiй, кожен iз нас має
певнi таланти, якими можна
збагатити навколишнiй свiт.
Чому б не почати цими своїми талантами приємно вражати, дивувати, творити добро?.. Тодi здiйснюватимуться усi нашi мрiї та
побажання.

ХАРКІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Катерина надають безцінного досвіду й навчають
БАБИНІНА, життєвої мудрості.
голова студентВ очікуванні свят сподіваюсь, що
ської ради: 2017-й стане роком добрих змін, професійних здобутків і родинного добробуту.
Новий рік – чу- Щиро бажаю усім нам бути вільними у
дова нагода поча- своїх помислах і почуттях, відповідальти життя з «чисто- ними у своїх діях та духовно багатими
го аркуша». Це свя- від добра, подарованого людям. Нехай
то – ковток свіжо- новий рік збагачує нас новим досвідом і
го повітря, що за- додає нам енергії для втілення добрих
лишає солодкий присмак і відчуття лег- справ і починань!
кості на довгий час. Я не знаю, чого очікувати в новому році. Вважаю, що ми
самі є сценаристами власного життя.
Оксана
Тому з нетерпінням чекаю Нового року,
МЕНТКЕВИЧ,
щоб побачити ті сюрпризи, які 2017-й для
координатор
мене підготував.
студентської
ради:
Лариса ОВЕЧКІНА,
завідувач відділення підприємництва та туризму, викладачметодист:
Рік, що минає,
безперечно, залишає слід у нашому
житті. Радощі й перемоги ми згадуємо з усмішкою, а труднощі й проблеми сприймаємо як випробування, що гартують і виховують нас,

Новий рік – мотивація змінюватися, залишити
всі негаразди та
йти вперед і починати щось нове.
Кожен рік має свій символ, у 2017-му – це
півень. Він асоціюється з яскравими фарбами, живою енергією та силою. Я сподіваюсь, що це допоможе мені розфарбувати своє особисте і студентське життя в
яскраві кольори та наповнити його ще
більшими емоціями, аніж у 2016-му. Звісно, сумно прощатися з 2016 роком, в яко-

му відбулося дуже багато хороших речей, але я впевнена, що в новому році
буде ще більше приємних сюрпризів.
Ірина
ВАСИЛЬЄВА,
переможниця
конкурсу «Міс
коледжу – 2016»:
Від 2017 року я
очікую чудес, бо
вірю, що вони трапляються.
Спів – дуже важлива частина мого
життя. Займаючись цією справою вже
майже дев’ять років, я розумію – це те,
що мене по-справжньому надихає і що
мені неодмінно знадобиться. Також я
змалечку граю на фортепіано і беру
участь у різних конкурсах та фестивалях. Творчість – це одна з доріг, якими я
можу йти. Другою важливою ланкою
мого життя є навчання і праця у сфері туризму. Тому в новому році прагну досягти грандіозних вершин як у своєму професійному, так і творчому розвиткові.
Як говорив Вінстон Черчіль: «Я роблю все з того, що вмію і можу, про результати я вже перестав турбуватися».
Я також вважаю, що треба йти вперед і
насолоджуватися життям! Щасливого
Нового року!

МУКАЧІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Інна РУДЬКО,
студентка 113 групи:
Новий рік – це особливе свято. Адже саме в новорічну ніч
ми потайки загадуємо бажання і сподіваємося на його здійснення. 2016 рік відіграв важливу роль у моєму житті: я завершила навчання в школі,
вступила до омріяного навчального закладу, познайомилася з багатьма цікавими
людьми.
Однак я впевнена, що попереду мене чекає тільки найкраще. Від 2017 року очікую
мирного неба і добробуту. Головне – впевнено крокувати
до своєї мети, стійко витримувати всі випробування долі і
пам’ятати, що за чорною смугою завжди йде біла.
Зичу кожному щастя, міцного здоров’я, щирого кохання, здійснення всіх найзаповітніших мрій!

Вікторія СВИДА,
студентка 131 групи:
У 2016 р. були незабутні моменти, щасливі дні й радісні
події, збулась моя основна
мрія: я стала студенткою Мукачівського кооперативного
торговельно-економічного коледжу, розпочалося справжнє
доросле життя. Звичайно, не
обійшлося без негараздів, але
вони залишаться лише спогадами. На порозі Новий рік,
Різдвяні канікули, на які всі
чекають із нетерпінням.

Від 2017 року чекаю більше
нових, позитивних вражень,
цікавих подій, подорожей.
Але є особлива мрія: хочеться,
щоб налагодилася нарешті ситуація на Сході. Боляче дивитися на те, як помирають молоді люди, серед яких – твої
земляки чи просто хороші знайомі. Вірю, що все нарешті
вдасться вирішити!
Хочу, щоб новий 2017 рік
видався кращим за попередній. Тому бажаю всім міцного здоров’я, багато радості та
любові!
Нехай любов цвіте
під вашим дахом
Живіть без бід,
без помилок, без страху!
Живіть, немов
у безтурботній казці!
В родинній посмішці,
у Божій ласці!
Відчуйте чарівні
ангельські кроки,
Бо Вас весь світ
вітає з Новим роком!

Євген ГРАБ,
студент 112 групи:
Чекаю Нового року із
хвилюванням, з надією на
диво і нові можливості. В
переддень Нового року ми
всі (можливо, і підсвідомо)

знову починаємо вірити в казку, залишивши буденні справи в минулому; сподіваємося
на щасливі зміни і, затамувавши подих, загадуємо бажання.
Хочу привітати з Новим роком наших викладачів, подякувати їм за те, що вклали в
нас багато сил, навчили робити справжні людські вчинки,
любити, пробачати, поважати
і допомагати тим, хто поруч.
Нехай в новому році на вас чекають вдячні студенти, цікава робота, гідний відпочинок
і щасливі миті в оточенні
близьких та рідних людей.
А студентам коледжу зичу
успіху, натхнення, яскравих
вражень, легких сесій, цікавих людей і подій. А ще: радості в житті і розуміння великої відповідальності за
своє майбутнє.
З Новим роком, веселих
свят!
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ОЧІКУВАННЯ-2017

ПІДСУМКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Інна МІХНЬОВИЧ,
студентка групи ТХ-41:
Новий рік я завжди чекаю більше, ніж чергової дати мого дня народження. Мені дуже подобається
передноворічна метушня, коли всі
люди готуються до свята; люблю
наряджати ялинку.
Чого я чекаю від нового року?
Найголовніше завдання – закінчити 4 роки бакалаврату, скласти
державні екзамени і вступити до
магістратури. Влітку я була на стажуванні в Болгарії. Планую знову
побувати не тільки там, але й відвідати нові країни.
Користуючись нагодою, хочу
привітати всіх із Новим роком. Нехай у цей рік Вогняний Півень відчинить усі двері до вашого щастя,
допоможе відшукати нові горизонти і наповнить ваше життя радістю та успіхом. Бажаю, щоб у 2017
році всі ваші найзухваліші мрії
здійснились!

Філіпп ЧМИХУН,
студент 6-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка»:
Махатма Ганді сказав: «Живи
ніби завтра помреш, учись ніби житимеш вічно». Так от, я беру від
кожного нового дня все, що він мені
готує, використовую свій час якомога продуктивніше.
Плани на майбутнє у мене грандіозні! Після закінчення університету
хочу відкрити торговий дім «Мир» у
моєму Селещинському краї, створивши таким чином робочі місця.
Я вірю, мрії збуваються! Головне
– знайти мету та впевнено до неї
крокувати. Від усієї душі зичу всім
нам великого людського щастя,
міцного здоров’я, добра й радості,
вірних друзів та близьких людей
поруч. Нехай прийдешній рік виправдає наші найсміливіші бажання, принесе достаток і добробут
сім’ям. А у домівках нехай панують
мир, взаєморозуміння й любов.
Особисто для себе я бажаю у 2017
році успішно вступити до аспірантури Полтавського університету
економіки і торгівлі з подальшим
захистом дисертації для отримання наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки.

Інна Міхньович (справа) і Катерина Моргун (зліва) –
переможниці Міжнародного кулінарного фестивалю BESTCооkFEST (2016 р.)

Катерина МОРГУН,
студентка групи ТХ-41:
Ми проводжали 2016 рік із надією, що всі негаразди залишаться позаду, а перемоги та звершення будуть із нами поруч у Новому році. 2017 рік поставить нас
перед вибором – продовжити навчання чи почати завойовувати
професійні вершини. Яке б рішення кожен із нас не прийняв,
хочеться всім побажати успіху. У
новому році ми станемо ближче
до наших мрій. Вірю, що новий
рік принесе багато любові та щастя, окрилить нас вірою в майбутнє. Тож хочеться, щоб бажання
кожного, те єдине, що загадали
біля святкової ялинки, здійснилося. Головне – вірити!

Інна ПАХОМОВА,
к.т.н., старший викладач кафедри товарознавства продовольчих товарів:
Очікуючи настання нового року,
змін чи подій, людина залишає собі
надію на краще і вірить у добро. Новий рік – це одна із численних можливостей налаштуватися на позитив. Це час, коли по-дитячому можна мріяти та загадувати бажання.
На початку нового року насамперед хочеться вірити в те, що все у
нашій країні буде добре. Хотілося
б, щоб новий рік став переломним
роком.
Особисто для себе очікую позитивних змін у житті своєї родини,
друзів та колег по роботі. Сподіваюся, що цього року зможу ще біль-

ше і краще реалізувати себе у професійній сфері та знайти те, чого
так довго шукаю. Чекаю приємних
сюрпризів і несподіванок, нових цікавих знайомств, захоплюючих
вражень, успіхів і досягнень у новому 2017 році.

Світлана ТУЛЬ,
асистент кафедри міжнародної економіки Інституту економіки, управління та інформаційних технологій:
Особисто я від 2017 року очікую
професійного розвитку. Це стосується моїх наукових інтересів. Вони
полягають у дослідженні нових
форм праці, які набувають поширення в наш стрімкий час. Нині завдяки інноваційним технологіям
змінюються форми зайнятості, інтелектуальна праця стає переважно дистанційною, а її ефективність
залежить від налагодженої системи комунікацій у віртуальному
просторі.
Бажаю випускникам 2017 року
реалізувати себе в професії, щоб
вкладений в освіту капітал став
вдалою інвестицією, яка б приносила високі дивіденди. А моєму рідному університету бажаю процвітання та реалізації проектів із міжнародної співпраці між вищими навчальними закладами. Шановним
колегам бажаю творчих успіхів,
студентам – жаги до знань та старанності в навчанні, а всім полтавцям і гостям нашого чарівного міста – щиро мріяти та наполегливо
йти до поставленої мети.

ОЗБРОЄНІ ЗНАННЯМ
ІСТОРІЇ, УПЕВНЕНО
КРОКУЄМО В ТРЕТЄ
ТИСЯЧОЛІТТЯ
У 2016 р. кооператори України святкували
150-річчя від дня заснування першого споживчого товариства. За ці роки на долю української кооперації випало чимало і крутих злетів,
і суворих випробувань. Однак вона вистояла і
довела свою життєздатність. Дирекцією Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка ще у вересні
було розроблено план заходів до цієї дати.
Так, було проведено I тур конкурсу рефератів студентів кооперативних вишів із історії та розвитку споживчої кооперації
України. У конкурсі взяли участь студенти усіх спеціальностей,
а переможцем став студент групи ТКМ-31 Денис Кухманський
із роботою на тему «Історія справжньої кооперативної освіти
або Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка – крок за кроком». Цю роботу було рекомендовано конкурсною комісією коледжу для участі у II турі.
Чимало цікавих і корисних фактів про становлення кооперації і коопосвіти студенти дізнавалися із екскурсій до Музею історії кооперативного руху та історії НККЕП. Встановлені в ньому тематичні стенди – «Знання – вершина піраміди, на яку піднімається особистість», «Наші витоки», «Педагог – людина
творчої праці», «З воєнних доріг», «Готуємо робітничі професії», «Учбове споживче товариство», «У вирі студентського життя», «Крокуємо в третє тисячоліття» – стали напрочуд інформативним і видовищним посібником для допитливої молоді.
– Історія коледжу почалася з Новомосковської торговельнокооперативної школи, з відкриття у 1957 р. технікуму, – розповіла студентка Наталія Дубікова. – Новомосковському кооперативному коледжу економіки та права Дніпропетровської облспоживспілки присвоєно ім’я С.В. Литвиненка. В Україні 24
коопвиша, і лише трьом із них присвоєні звання визначних діячів Укоопспілки – Івано-Франківському, Кіровоградському і Новомосковському, тож це неабияка честь для нас.
У грудні було проведено студентську науково-практичну
конференцію «Пошук, творчість, професіоналізм», учасники
якої представили свої наукові доповіді про багату та дивовижну історію становлення рідного навчального закладу від витоків до сьогодення.
Майбутні фахівці були ознайомлені також з перспективами
та шляхами реалізації амбітних стратегічних завдань, які стоять нині перед споживчою кооперацією Дніпропетровщини як
потужного регіонального кластера.

Наталія ПРАВДА,
Світлана ВЕРБЛЮД
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Катерина Степанкова: «МОЄ ЩАСТЯ В ТОМУ,
ЩО НЕ ЖИВУ I НЕ ПРАЦЮЮ З ТИМИ, КОГО НЕ ЛЮБЛЮ»
АКТОРКА, РЕЖИСЕР ТЕАТРУ «СУЗІР’Я» – КАТЕРИНА СТЕПАНКОВА НА ПОРАДНИЦЬКІЙ ГОСТИНІ
– Катю, у вашій родині нині три
покоління жінок. Чим вимірюється щастя кожної, хто чим
щасливий?
– Я ніколи життя щастям не міряла.
Мабуть, старенькою народилася, бо, пригадую, починала сумувати за чимось
уже років з п’яти, за тим, що минає і більше не повернеться. Оце відчуття прощання постійного було дуже сильним.
Можливо, тому, що в дитинстві все
сприймаєш як константу. Й отак, як константу, я сприймала, наприклад, дружбу
моїх батьків із Леонідом Биковим. Мені
було 5 років, як він загинув. Пам’ятаю те
горе велике…
А щастя, як правило, відчуваєш, коли
спокійно за тих, кого любиш, і коли
якось усе триває. Тому ніколи його не міряла безпосередньо своїм якимось егоїстичним відчуттям. Щастя ж отаке моментальне, миттєве, як правило, дуже
індивідуальне й абсолютно егоїстичне
почуття. Воно іноді навіть просто в тому,
як світло в небі заломилося. Дуже добре
пам’ятаю хвилину, коли страшенно заклопотана, стомлена, між двома репетиціями, дуже сердита (бо не я те мала робити) тягнула чоловічий костюм у хімчистку. В повітрі вже пахло весною, було
якесь неймовірне передсутінкове небо,
срібне, дерева ще чорні. Я стояла на Золотих воротах, у галасі людському, поглянула на небо, і раптом не знати звідки – відчуття абсолютного щастя. Я була
сама в місті. Хоча тривожилася за всіх,
уже не було батька в живих, але воно
з’явилося… І я встигла подякувати Богові й запам’ятати ту мить щастя. Зрозуміла вже пізніше, що то було. За рік мого
брата Кості не стало. А тоді він ще був
живий… І то його костюм мусила віднести в хімчистку…
У моєму житті завжди все було розірвано. Рано, в 19 років, виїхала з країни і
народила свого старшого сина в Ізраїлі.
Тобто їхала за чоловіком, від своєї родини. Потім із дитиною повернулася сюди
– знову розірвано, знову неспокій за чоловіка, який лишився там. Дуже рано це
відчуття «піймала», і найкращими моментами завжди є ті, коли всі, кого люблю, зібрані докупи. І навіть зараз, коли
Альоша дорослий (він живе з Адою),
Матвій – ще малий, для мене найбільше
щастя, якщо обидва сплять десь поряд.
Дуже ціную такий спокій. А коли з усіма
все гаразд, то вже байдуже, що з тобою.
Але це – неправильно. Бо коли не цінуєш
себе і своїх отих егоїстичних відчуттів,
не маєш часу подивитися на зоряне небо,
творчо побайдикувати заради себе, то
грузнеш у рутині й стаєш неспроможною на порив творчий, не маєш виходу
до неба. Може, це й пафосно сказано, але
ж небо відбувається у тобі, і якщо твоє
люстерко прикрите або відкрите тільки
для рідних, їх клопотів, найчастіше побутових, бо ж у їхній духовний світ не
лізеш, максимум – в емоційний, то теж
вчиняєш злочин проти себе. Тому варто
дозволяти собі побайдикувати, виспатися, походити по хаті, закутатися в плед і
подивитися чи послухати щось хороше.
Я вже не кажу про більш медитативні

І вплив був дуже категоричним.
Якщо не можеш допомогти – не допомагай, не будь просто добреньким. Можеш
зробити добро – зроби, не можеш – зчини
галас, аби його зробили. Але не роби наполовину, а наскільки можеш. Тобто
чорне було чорним, а біле білим. Батьки
мали трішки різне світосприйняття, але
в принципових речах вони сходилися. І
вимогливими дуже були. Не те що пильнували, як поводишся, але раптом дуже
різко й гнівно давали оцінку світові, і розуміла: «А, почекай, я теж так роблю.
Значить, не можна!»

– А ви відчували, яка то величезна відповідальність – бути
дітьми таких батьків?

речі, для яких теж треба знаходити час.
Але, знову ж таки, можна й виривати
миті із щоденного буття, зупинитися,
скажімо, на дорозі, вийти під небо, впасти на сніг. І це не будуть години – а 3–4
хвилинки, подарованих собі.
Це щодо щастя. Тепер щодо роду. Нещасливі всі. Мама. Війна, страшні злидні у великій родині, яка доти була відносно ситою. Дуже рано паралізувало її
маму, поганою стежкою пішов улюблений молодший брат. Старший – гарна
людина, але трішки, як кажуть, юродивий, і не в найсвітліших проявах. З 18
років дбала про всіх і поховала свою
маму в кофтинці, купленій на стипендію, яку вони по черзі носили, коли треба було вийти на люди. Батьків туберкульоз, мала дитина… Щасливою у мами
була тільки творча доля. Але чомусь це
щастя, яке прийшло у 23 роки, їй доводилося спокутувати дуже жорстко.
Коли вже була знаною і начебто абсолютно недоторканною, склалося так,
що з 1995 року стала тією, як називав у
своїй п’єсі «Священні чудовиська» французький режисер Жан Кокто актрис, котрі не мають свого театру, бездомною
собакою. Отак вона і живе…
Щодо мене, не можу сказати, що нещаслива. Але якоїсь такої, як тепер прийнято висловлюватися, прухи творчої
нема. Я дуже вперта і категорична, і моє
щастя в тому, що не живу і не працюю з
тими, кого не люблю. Оце єдина, можливо, розкіш, яку собі дозволяю, – не спілкуватися з неприємними для мене людь-

ми. Я розумію, що багато чого роблю
проти себе, проти кар’єри, але зберігаю
відносну незалежність або залежність
від тих людей, які не лізуть до моєї творчої кухні, мого вибору. Мені ніхто ніколи не сказав: не роби того чи того, до
мене з великим пієтетом ставилися майстри, не давали навіть порад, якщо то не
була порада десь у коридорі, між іншим,
мовляв, якщо хочеш, то дослухайся.

– Таку повагу напевне ж заслужили чимось.
– Та я її ще на той час не заслужила.
Отак сталося. І дуже те ціную. Не маю
жодного звання. Не мала в театрі Романа Віктюка головних ролей. Але й не робила нічого такого, аби їх мати якимось
іншим чином, крім як існувати ось так,
як існую.
І щодо Даші, доньки мого брата. Про
яке щастя можна казати, коли в 12 років
втрачаєш батька?! А треба було ще знати
Костю! Якщо навіть моє дитинство – це
Костя (він на 10 років старший). Брат подарував мені світ значно більший, ніж
батьки. Вони дуже багато працювали, а
я була пізньою дитиною, народженою у
родині, де Ада Миколаївна грала по 24
вистави на місяць, а Костя Петрович на
2–3 місяці виїжджав в експедиції. І звісно ж, усе, пов’язане з ними, було найкраще і найцікавіше. Але: на коня мене посадив брат, ловити рибу, у 5 років фехтувати – брат навчив. Перша акробатика,
трюки з ножами – це все брат. І ось такий
батько дістався Даші, а вона в нього єдина і пізня. Звичайно, з ним у неї були і

– Я – так. А Костя, мабуть, менше, і він
намагався її здихатися. Бо йому щодо
ставлення людей менше пощастило,
оскільки народився в родині ще нікому
невідомих акторів, і бачив, як змінювалося ставлення людей до нього відносно
того, чия він дитина. А це припало на підлітковий період, і він виріс циніком. Бунтував як міг: десь двійками, десь тим,
Фото Михайла Кузьменка
щоб замість читати дозволене по книжці
читав напам’ять забороненого Шевченка. Нервів багато попсував і батькам, і
собі. Але був дуже талановитим.
Мені пощастило більше. Адже народилася в родині відомих людей. Величезну відповідальність відчувала завжди. Навіть коли рано курити почала,
весь час ховалася: не за себе боялася, а
поговору людського – як ви, мовляв, виховуєте доньку. Тому, звісно, і не мала
коні, і риба, і Карпати, і пісні, і наше міс- права сказати зайве слово. Хоча теж бунто – таке, яким знав його він.
тувала в школі, але перед учителями, в
Дашка, так само, як і я, отримувала яких була впевнена, що не викличуть
від нього оцей київський світ і той, що батьків.
поза ним. І вірша написати, намалюва– «Батьки дали мені Україну» –
ти, зліпити, і коца сплести, з гуні кожуха
кажете ви. Це напевне найдозробити, вирізати трубку, і дріжджові
рожче з духовного багатства,
пиріжки приготувати, багаття розвести,
що можемо дати своїм дітям.
з нічого нагодувати родину – все це КосАле треба було ще й зуміти притя міг. Ось такого батька, котрий умів
йняти такий подарунок.
усе, вона втратила. З яким щастям ли– Я вам скажу так. От живеш в родишилася Даша зі своєю мамою, коли від
ні. У 5-річному віці тебе запрошують граних пішов такий батько і чоловік?!
І тепер нам усім щастя – аби зібрати- ти Лесю Українку...
– Вистава «Сподіватися»?
ся родиною.
– Катю, зовні ви так схожі і на
– Так, п’єса Юрія Щербака за постабатька, і на маму. А душею, ха- новкою Ірини Молостової. Вона загалом
рактером, внутрішнім світом на багато працювала у Москві, але чомусь
кого більше?
приспічило зробити виставу про Лесю у
– На батька. За темпераментом, пси- нашому Театрі російської драми. Вся похотипом. Хоча на мій внутрішній світ езія Лесі звучала у виставі мовою оригівплив обох був дуже сильним, тому що налу, українською. Як вони вже зі Щербули категоричні люди. Росли ж ми з брабаком викручувалися, як уже тулили її
том за радянської влади, а дім наш був
до тієї соціал-демократичної партії, аби
україноцентричним. Не можу казати, що
дозволили зробити виставу, аби там не
націоналістичним, тому що дітей трохи
намагалися від цього відгороджувати, бо було буржуазного націоналізму! Та ще
підуть до школи, щось розповідатимуть й вивівши на сцену Драгоманова, Пчілз почутого в домі і півміста сяде. На це ку, яка була шаленою націоналісткою,
теж треба було зважати. Але Гімн Украї- при тому що з чоловіком спілкувалася
ни я почула ще у нашій квартирі на Пуш- російською. 77-й рік! То зараз усвідомкінській, граючись під столом. Коли люю, що це таке.
Про Україну. Перший мій костюм,
щось заборонили Іванові Миколайчуку і
вони з батьком прийшли, й отак сіли сценічний – сорочина, плахта, крайка,
рука до руки, потилиця до потилиці і спі- постолики. І перші слова, сказані мною
вали майже нечутно: «Ще не вмерла на сцені, – перші Лесині вірші, написані,
України…». Здається, йшов 77 рік.
коли її тітку відправили в заслання:
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НАЙКРАЩА
«Ні долі, ні волі у мене нема,
зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну…»
У домі. Постійно читають вголос
українські вірші, сценарії. Співають. Пісень більше, ніж тостів: чарка піднімається рідше, ніж співається. Коли Іван
Миколайчук казав: «Без бабів!» і звучав
«Довбуш»! А «баби» – це Марія Миколайчук, інколи Ніна Матвієнко, Валентина
Ковальська, Ада Миколаївна, Міра Різниченко – та такі баби, що дай Боже співають! Але ж ні – «без бабів». На Хрещатику з Пушкінської було чути того «Довбуша». І вчиш таких пісень. «Ти прийшов, мене нема» – некрасиво, а це багатоголосся, що тоді звучало в хаті, було красиво! Навіть коли слухала хор Верьовки
– теж красиво, але то вже форматна
Україна, а у нас звучала неформатна.
Наче й те саме, але я розуміла, що то –
показові речі, а тут із таким справжнім
болем! Співали й російські пісні, й народні, й грузинські – такої краси незабутньої. Греки свого співали. Тобто це
був абсолютно інтернаціональний дім,
але україноцентричний. Сидів Анатолій
Фуженко, великий наш скульптор, який
слова ніколи не сказав російською мовою. А я вчилася у школі, де його скульптурна Леся стояла.
Тобто в мене все отак переплетено.
Тому моїх особливих зусиль не було. Що
від мене залежало? Знову про брата казатиму, який був дуже націоналістично налаштований, до певного часу. Власне, він
бунтівник, і коли почалася українізація,
його все це дратувало. Просто тому, що
то все – мейнстрім. Хоча й продовжував
писати сценарії, інсценування, екранізації української класики. Мав дуже багато
друзів, у колі яких – й усі видатні художники львівські, зокрема Юрко Кох, Влодко Кауфман. Коли приїхали львів’яни (а
я вчуся в українській школі, розмовляю
українською), раптом розумію, що мені
бракує побутової лексики. (Її у нашому
домі було дуже мало. З батьком розмовляла українською, а з мамою – ні. Бо тоді
ще дбали: коли на сцені граєш російською, не повинна мати акценту. І тому
вона тримала в домі російський мовний
режим). Відтоді я почала вести щоденник українською. А то якраз такий романтичний час, коли будуєш себе, було
про що писати. І три томи українського
словника вже ніколи з мого столу не зникали. На все життя у мене так: інтелектуальна робота йде російською, усі емоційні мої відчуття – українською. Звісно,
було приємно, вільніше почувалася, говорячи нею і з Іваном Васильовичем, і з
вуйною Марією Миколайчуками. Дедалі
більшало людей, з якими могла спілкуватися лише українською.

– Що бачать ваші очі і що привозите в своїй душі з поїздок зі
сходу?
– Давайте одразу з’ясуємо: на самому
фронті ми не були. Ми завжди на другій,
третій лініях, на базах. Тобто там, де
можна дати концерт. Коли я просилася
поїхати до хлопців у Широкине, комбат
Червень сказав: «Катю, я не маю права
ризикувати вашим життям. А потім: ви
туди приїдете, хлопці відволікатимуться, їм ще вас не вистачало захищати,
крім того, що там роблять». А ми ж не туристи, щоб добиватися туди, аби потім
сказати: на фронті були! Ми такі собі
дрібні й не необхідні волонтери.

– Нині, на щастя, спостерігаємо й
досі невпинну благодійність частини суспільства і, на жаль, відсторонення, байдужість іншої…
– Ось нещодавно мали зустріч із бойовими офіцерами-десантниками. Вони кажуть, що не можна давати відпустки

хлопцям більше 7–9 днів, тому що за тиждень просто відпочивають, а в наступні
дні вже бачать і кабаки, і байдужість людей – начебто й немає війни. І виникає в
них запитання: «А за що ж воюємо!?»
Але справа не в байдужих людях. Є багато нечутливих за природою своєю, й аби
на щось зреагували, їм треба показати те
перед самими очима. У нинішньому стані
світового суспільства загалом величезний
вплив на людину має телевізор, передусім.
Принаймні у нашій країні, де Інтернет – радість не всіх і не скрізь. Адже півкраїни не
має покриття, не кажучи вже про сам
комп’ютер, купити який не кожен може. Фахівці, які відповідають за «телевізор» як такий, за 3 роки постійних балачок так і не
створили єдиний національний інформаційний простір країни. Кажуть, усі, хто хоче
щось знати, знає. Або як десантники мені:
мовляв, хто хотів сюди, на фронт, піти – пішли. А я кажу: «Чекайте, а якщо, скажімо, людина хоче піти, а в неї паралізована мама?!
А якщо хоче допомагати, а в неї 3 дітей?! Не
має можливості ні копійкою, ні поїздкою
допомогти, а бажання є? Як може бути долучена до цього простору? Пенсіонери – те
саме. Щоб люди працювали, знаючи, що війна, і не були байдужими, їх треба всіх згорнути до купи. Хто це може зробити? Одинаки не можуть, бо потрібні певні засоби, той
єдиний національний інформаційний простір. От коли його буде створено, тоді й побачимо, скільки насправді байдужих. Зараз
не можна казати, що підлітки зайняті собою – то включіть їх у те, що відбувається.
Можливо, він не піде у військо, але, може,
створюватиме якісь корисні програми. Що
людині треба – вплинути на неї у такий спосіб, аби з’явилося бажання зробити щось
для когось, для чогось.

– Зазвичай ще цікавлюся у своїх
гостей про їхні моральні авторитети.
– Звісно, мій найголовніший авторитет поруч зі мною – мама. Тут підтягуватися кожного дня треба. То як у пісні: «Я
не стомився, а ти?» Аді Миколаївні вже 79
років, онде зараз має розірваний меніск, а
графік такий, що мені просто соромно погано почуватися чи чогось не встигати.
Вона наче комета яка, скупчення величезної енергії і має велику довіру в людей.
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КРАЇНИ
– Згадався фільм «Гніздо горлиці»: хіба не вміємо робити своє
– якісне, цікаве, достойне? Хіба
немає кому і з ким!?

– Намагаєтеся відмовляти її від чою одиницею. Згодом навіть не розумігастролей, поїздок на схід?
єш сам, наскільки зайнятий, і від того
– Тут ми вже зачіпаємо іншу тему.
Хтось може подумати: як так, я, дочка,
замордовую рідну маму. Але близькі
люди, навіть лікарі, хто хоч трішки
знає Аду Миколаївну, знає специфіку
артистів, розуміє, що коли виходить
до людей – жива і здорова. Щойно припиняється оцей обмін енергією, людині стає дуже важко. Батько тяжко переживав час свого творчого безробіття. Він якраз увійшов у літній вік, коли
перестали знімати кіно. Бачила абсолютно різних двох чоловіків: того, що
був удома, і в експедиціях. Після повернення звідтіля ледве ходив по хаті,
мав сильний артроз, а за 3 дні зустрічаю наших хлопців із каскадерської
групи, і ті із захопленням розповідають: «Катю, це щось неймовірне! 72
роки, а він на коні, 2 тижні під дощем!»
Бо знав, що є робота, а тут, удома, вже
нема, і без неї захлинався.

– Й потерпав не лише від болю...

теж захлинаєшся. А тоді приходить час,
що коли не захлинаєшся, значить, нікому не потрібен. І тому, знаючи про це
все, я не можу Аду Миколаївну відмовляти. Аби ви бачили її, коли ми їхали по
звільнених містах, по розбитих дорогах,
що просто гули під колесами. То ж було
неймовірно спекотне літо. А швидкість
140, бо ще ж не геть спокійно, треба швиденько пролітати. І от людина, котра
вдома була втомлена, не дуже здорова,
яка вона тоді їхала, де й сили взялися!
Три концерти на день!

– Катю, ви майже 15 років жили
і працювали у Москві. Як це поєднувалося з тим, у якому дусі,
в якому середовищі виросли,
виховані тут, в Україні?
– Знаєте, аби виїжджала з української України, то, можливо, мені було б
боляче. А виїжджала 1998 року…

– Одразу в театр Романа Віктюка потрапили?

– Людині треба бути корисною. Пів– Так, після закінчення інституту. Я
життя про це не думаєш. Поки дитина,
виросла
у дуже фаховому театрі, і байдухочеш, аби від тебе відчепилися, як би
же
було,
якою він мовою, яка його націоздихатися того й того. Потім півжиття
напрацьовуєш авторитет, стаєш твор- нальна приналежність. У мене були високі критерії вимог до театру як такого.
Дуже довго не вірила, що щось умію. І
коли була можливість учитися у Віктюка, я вибрала Майстра. Аби тоді мене покликав Жолдак, пішла б за ним так, як
пішла за Віктюком. Можливо, не зіграла
у нього стільки, скільки б зіграла, прийшовши у репертуарний театр. Але отримала, принаймні все, що знаю в режисурі, на його репетиціях або коли сиділа у
нього за спиною (а я дуже не ледача, і навіть коли не була задіяна у виставі, було
цікаво, здавалося, що вчилася акторському фаху). А коли вже пішла в кіно, вчитися на режисуру, і в мене там усе зійшлося, зрозуміла, чому навчилася у Віктюка
не так у роботі з актором, бо й сама актриса і трошки розумію, як актор сприймає режисерські настанови, а безпосередньо саме в постановницькій роботі.
Не кажу, що є послідовницею Віктюка
в театрі, і це неможливо, бо вважаю: є чоловічий театр і є психологічно-емоційний, тобто рівень жіночого сприйняття світу. І я собі у цьому фахові варю борщі, лагоджу стосунки, нагадую про те, що
треба любити одне одного. Тобто моя сфера оця, я не сягаю якихось духовних висот
і вважаю, що то чоловіча справа. Як і експеримент як такий. Тобто достатньо форматно працюю. Але це не означає, що
мені самій те подобається. Дуже люблю
містеріальний театр, мені він цікавий,
але то трішки інше, і лишаю за хлопцями
ту звитягу. А я роблю своє.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю ЧИТАЙТЕ У №1 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 5 СІЧНЯ ЦЬОГО РОКУ

– Сидячи в кінотеатрі на прем’єрному показі, я оплакувала Віталія Лінецького, котрий зіграв головну роль і
не дожив до прем’єри. Оплакувала його
нереалізований талант. То був би такий актор, як ті наші хлопці з поетичного кіно. Віталій якраз увійшов у такий вік…
Дуже радію за Римму Зюбіну, виконавицю головної жіночої ролі. Але Римма
така, яка є – талановита, глибока – вже 20
років! І мені знову так прикро: де її 20 зіркових років?! А інакше до цього не ставлюся. Я рахую кожен наш день, бо це й
мій день. Я щиро рада бачити її обличчя
на афіші на півбудинку, але чого ж так
пізно? Чому актори, які й 20–25 років тому
не менше вміли, не менш були талановиті, тільки тепер отримують звання – і то
лише заслужених, а варто б уже народних?! Це ж скільки ролей вони не зіграли,
скільки не отримав глядач!
Мені дуже подобається режисер цього фільму Тарас Ткаченко, подобається
його робота. Він тезка мого першого чоловіка, котрий, до речі, є художником
усіх моїх вистав, вони з моїм теперішнім
чоловіком дружать, ми всі рідні люди.
Я була щаслива, що це кіно українською мовою, що це українські актори, що
це проблематика, яка стосується приблизно третини України. Найцінніше відбулося: наші, своєю мовою і про себе. І те, що це
навіть не героїка, – теж дуже цінно. Коли
перестанемо дивитися, як інші роблять,
купувати дурні проекти, і роззиратимемося в себе: а хто у нас тут що робить, а що написала, скажімо, Ірен Роздобутько, чи Марія Матіос, а чи Андрій Курков; а як би
«Танго смерті» Юрія Винничука побачити? Для різних людей твори. І про героїку.
На творчості Василя Шкляра можна виховати ціле покоління патріотичної молоді,
яка знатиме свою історію. І тоді все у нас
буде. Шануймося, бо ми того варті! Нічого
іншого Україні не треба.

– «Хто я? Що я? І нащо я?» – знаєте відповідь на ці свої запитання?
– Але ж відповідати треба справами.
Тебе все одно не стане, залишиться або
справа, або вплив від неї на інших людей. Але якщо буде бруд, то він і лишиться. І байдуже, кого любив, до чого тягнувся всередині себе. На жаль. Я можу
бути хоч якою патріоткою, націоналісткою, але по мені – шлейф російських вистав зараз. Мушу надолужувати. І спокутувати теж. Так, мала на те серйозні
підстави, інакше не можна було, тільки
це нікому не цікаво. Тернопіль уже 2
роки чекає від мене україномовну виставу. А я ж не казатиму: люди добрі, дайте
час, поки хтось виділить гроші, бо ми
теж – виробництво, поки зробимо… Це
все непросто. Але лишаються після нас
справи, тому їх треба робити.

– Катю, що порадили б нашим читачам у новорічно-різдвяні свята?
– Єдина порада для всієї України: шануйте своє, але – вартісне. Придивляйтеся, що хорошого є у ваших містах, селах,
і коли бачите щось талановите, треба
йому допомагати. І тоді буде Україна, і
буде вона від села й до Києва.

– Дякую за таку щиру розмову, за
вашу небайдужість і справжність.
Свята вам у душі, щастя усій вашій прекрасній родині!
Провела порадницьку гостину
Тетяна ВЛАСЮК, головний
редактор газети «Порадниця».
Фото Євгена ДОБРИНІНА
та з сімейного архіву родини
Степанкових-Роговцевої
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З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

КАРПАТСЬКА ЗИМОВА ФЕЄРIЯ

МАНДРИ-2017

Л

юди таки дивовижні! Щодня ми вигадуємо нові відпочинкові розваги,
щоб наповнити своє життя яскравими позитивними емоціями.
Не випадково з кожним роком у
країні збільшується кількість прихильників
зимового туризму, або, як його ще називають,
– білого туризму. Взимку кожних вихідних всі
дороги ведуть у Карпати в пошуках захоплюючих зимових краєвидів, моря адреналіну.
Звісно, що цей вид туризму вимагає певних
затрат, але для затятих лижників це не біда,
адже вони чекають на свою трасу рік! Інфраструктура зимових місць відпочинку в Карпатах, готельний сервіс, громадське харчування,

місця для катання на лижах – все працює на те,
аби залучити якнайбільше туристів, причому і
найвибагливіших, які раніше обирали закордонні траси. Особливо велика мережа закладів зеленого туризму на території Яремчанської міської
ради, у Верховинському, Косівському, Надвірнянському, Богородчанському районах.
Та найякіснішими послугами, звісно, може похвалитися українська мекка зимового відпочинку – гірськолижний туристичний комплекс Буковель. Місцеві професійні інструктори не тільки
навчать початківців кататися на лижах, а й допоможуть стати драйвовим гірськолижником, слаломістом, сноубордистом. Нині на Буковелі працюють 16 сучасних підйомників; загальна про-

тяжність гірськолижних трас – понад 50 км. Причому вам не обов’язково мати власне зимове спорядження, його тут можна взяти напрокат.
Буковель може похвалитися і оздоровчими
програмами: спа-салонами, центрами масажу,
саунами і банями, басейнами. Про готелі, кафе,
ресторани і бари годі й говорити, бо їх тут на
будь-який смак і гаманець. Цікавим тут є і відпочинок для малечі: безліч ігрових зимових
атракціонів, конкурсів, розваг.
Карпати манять своєю казковою зимовою
красою, тож варто скористатися цим запрошенням, не пожалкуєте.

Михайло МАЗУР
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 9
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Попелюшка»
10.25 Х/ф «Елеонора — таємнича месниця»
12.20 Щасливого Різдва
13.40 Д/ф «Щедрик перпетуум мобіле»
14.40 Путівник прочанина
15.00 Х/ф «Святий Філіпп. Я вибираю рай»
19.25 Урочиста церемонія нагородження
«The Best FIFA Football Awards»
21.00 Новини
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Чоловічий клуб. Спорт
02.40 Чоловічий клуб
03.05 Т/с «Роксолана»
05.00 Д/ф «Київська старовина. Світ
мистецтва. Дворянин Микола
Лисенко»
05.30 Новини

ІНТЕР
05.30 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Тільки не відпускай мене» (16+)
14.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.45 Х/ф «Так буває»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.00 Т/с «Жереб долі»
00.50 «Подробиці»
01.40 Мюзикл «Три мушкетери»
03.15 «Три мушкетери. За кадром»
03.35 Х/ф «Сповідь Дон Жуана» (16+)

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.25 Х/ф «Копальні царя Соломона»
08.20 Х/ф «Вигнанець»
11.00, 13.15 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Квант милосердя» 16+
16.00 Х/ф «007: Координати «Скайфол» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць»
21.55 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць-2» 16+
23.55 Х/ф «Екзорцист. Початок» 18+
01.55 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.40 Стоп-10

СТБ
06.50 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
10.45 Х/ф «Моя мама — Снігуронька!»
12.20 Х/ф «Прилетить раптом чарівник»
14.15 «Битва екстрасенсів»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.20, 23.10 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35 «Україна має талант!-7»
00.45 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-9»

УКРАЇНА
06.30 Події
07.00 Зоряний шлях
08.10 Х/ф «Попелюшка»
09.50 Х/ф «Одного разу у Новий рік»
16+
11.20 Х/ф «Любов і трохи перцю» 16+
13.10, 15.15, 19.30 Т/с «І падає сніг…»
15.00, 19.00, 01.20, 03.20 Події
20.50 Т/с «Забудь і згадай» 16+
23.30 Х/ф «Примарний патруль» 16+
02.00 Х/ф «Попелюшка»
03.50 Т/с «Лист очікування» 16+

ВІВТОРОК, 10
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Попелюшка»
10.25 Урочиста церемонія нагородження
«The Best FIFA Football Awards»
12.05 Д/ф «Сергій Параджанов»
13.00, 18.40 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
13.40 Фольк-music. Різдвяний випуск
15.10 Мистецькі історії
15.25 Путівник прочанина
15.50 М/ф «Серце дуба»
17.10 Хто в домі хазяїн?
17.30 М/с «Попелюшка»
18.20, 22.45 З перших вуст
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Штепсель і Тарапунька. Слава на виснаження»
20.00 Баклани на Балкани

21.00 Новини
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Чоловічий клуб. Спорт
02.30 Чоловічий клуб
03.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Уряд на зв’язку з громадянами
05.30 Новини

ІНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
13.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
14.30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.00 Т/с «Жереб долі»
00.45 «Подробиці»
01.40 Х/ф «Я кохаю» (16+)
02.40 Т/с «І все-таки я кохаю...»

ICTV
04.15 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Більше ніж правда
11.35, 13.20 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць-2» 16+
16.15 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Громадянська оборона
21.20 Х/ф «Голий пістолет. З файлів поліцейського відділку» 16+
23.00 Х/ф «Протистояння» 16+
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.05 Провокатор
02.50 Стоп-10

СТБ
07.15 «Все буде добре!»
09.15 Х/ф «Справжнє кохання»
11.30 «Битва екстрасенсів-15»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.20, 23.55 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35 «Україна має талант!-7»
01.15 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-9»

УКРАЇНА
06.10 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин
Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 01.20, 03.30 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
02.10 Х/ф «Судна ніч» 18+
04.15 Зоряний шлях
04.35 Реальна містика

СЕРЕДА, 11
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Потаємні місця»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів
України
13.00, 18.40 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Борхес
13.40 Світло
14.20 Путівник прочанина
14.45 Д/ф «Штепсель і Тарапунька. Слава на виснаження»
15.25 Біатлон. Кубок світу. V етап. Естафета 4х7,5 км (чол.)
17.10 Хочу бути
17.30 М/с «Попелюшка»
18.20 З перших вуст
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Давид Черкаський. Людинаджаз»
19.55 Слідство. Інфо
20.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Біатлон. Кубок світу. V етап. Естафета 4х7,5 км (чол.)
02.45 Зірки на Першому

03.10 Т/с «Роксолана»
05.00 Д/ф «Давид Черкаський. Людинаджаз»
05.30 Новини

ІНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
12.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
13.40 Т/с «Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
14.30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.00 Х/ф «Так буває»
00.50 «Подробиці»
01.45 Док.проект «Амосов-століття»
02.45 Т/с «І все-таки я кохаю...»

ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.45 Громадянська оборона
11.35, 13.20 Т/с «Пацики» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Голий пістолет. З файлів поліцейського відділку» 16+
16.15 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Секретний фронт
21.20 Х/ф «Голий пістолет-2 1/2. Запах
страху» 16+
22.55 Х/ф «Мортал Комбат» 18+
00.45 Х/ф «Протистояння» 16+
02.10 Провокатор
02.55 Стоп-10

СТБ
06.50 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
09.50 Х/ф «Зимовий роман»
11.30 «Битва екстрасенсів-15»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.20, 23.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35 «Україна має талант!-7»
01.10 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-9»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин
Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 12
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини. Спорт
09.15 Україна на смак
09.45 Х/ф «Суперник»
12.05 Д/ф «Сергій Корольов. Початок»
13.00, 18.40 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
13.40 Надвечір’я. Долі
14.50 Спогади
15.25 Біатлон. Кубок світу. V етап. Естафета 4х6 км (жінки)
17.10 Школа Мері Поппінс
17.30 М/с «Попелюшка»
18.20, 22.50 З перших вуст
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Ганна Варпаховська. Повернення»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Біатлон. Кубок світу. V етап. Естафета 4х6 км (жінки)
02.45 Зірки на Першому
03.10 Т/с «Роксолана»
05.00 Д/ф «Ганна Варпаховська. Повернення»
05.30 Новини

ІНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
12.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
13.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
14.30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
23.00 Х/ф «Дев’ять ознак зради»
00.50 «Подробиці»
01.40 Х/ф «Як посварився Іван Іванович
з Іваном Никифоровичем»
02.45 Т/с «І все-таки я кохаю...»

ICTV
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.15, 13.20 Т/с «Пацики» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 Х/ф «Голий пістолет-2 1/2.
Запах страху» 16+
17.05 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Інсайдер
21.20 Х/ф «Голий пістолет-33 1/3. Остання образа» 16+
22.50 Х/ф «Годинниковий механізм»
16+
00.35 Х/ф «Мортал Комбат» 18+
02.15 Провокатор
03.00 Стоп-10

СТБ
06.20 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
11.15 «Битва екстрасенсів 15»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.20, 23.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35 «Україна має талант!-7»
01.05 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-9»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин
Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини. Спорт
09.15 Україна на смак
09.45 КАРНАВАЛЬНА ФЕЄРІЯ
12.25 Д/ф «Маланка»
13.00, 18.40 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.40 Віра. Надія. Любов
14.50 Театральні сезони
15.40 Біатлон. Кубок світу. V етап. Спринт
10 км (чол.)
17.10 Як це?
17.30 М/с «Попелюшка»
18.20 З перших вуст
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.20 З перших вуст
19.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Майбутнє нації
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Біатлон. Кубок світу. V етап. Спринт
10 км (чол.)
03.55 Т/с «Роксолана»
05.00 Клуб 38
05.30 Новини

11.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
12.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
13.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Концерт «Ювілейний вечір Раймонда Паулса»
23.40 Х/ф «Молодята» (16+)
01.25 «Подробиці»
02.10 Х/ф «Іноземка»
03.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»

ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.45 Інсайдер
11.30, 13.20 Т/с «Пацики» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 Х/ф «Голий пістолет-33 1/3.
Остання образа» 16+
17.05 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Антизомбі
21.20 Дизель-шоу
23.20 Х/ф «40 днів і 40 ночей» 16+
01.05 Х/ф «Годинниковий механізм»
16+
02.45 Провокатор
03.30 Стоп-10
04.15 Анекдоти по-українськи

СТБ
06.20 «Зіркове життя»
09.05 Х/ф «Будьте моїм чоловіком...»
10.50 Х/ф «Розум і почуття»
13.55 Х/ф «Джейн Ейр»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.20, 23.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35 «Україна має талант!-7»
01.05 Національне талант-шоу «Танцюють всі!-9»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Лінії життя»
23.00 Події дня
01.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
03.40 Реальна містика
05.10 Зоряний шлях

СУБОТА, 14
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Х/ф «Вікторія і Альберт»
12.40 Щасливого Різдва
14.50 Книга.ua
15.25 Біатлон. Кубок світу. V етап. Спринт
7,5 км (жінки)
16.55 Чоловічий клуб. Спорт
17.55 Чоловічий клуб
18.30 Х/ф «Казка про крисолова»
20.00 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Концертна програма
22.45 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Біатлон. Кубок світу. V етап. Спринт
7,5 км (жінки)
04.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Д/ф «Маланка»
05.30 Новини

ІНТЕР
05.20 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.50 Х/ф «Шукайте жінку»
10.00 Д\п «Мільйон червоних троянд. До
ювілею Раймонда Паулса»
11.10 Х/ф «Старий Новий Рік»
13.50 Х/ф «Дев’ять ознак зради»
15.30 «Ювілейний вечір Раймонда
Паулса»
18.10 Т/с «Повернешся — поговоримо»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Повернешся — поговоримо»
22.20 Т/с «Лілії» (16+)
01.50 «Подробиці»
02.20 Док.проект «Клара Лучко. Три
зустрічі»
03.00 Х/ф «Шукайте жінку»

ІНТЕР

ICTV

05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»

05.50 Факти
06.10 Х/ф «40 днів і 40 ночей» 16+
07.55 Дивитись усім!
08.50 Краще не повторюй!
09.50 Я зняв!
11.40, 13.00 Х/ф «Дитсадковий поліцейський» 16+
12.45 Факти. День

13.55 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Вікінги проти прибульців» 16+
22.10 Х/ф «Повернення Супермена» 16+
01.00 Х/ф «Червоний дракон» 18+
03.05 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ
06.10 «ВусоЛапоХвіст»
07.50 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Україна має талант!-7»
17.05 Х/ф «Дівчата»
19.00 Х/ф «Час кохати»
22.40 Х/ф «Я щаслива» 12+
00.35 Х/ф «Будьте моїм чоловіком...»
02.05 «Слідство ведуть екстрасенси»

УКРАЇНА
07.00 Події
07.10 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Лінії життя»
13.15, 15.20 Т/с «Мій» 16+
15.00, 19.00, 01.50 Події
17.30, 19.40 Т/с «Рідні серця»
22.00 Х/ф «Соло на саксофоні» 16+
00.00 Реальна містика
02.30 Т/с «C.S.I.Нью-Йорк» 16+
05.15 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 15
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Х/ф «Милий друг»
11.15 Спогади
11.50 Театральні сезони
12.25 Біатлон. Кубок світу. V етап. Гонка
переслідування 12,5 км (чол.)
13.40 Мистецькі історії
14.15 Фольк-music
15.15 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Кубок світу. V етап. Гонка
переслідування 10 км (жінки)
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Х/ф «Життя і смерть у Гуцулії, або
про трьох братів, мандрівних музик і вуйка-небіжника»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. V етап. Гонка
переслідування 12,5 км (чол.)
03.10 Біатлон. Кубок світу. V етап. Гонка
переслідування 10 км (жінки)
04.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Спорт. Тиждень
05.30 Новини

ІНТЕР
05.30 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20 Х/ф «Старий Новий Рік»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 «Навколо М»
13.00 Х/ф «Молодята» (16+)
14.30 Т/с «Повернешся — поговоримо»
18.10 Т/с «Секта»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Секта»
22.20 Т/с «Лілії»
01.50 «Подробиці»

ICTV
05.25 Факти
05.55, 08.40 Великі авантюристи
09.25 Не дай себе обдурити
11.15, 13.00 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Вікінги проти прибульців» 16+
15.25 Т/с «Бібліотекарі-2» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Черепашки-ніндзя» 16+
21.05 Х/ф «Селфлес. Ціна безсмертя» 16+
23.10 Х/ф «Червоний дракон» 18+
01.25 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдані»
11.05 «Україна має талант!-7»
15.15 Х/ф «Час кохати»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.25 Х/ф «Джейн Ейр»
03.15 «Слідство ведуть екстрасенси»

УКРАЇНА
06.50 Події
07.40 Зоряний шлях
09.15 Х/ф «Соло на саксофоні» 16+
11.20 Т/с «Рідні серця»
15.00 Х/ф «Дружина Штірлиця» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Буде світлим день»
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом
Панютою
21.45 Т/с «Мій» 16+
01.40 Т/с «Райське місце»
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ПРОГНОЗ

ГОРОСКОП
НА
РIК

2017

2017 рік за східним календарем буде роком Червоного Вогняного Півня. Гаряча стихія і буйна вдача символу 2017-го принесуть чимало несподіванок усім знакам зодіаку. Якщо на початку свого року Півник поводитиметься відносно спокійно, озираючись і прибираючи володіння після задерикуватої Мавпочки, то вже навесні господар розійдеться, розмахається яскравими крильцями й почне дивувати нас своєю непередбачуваністю та приємними сюрпризами. Головне у рік ексцентричного Півня – ставитися філософськи до
будь-яких змін у житті. Людям, які не звикли лінуватися, Півник допоможе у питаннях кар’єри – вас буквально завалять вигідними й
дуже привабливими пропозиціями. Але поспішати у 2017 році не варто, краще ретельно вибирати серед усіх пропозицій одну єдину,
яка виявиться надійною і підходящою саме для вас. Нижче ви дізнаєтеся, що готує 2017 рік Півня для кожного знака зодіаку.
ОВЕН

БЛИЗНЯТА

З’явиться можливість змінити свою
долю. У першій половині року доходи можуть зменшитися, фінансова
ситуація буде нестабільною; у другій половині заробітки збільшаться. У сім’ї можливі
серйозні розбіжності, пов’язані із нерухомістю або іншою власністю.

ТЕЛЕЦЬ
Рік обіцяє бути непередбачуваним.
Можете розпочати
нову справу, поміняти роботу, співробітників, місце
проживання. Фінансова ситуація у першій
половині року нестабільна. Можуть виникнути серйозні проблеми із близькими родичами. Не вплутуйтеся в авантюри і не довіряйте доброзичливцям.

Доведеться проявити ретельність і
працьовитість,
щоб вирішити
складні й спірні
питання у своїх професійних справах.
З’являться нові співробітники, нові друзі й
партнери. Фінансові питання будуть напружувати. Перша половина року досить складна у сімейних відносинах, на вас чекає багато непередбачуваних витрат.

РАК
Кардинальні зміни чекають на вас
у всьому. Зможете
почати новий бізнес, влаштуватися
на нову роботу. У другій половині року можливі зміни в сім’ї, однак малоймовірно що до
кращого. Енергетичний потенціал досить високий. Зриви можуть бути пов’язані із роздратуванням, фізичною напругою. Постарайтеся
частіше відпочивати.

ЛЕВ
Внутрішнього
спокою досягти
буде нелегко. Неприємності загрожують у першій
половині року. Не слід довіряти своєму оточенню на роботі, можливі інтриги за вашою
спиною і зрада. Фінансова ситуація далека
від стабільної. Будьте уважнішими до своїх
близьких. Більше думайте і піклуйтеся про
свою другу половинку, ніж про себе, занадто великий ризик розриву стосунків.

ДІВА
Доля від початку
року випробовуватиме вас на міцність, причому у
всьому. Будуть напружувати фінанси; труднощі з начальством;
серйозна конкурентна боротьба. Друга половина року більш спокійна. Надбавку до зарплати чекати не варто, хоча можливий неочікуваний прибуток (виграші, спадок).

ТЕРЕЗИ
Рік непередбачуваний і нестабільний.
Ви постійно почуватиметесь як на
вулкані. Неприємності проявляться повною мірою тоді, коли ви
найменше цього будете очікувати. Із грішми
все гаразд, хоча їх все рівно не вистачатиме.
Можливі розлучення, розставання, внутрішнє
роздратування. Причиною розбіжностей стануть матеріальні справи й нерухомість.

СКОРПІОН
Цього року
з’являться нові
можливості й залишаться старі
проблеми. Вам
доведеться боротися зі своїм оточенням і зі
своїм внутрішнім «Я». Поставте собі цілі й
дотримуйтеся їх увесь рік. Ті зміни, які ви
для себе намітите, належним чином проявляться у житті. Фінансова ситуація покращиться у другій половині року. У близькому оточенні виникнуть проблеми, які ви будете болісно переживати.
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СТРІЛЕЦЬ
Перша половина
року буде непростою, хаотичною,
несприятливою фінансово. У другій
половині ви з легкістю зможете одержати
все, чого тільки забажаєте, тому що
з’являться нові джерела доходу. Якщо вам
захочеться змінити місце роботи або згорнути свій бізнес, то майте на увазі, що будьяке ваше рішення принесе зиск.

КОЗЕРІГ
Перша половина
року буде досить напруженою, бо довкола вас немає порядку. Велика ймовірність серйозних юридичних проблем від
перевіряючих інстанцій. Друге півріччя може
бути досить спокійним, завдяки допомозі й
підтримці партнерів та колег. З фінансами
буде складно – багато коштів піде на вирішення проблем у сфері бізнесу.

ВОДОЛІЙ
У першій половині
року вам доведеться
пристосовуватися до
певних життєвих ситуацій. Перевіряючі
інстанції можуть принести вам багато проблем.
Друга половина року більш сприятлива для бізнесу або роботи. Ви можете почати нову справу,
урегулювати відносини, поставити крапку в
нез’ясованих питаннях. У грошових справах на
стабільність не розраховуйте.

РИБИ
Багато чого доведеться змінювати.
До вас будуть висувати жорсткі вимоги на роботі та вдома. Намагайтеся не приростати до насидженого місця, розправляйте крила. Шукайте
можливості максимально використати свій
талант і здібності. Серйозні проблеми можуть
виникнути і в особистому житті, і у житті ваших дітей. Готуйтеся до великих витрат.
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