Масштаби ідей і планів тинненських кооператорів вражають. Але їхнє втілення – створення успішних і прибуткових підприємств – не
тільки викликає подив і «білу» заздрість, а й
додає наснаги
Î СТОР. 4
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СИЛЬНА ДУХОМ

КАБМІН У ПЕРЕДЧУТТІ ЗМІН

У рубриці «Кадри» пропонуємо вашій увазі
розповідь про сильну жінку, кооператора
з великим досвідом, ветерана
Емілію Гавриченко. Її доля – це приклад
витривалості, мужності та професіоналізму

Нинішня весна – це не тільки пробудження природи. Це ще й час, коли уряд звітуватиме про свою
діяльність за рік. Із чим наші міністри наближаються до «години Ч» і які це матиме наслідки –
в огляді політичного експерта Євгена Магди
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ІДЕЇ, ЯКІ ВТІЛЮЮТЬСЯ
В УСПІХ
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ТЕМА НОМЕРА
Наше перше знайомство з
головою правління Пирятинської райспоживспілки Василем
Гордієнко було заочним: я знала, що він прогресивний керівник,
член зборів Ради Укркоопспілки,
добрий господарник,
нагороджений за сумлінну працю
почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани»; він мене –
по публікаціях у «Вістях…».
Ближче, і вже по-справжньому,
познайомилися під час мого відрядження на Полтавщину. Це був
той випадок, коли уява не підвела: Василь Михайлович виявився
гарним співрозмовником, людиною з цікавою біографією і багатющим 30-літнім досвідом роботи
в кооперації.
Î СТОР. 3

Василь
Гордієнко:

«ПЛАНИ У НАС

АМБIТНII»
АМБIТН
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДИ

ВІТАЄМО!

ЗАСЛУЖЕНІ
ВІДЗНАКИ
За багаторічну сумлінну
працю, особистий внесок у
розвиток споживчої кооперації України та з нагоди
ювілейних дат нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ»
Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств
(Укркоопспілки):
ЗАБРОДЕЦЬ Галину Володимирівну, головного бухгалтера Ратнівської районної
спілки споживчих товариств
Спілки споживчих товариств Волинської області;
КИРЕЙЧУК Віру Петрівну,
головного бухгалтера
Овруцької районної спілки
споживчих товариств Спілки споживчих товариств
Житомирської області;
ПАНЧУК Оксану Василівну,
директора Підприємства
споживчої кооперації
«Спільне підприємство Кременецька міжрайбаза» Спілки споживчих товариств
Тернопільської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК
Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ЗАХОЖОГО Анатолія Антоновича, голову правління
Шумського районного споживчого товариства Спілки
споживчих товариств Тернопільської області;
КОВАЛЬЧУК Оксану Олексіївну, заступника голови
правління Маневицького
споживчого товариства Маневицької районної спілки
споживчих товариств Спілки споживчих товариств
Волинської області;
ПЕТРУШЕВСЬКОГО Петра
Григоровича, голову правління Спілки споживчих товариств Кіровоградської
області;
ПІРУС Галину Василівну, головного бухгалтера Бучацького районного споживчого
товариства Спілки споживчих товариств Тернопільської області;
відзначено ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих
товариств (Укркоопспілки):
ЄМЦЯ Олега Олексійовича,
завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
доктора фізико-математичних наук, професора.

СВІТЛАНУ
СТАНІСЛАВІВНУ
КИБАЛЬНУ,
головного бухгалтера
Монастирищенського
районного споживчого
товариства, з ювілеєм,
який вона святкує
16 березня.
Шановна Світлано
Станіславівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм та висловлюємо подяку за багаторічну працю в системі споживчої
кооперації.

Вся Ваша трудова діяльність пов’язана із споживчою кооперацією. За
час роботи Ви показали
себе кваліфікованим спеціалістом, ініціативною,
відданою справі людиною, вимогливою до
себе і підлеглих. Завдяки
своєму багатому професійному досвіду, почуттю
відповідальності, працелюбству Ви здобули заслужений авторитет та
довіру серед колег.
Бажаємо Вам міцного
здоров’я та достатку, невичерпної енергії, професійних досягнень. Також бажаємо залишатися щасливою жінкою, мамою та бабусею.
Хай Вашу життєву
дорогу
Встеляють небесні зірки,
І Ангел Ваш охоронець
Хай буде з Вами завжди,
Щоб Ви кожну
мить відчували
Богородиці щиру опіку.

Бог з неба
хай Вам подарує
Щастя, здоров’я
і довгого віку!
З повагою
правління Монастирищенського районного
споживчого товариства
та районна профспілкова організація працівників споживчої кооперації

АНАТОЛІЯ
АНТОНОВИЧА
ЗАХОЖОГО,
голову правління
Шумського районного
споживчого товариства,
з 60-річним ювілеєм,
який він відсвяткував
11 березня.
Шановний Анатоліє Антоновичу, щиро вітаємо
Вас із ювілеєм!
Молодим юнаком, після
закінчення кооперативного технікуму, Ви прийшли на кооперативну

За цей час на Вашому
шляху було чимало
труднощів, нелегких випробувань, але Ви
завжди прагнули їх
подолати.
Ваша доброзичливість,
привітність і щирість завжди привертали до
себе людей. Ви заслужили визнання і повагу кониву. Наполегливо оволег, друзів та широкого
лодіваючи знаннями, накола кооператорів.
бували досвіду роботи.
Тож нехай Вам, шановМайже 40 років своєї труний Анатоліє Антоновидової діяльності Ви відчу, завжди усміхаються
дали споживчій кооперазорі, вишитим рушником
ції. Працювали в Креместелиться доля, серце
нецькому районному
буде сповнене теплом і
споживчому товаристві
добротою, а дім – багана посадах ревізора, натим на любов та ласку.
чальника ревізійного відМіцного Вам здоров’я,
ділу, заступника голови
добра і довголіття!
ревкомісії, директора заготзбутбази, заступника З повагою
правління спілки споголови правління з торживчих товариств Терногівлі, а з грудня 2008
пільської області та прероку Вас обрано головою правління Шумсько- зидія облпрофорганізаго районного споживчо- ції працівників споживчої кооперації
го товариства.

ЗБОРИ РАДИ

КООПЕРАТОРИ КIРОВОГРАДЩИНИ
ОКРЕСЛИЛИ ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Завершальним етапом звітної кампанії–2017, яка протягом лютого–березня проходила в кооперативних організаціях районної ланки, стали четверті звітні збори Ради Спілки споживчих товариств Кіровоградської області другого скликання. У їх роботі взяв участь і виступив перший заступник Голови Правління Укркоопспілки, голова ЦК профспілки працівників споживчої кооперації Володимир Левицький.

З

і звітною доповіддю
про підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств і
організацій Споживспілки за минулий рік та їх завдання на майбутнє виступив голова правління Споживспілки
області Петро Петрушевський.
– Попри економічні негаразди
у країні, кооператорам Кіровоградщини вдалося подолати чимало проблем у роботі своїх організацій та підприємств і досягти
їхньої фінансової стійкості, не відступити від намічених планів та
ідей. Ми довели своє вміння гнучко реагувати на виклики сьогодення, які нас згуртували та багато
чому навчили, – зазначив, звітуючи, Петро Петрушевський. – Незважаючи на труднощі, цей рік
був насичений і приємними подіями. Восени ми урочисто відзна-

чили 150-річчя з нагоди утворення
першого споживчого товариства в
Україні, організувавши масштабне свято, яке зібрало кооператорів
різних поколінь. Окрім того, свій
перший «круглий» ювілей відсвяткував торговельно-виробничий
комплекс «Лідер» підприємства
«Універсальна міжрайонна
оптово-торговельна база».
Голова правління також зазначив, що у звітному році проводи-

лася цілеспрямована робота щодо
зміцнення фінансового стану, підвищення ефективності господарювання та використання
матеріально-технічної бази. Загалом до конкурентоспроможного
стану приведено 66% діючої мережі, найбільше уваги цьому питанню приділяють кооператори Бобринецького, Компаніївського,
Гайворонського, Долинського, Кіровоградського, Маловисківського, Петрівського, Світловодського
та Благовіщенського районів.
Із доповідями про баланс Споживспілки за 2016 рік та висновки по ньому ревізійної комісії,
про розподіл прибутку за 2016 рік
виступили перший заступник голови правління Споживспілки
Володимир Перхун та голова ревізійної комісії Споживспілки
Гейсетдін Шихієв.
В обговоренні питань порядку
денного взяли участь та виступи-

ли голова правління Долинського райспоживтовариства Віктор
Перанський, директор Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М.П.
Сая Олександр Михайлов. Від
імені кооператорів Бобринецького району на зборах Ради виступила голова правління райспоживтовариства Валентина Татарова. Кожен мав можливість поділитися набутим досвідом, висловити свою точку зору, внести
низку ділових пропозицій.
Рада Спілки споживчих товариств Кіровоградської області,
заслухавши доповідь голови
правління, одностайно проголосувала за те, щоб визнати роботу
правління задовільною.
З усіх обговорюваних питань
Радою та правлінням прийнято
відповідні рішення та постанови.

Ірина ШІХІЄВА
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«Амбіції – це те, без чого не можна піднятися на вершину,
а здібності – це те, без чого не можна на ній втриматися».
Рауль ГОНСАЛЕС, iспанський футболiст

ТЕМА НОМЕРА

Василь Гордiєнко: «ПЛАНИ У НАС АМБIТНI»
СПОЧАТКУ БУЛА РОМАНТИКА…
Він народився в Хорольському районі, у
незаможній, але трудолюбивій сім’ї. Батьки
працювали в місцевому радгоспі, тож вони
разом з братом і друзями на канікулах їм підсобляли. Якось до керівництва радгоспу звернулися кооператори Клепачівського споживчого товариства з проханням виділити людей для заготівлі лишків сільськогосподарської продукції. На цю пропозицію хлопці, а
це вже були учні випускних класів, одразу
відгукнулися: вони ходили з відрами по дворах і закуповували яйця. І так у них добре
пішла ця справа, що їх роботу навіть відзначило правління райспоживтовариства. Тож
перші подяку і цінний подарунок Василь Гордієнко отримав з рук кооператорів.
– Мабуть, цей факт і вплинув на вибір майбутньої професії, принаймні, документи я
здав на заготівельний факультет Полтавського кооперативного інституту, – згадує Василь
Михайлович. – Вчився із задоволенням, а після закінчення захотілося романтики, відтак
місцем розподілу обрав Автономну Республіку Комі, а точніше, населений пункт Іжма, що
на р. Печора. І хоч до того часу він навіть не
виїжджав за межі своєї області, однак відстань не лякала: цікаво ж, як там, на краю світу, живуть і працюють люди?

НАУКА І РЕАЛІЇ
Якби він їхав лише «за туманом і за запахом тундри», як співається у відомому шлягері, то це було б попадання в десятку, бо
чого-чого, а романтики тут вистачало: куди
не кинь оком – ліси, болота і бездоріжжя;
лише три цегляні будівлі, решта – дерев’яні;
селище від селища за десятки, а то й за сотні
кілометрів. Однак, крім видовищ, треба було
ще й на хліб заробляти.
– Приймаючи мене на роботу, директор заготконтори Сава Савич Селіванов, ком’як за
національністю, порадив: «Забудь усе, чому
тебе навчали в інституті, бо з нашими реаліями ця наука точно не співпадає». Найбільше
мене здивувало, що у цих широтах основним
видом заготівель вважалися не шкірки цінних порід звірків, не червона риба, як я собі
уявляв, а… картопля, її швидко достигаючі
сорти, і лікарські рослини, які ми самі сушили, величезними партіями вантажили на баржі і відправляли у Нар’ян-Мар. Склади наші
та оптова база знаходилися за 30 кілометрів
від райцентру, в селищі Шельяюр, на лівому
березі Печори. Сюди по воді йшли продукти
харчування, будівельні матеріали – всі необхідні товари для життєзабезпечення.
Однак намріяна «романтична епопея» тривала недовго: у жовтні його призвали в армію,
і він опинився ще далі від України – на Сахаліні. Але й там, за тисячі кілометрів від рідної
Полтавщини, він зустрів «земляків»: якось на
продовольчому складі військової частини побачив 120-літрові бочки з огірками, засолени-

ною, якістю, терміном виконання і рівнем обслуговування ви будете задоволені.
Крім заготівель борошна, яєць, вторинної
сировини, спілчани займаються й переробкою, щоправда, тепер лише давальницької
продукції. На жаль, щось пішло не так із
пшоном, зате виправдовує себе крупорушка:
виготовлена на ній гречка продається навіть
у системних магазинах.

НА ВАГУ ЗОЛОТА

Ранкова нарада у голови: заступник головного бухгалтера Любов Мишко,
головний бухгалтер Лариса Волошина, голова ревізійної комісії Наталія Римарук

ми… Кобиляцькою райспоживспілкою. Зда- ними виникає багато інших думок, і первинється, таких смачних огірочків він не їв ні до, ну сутність цих новоутворень вони починані після того – вони пахли домівкою.
ють трактувати і розуміти по-своєму.

ПИТАННЯ СТОЯЛО РУБА: ВИЖИТИ
Кажуть, удома і стіни допомагають. Додам: а ще – справжні друзі. Бо мало знайомий
досі Пирятин, у якому до армії бував кілька
разів, став рідним завдяки запрошенню і
підтримці однокашника Миколи Роя, котрого Василь Михайлович вважає своїм хрещеним батьком. Після трьох років роботи у державній торгівлі, голова правління райспоживспілки Микола Сергійович Сергєєв запропонував посаду директора заготконтори.
Так у 1987-му почалася його, Гордієнка, кооперативна біографія, щоб через 12 років досягти апогею в районній спілчанській організації, коли колеги висловили йому високу
довіру і обрали своїм ватажком.
– Оглядаючись сьогодні назад і аналізуючи
прожите, можу стверджувати: в кооперації ніколи не було легко, але кінець 90-х, який співпав з моїм призначенням на посаду голови
РСС, видався найважчим періодом: величезна
заборгованість; заблоковані рахунки; хронічний дефіцит товарів – знадобилося п’ять років,
аби виплутатися з цих лещат. Питання для
мене стояло руба: або «бери шинель і йди додому», або впрягайся і напрацьовуй капітал.
Шукаючи виходу зі складного становища, відкривали нові рахунки, на які надходили кошти від реалізації, з тим, щоб розрахуватися
з постачальниками і закупити нові партії товарів. Ну і потроху погашали борги своїх попередників.
Тимчасовий вихід було знайдено у створенні ГВП – господарських відокремлених
підрозділів, коли люди вносили власні кошти, щоб наповнити полиці магазинів товарною масою. Таких структур у районі створили 20 і на тому етапі вони таки виконали свою
роль, активізувавши торгівлю. Але, як і в
кожній справі, поряд з добросовісними знайшлися й безвідповідальні працівники: коли
такі люди бачать гроші, то у них поряд з чес-

На підприємстві «Харчовик» Василь Михайлович частий гість:
пекар Людмила Хрячкова і директор Любов Проценко

ПРИХИЛЬНИКИ
КЛАСИЧНОЇ ФОРМИ
– Ліквідувавши ГВП, ми не кинулися створювати споживчі товариства нового зразка,
а залишилися прихильниками класичної
форми господарювання, – продовжує Василь
Михайлович. – Як я прийняв п’ять споживчих товариств – Великокручанське, Березоворудське, Давидівське, Теплівське, Харківецьке, так вони і сьогодні функціонують.
Ліквідували лише два підприємства – міськкоопторг і автоколону, а чотири – «Харчовик», заготконтора, комбінат громадського
харчування і ринок продовжують свою господарську діяльність.
Про них – детальніше. Щомісяця 10 тонн
хлібобулочної продукції 30 видів «Харчовика» надходять у власну торговельну мережу,
а також у приватні заклади торгівлі. Конкурувати з присутніми на ринку Пирятина потужними Прилуцьким, Черкаським, Драбівським, а також київськими хлібозаводами
даремно. Щоб мінімізувати витрати, кооператори встановили 3-зонний лічильник і випікають хліб у нічний час, коли тарифи найнижчі. І хоч обсяги виробництва невеликі,
завдяки вжитим заходам вдалося зберегти
свою нішу в галузі: у покупців різні смаки, є
прихильники і в кооперативної випічки.
В одному з останніх номерів газети ми вже
розповідали про успішну діяльність комбінату громадського харчування взагалі та ресторану «Удай» зокрема. Той факт, що, попри шалену конкуренцію, тут харчуються перші особи району і гості міста, а місцеві жителі полюбляють замовляти страви додому для святкових столів, не потребує розгорнутих коментарів: популярність говорить сама за себе.
Дуже швидко розвіялися сумніви щодо
такого нового виду послуг, як фотографія: де
знаходиться «Коопфото», вам покаже кожен
місцевий житель та ще й запевнить, що ці-

З фотографом «Коопфото» Русланом Плієвим

Кооперативною торгівлею охоплено 60%
населених пунктів Пирятинщини. У районі
працюють 24 спілчанських магазини і 13 закладів громадського харчування. За минулий рік обсяг роздрібного товарообороту
склав 11 млн. грн., у якому 60% займає продовольча група товарів.
– Із 42 населених пунктів Пирятинського району в тридцяти проживає менш як по 500 громадян, причому переважно пенсійного віку, –
наводить невтішну статистику пан голова. –
Ми дуже залежимо від платоспроможності населення, власне, як і наші конкуренти, котрих
щоразу стає все більше. Разом з тим вдячні тим
постійним покупцям, які не переметнулись у
щойно відкриті магазини інших форм господарювання, а залишилися вірними нам. Цьому є
абсолютно аргументовані пояснення, адже споконвіку кооперативна крамниця працювала
відкрито, прозоро, авторитетно. Люди переконалися, що тут вони придбають свіжі та якісні
продукти харчування; що їм кваліфіковано порадять, зорієнтують у ціні; що їх не обважать і
не обрахують. До того ж, у кожному сільському
магазині відведені куточки з торгівлі супутніми, господарськими товарами, а в Березовій
Рудці, Вікторії, Крячківці і Смотриках відкрили спеціалізовані заклади з широким асортиментом промислової групи. Сельчани нам дякують, а в час нестабільності, негараздів і
безгрошів’я ця подяка на вагу золота.

ДОСВІД – СТАРШИХ,
НОВАТОРСТВО – МОЛОДИХ
Кожен робочий день у Василя Михайловича і членів його штабу починається з аналізу
фінансового стану, бо «без коштів ми ніхто».
Сьогодні існує багато чинників, які гальмують прогресивні процеси в торгівлі, зокрема,
непомірне податкове навантаження.
– Неодноразові звертання у владні структури з проханням скорегувати завищені ставки так і залишилися без реагування. А нам у
будь-який спосіб необхідно утримувати високу марку перед своїми покупцями, працювати так, щоб наш маятник не зупинявся.
Поки що нам це вдається, бо колектив сформувався так, що досвід старших поєднався із
сучасним мисленням і новаторськими підходами молодих.
Він цінує той кістяк, з яким починав своє
головування, пережив гірші та кращі періоди, кому довіряє і на кого може беззастережно покластися. Разом вони спиналися на
ноги, розвивалися, «вростали» в систему і
звертати з цього шляху наміру не мають. Вважає себе лояльним, демократичним керівником, хоча часом від того страждає і сам собі
обіцяє: «Наступного разу питатиму суворіше».
– Зробити хочеться дуже багато, плани у
нас амбітні, однак поки що стримують фінансові можливості. А оскільки ми самі ковалі
свого щастя, то розуміємо, що лише чесною і
самовідданою працею можемо і будемо наближати кращі часи. Це те, що нам під силу
і що залежить тільки від нас.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Юрія МАР’ЇНА

4

№11 (1292), четвер, 16.03.2017 р.

WWW.COOP.COM.UA

COOP: РЕГІОНИ
АДРЕСА ДОСВІДУ

IДЕЇ, ЯКI ВТIЛЮЮТЬСЯ В УСПIХ
Тинненське споживче товариство Сарненської райспоживспілки почало діяти 15 січня 1953 року. Географія обслуговування – села Тинне, Кам’яне-Случанське, Чудель, Зносичі, Немовичі, Катеринівка, Гута-Перейма...
У 1994 р. споживче товариство очолила знаний в області кооператор Світлана Камзьол, яка керує ним і понині.
Кооперативний стаж Світлани Іванівни в системі району є рекордним – майже півстоліття.
РІВНЕНЩИНА

Основними галузями господарювання тинненських кооператорів були і залишаються торгівля та громадське харчування. Саме у Тинненському споживчому товаристві, розташованому, відповідно, у селі Тинне, відчинив двері перший сільський маркет в області.

ВІД МАЦИКА ДО САЛАТУ
ІЗ МОРЕПРОДУКТІВ

ТОЙ, ХТО МАЄ ГАРНИЙ
СМАК, НЕ БУДУЄ АБИЯК!
Саме так спало на думку перефразувати народну мудрість
«Той, хто має гарний смак, не готує абияк» після відвідин нового
кооперативного кафе в селі Чудель Сарненського району, яке
зустріло перших клієнтів наприкінці вересня цього року. Мова
йде про кафе «Вечір» – затишний, сучасний заклад ресторанного господарства, який практично з нуля побудували кооператори Тинненського споживчого товариства на чолі з головою
правління Світланою Камзьол.

МАСШТАБНЕ БУДІВНИЦТВО
ЗАРАДИ ЗАТИШКУ
І КОМФОРТУ
Аби втілити в життя свою задумку, правлінню довелося детально проаналізувати всі нюанси майбутнього будівництва,
адже одразу було зрозуміло,
що звичайним ремонтом тут не
обійтися. Будівля ж була зведена ще на початку 60-х років, і
просто-таки «сипалася» на
очах.
– Було непросто, – ділиться
Світлана Камзьол, – бо спочатку планували одне, а вийшло зовсім інше. Однак панікувати не
було ні часу, ні бажання. Повномасштабне будівництво розпочалося у липні минулого року:
звели стіни, зробили дах, потім
почали працювати над функціональними зонами всередині
кафе. Хотілося, аби наш «Вечір»
був затишним та комфортним, і
щоб працівникам було зручно
на своїх робочих місцях, а кожен квадратний метр «заробляв» кошти. В результаті вийшла велика зала на 70 посадкових місць та банкетна на 30. До
речі, корисну зону кафе ми розширили за рахунок складських
приміщень. Саме на їх місці й
облаштували банкетну залу,
кухню, кімнату для миття посуду та побутове приміщення. Потім провели комунікації, встановили твердопаливний енергоощадний котел. Поруч із кафе
обладнали два майданчики. Навесні на одному із них (що

Світлана Камзьол (третя зліва) з працівниками кафе «Вечір»

якраз перед кафе) розставимо
парасольки і столики, а на другому можна буде й потанцювати. Крім того, у дворі збудували приміщення, де зберігається
паливо та інші необхідні для
роботи кафе речі. Звичайно, аби
зробити все як слід, потрібно
було задіяти не лише власні фінансові ресурси, а й мати однодумців та мудрих порадників.
Добре, що наші амбіційні плани, як завжди, знайшли підтримку в голови правління райспоживспілки Віктора Краська.
Його мудрі, фахові поради, а інколи й просто добре підбадьорливе слово нас не тільки стимулювали, а й додавали наснаги
не зупинятися, рухатися впе-

ред. Як результат, у Чуделі,
окрім ще одного кафе та продуктового магазину, запрацювало й кафе «Вечір».

ВИШУКАНИМ ІНТЕР’ЄР
РОБЛЯТЬ ОРИГІНАЛЬНІ
ДРІБНИЧКИ
У добросовісності та професіоналізмі тинненських кооператорів переконуєшся, коли потрапляєш у кафе. Тут все продумано до дрібниць. Гармонійне поєднання насиченого зеленого та
кольору свіжої м’яти в інтер’єрі
налаштовує на гарний настрій
та чудовий відпочинок. Шарму
основній залі додають квіткове
панно на стіні, виконане у стилі
класицизму; сучасне освітлен-

Серйозний акцент кооператори зробили на кухні. Тут усе
на найвищому рівні – нові меблі, посуд та технологічне обладнання: плити, гриль, млинниця. Для зручності працівників обладнали спеціальну кімнату для миття посуду із новими мийками та стелажами.
Щодо меню, то воно задовольнить найвибагливішого
гурмана. Адже окрім страв поліської кухні тут пропонують
ще й вишукані європейські:
м’ясо під медовим соусом, салат «Мікс» із морепродуктів,
«Біфштекс по-мисливськи» із
соусом із білих грибів, смажений короп на овочевій подушці, куряче філе з яблучним соусом, млинці із різними начинками, фруктові салати із шоколадом та вершками. І це ще далеко не повна палітра смакоти,
яку пропонують у кафе. Кухарі
кажуть, що якщо кафе відвідують місцеві жителі, то зазвичай замовляють щось нове, екстравагантне. А от гості цього
мальовничого села віддають
перевагу ексклюзивним стравам поліської кухні – мацику,
вугру, шинці, домашній ковбасі, стравам, запеченим у горщиках, рибній юшці, поліським вергунам...

ня, яке, за потреби, може ділити
залу на зони та змінювати колір;
яскрава насичена кольорова
гама текстилю.
Протилежною за стилем зробили банкетну залу. Тут уже сучасність поступається українському колориту: зала оформлена у стилі затишної сільської
хати – просторої, теплої, декорованої національними атрибутами – квітами, великою настінною картиною, вишитими скатертинами. Навіть кахель на
підлозі імітує дерев’яні дошки.
Для зручності встановили оригіУСПІХ –
нальні ковані вішаки. А для
ОДИН НА ВСІХ
комфорту тут є сучасні кондиціонери, які роблять відпочинок
Світлана Камзьол і сама провідвідувачів ще затишнішим.
фесійного спокою не знає, й інших налаштовує на те, що лише
спільними зусиллями можна
досягнути успіху. Відтак, завжди ділить його на всіх. Світлана Іванівна щиро сподівається, що кооперативний «Вечір»
стане улюбленим місцем відпочинку не лише місцевих жителів, а й гостей цього мальовничого поліського села.
– Повірте, отримуєш справжнє моральне задоволення,
коли бачиш реальний результат усіх наших старань. А тримати високу кооперативну марку для нас – справа честі, – каже
Світлана Камзьол. – Це так надихає, коли усвідомлюєш свою
причетність до творення новітньої історії споживчого товариства. Відрадно, що для цього
маємо міцне коріння – наших
ветеранів та гарні молоді пагони – молодь, якої в Тинненському споживчому товаристві працює понад 30 відсотків.

Олена СОБКОВИЧ
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«Нехай буде нашою найвищою метою одне: говорити, як відчуваємо, і жити, як говоримо».
СЕНЕКА, римський фiлософ-стоїк

«ВІСТЯМ...» – 25!

ГАЗЕТА – ВЕЛИЧЕЗНЕ ДОСЯГНЕННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Цей лист прийшов на адресу редакції із Дніпропетровської області – щирий, відвертий і дуже оптимістичний, як для нас, колективу, хто робить газету «Вісті…». Сподіваємося, він буде цікавим для усіх наших читачів, адже містить і ностальгічні нотки, і віру в те, що у системи споживчої кооперації, яка слугує
людям, гарне майбутнє. Отже, й у «Вістей…».

Ш

ановна редакціє «Вістей…»! Звертається до
вас колишній заступник
голови правління Дніпропетровської облспоживспілки Катерина Семенівна Численок.
Отримавши №5 «Вістей…» від 2 лютого
цього року, я із хвилюванням прочитала
матеріали, присвячені 25-річчю улюбленої газети. Була схвильована думкою:
«Як швидко летить час…». Здається, зовсім нещодавно я тримала у руках перший, щойно надрукований номер «Вістей
Центральної спілки споживчих товариств України», і ось відтоді минула вже
чверть століття. Не можу не відгукнутися на заклик головного редактора Оксани Гуцул про те, щоб ми, читачі, згадали
найважливіші моменти історії кооперативного видання, а найголовніше розповіли про людей, які робили і роблять «Вісті…». Адже без праці конкретних людей
газета не стала б незамінним джерелом
інформації, яким вона є всі ці роки.
Я із задоволенням згадую, як у нашу область неодноразово приїжджав засновник
«Вістей…», колишній головний редактор
Борис Федорович Шинкарук, привітна комунікабельна людина, високопрофесійний журналіст, який поставив за мету перетворити галузеву газету на цікаве, солідне видання, що охоплює різні аспекти
життя, пропагує поряд з кооперативними

принципами і цінностями ідеї людяності
та добра. Із цим завданням «Вісті…» блискуче впоралися, та й чи могло бути інакше, оскільки гуманітарним відділом завідував Анатолій Григорович Михайленко, видатний діяч і подвижник української
культури. Його глибокі статті прочитувалися на одному диханні, зачіпали потаємні струни душі, спонукали розмірковувати про важливі речі, пов’язані з українською історією, підніматися над буденністю, всерйоз замислюватися про сьогодення і майбутнє нашої країни.

БЕЗ ПРАЦІ КОНКРЕТНИХ ЛЮДЕЙ
ГАЗЕТА НЕ СТАЛА Б НЕЗАМІННИМ ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ,
ЯКИМ ВОНА Є ВСІ ЦІ РОКИ
Та в першу чергу нас цікавили, звичайно, матеріали про споживчу кооперацію,
адже заради них і створювалася газета.
Передовий досвід у різних галузях, нові
технології та форми господарювання, особливості реформування системи відповідно до вимог епохи, способи вирішення
проблем – все це ми знаходили на сторінках «Вістей…». Наша область, найбільша

в Україні, звичайно, не була обділена увагою журналістів газети, однак справжній
прорив відбувся, коли до нас почала приїжджати Ольга Володимирівна Нагірняк,
регіональний кореспондент, великий знавець своєї справи, яка завжди прагнула
осягнути саму суть висвітлюваної теми,
розглянути її з різних боків. З-під пера
цього автора вийшло багато змістовних
матеріалів про систему Дніпропетровської облспоживспілки, про працівників
споживчої кооперації області. Більшість
з них були проілюстровані прекрасними
знімками фотокореспондента Юрія Олексійовича Мар’їна. Цих людей я нерідко
супроводжувала у поїздках на об’єкти
кооперації, знайомила з керівниками та
фахівцями кооперативних організацій і
підприємств, завжди раділа спілкуванню
з ними, а згодом почала вважати своїми
друзями. Чому? Та тому, напевно, що вони
заслуговують на високе звання кооперативних журналістів, які відчувають, знають і люблять систему так само, як ми,
кооператори.
Особисто я присвятила споживчій кооперації все своє життя. Закінчила два навчальні заклади системи: Новомосковський кооперативний технікум і Львівський торгово-економічний інститут. Професійну діяльність розпочинала учнем
продавця у Широківській райспоживспілці. Довго трудилася у системі Криворізь-

кої райспоживспілки, була товарознавцем,
директором комплексу «Універмагресторан» робкоопу Інгулецький, 10 років
очолювала районну спілку споживчих товариств, а у 1990 році була переведена до
Дніпропетровської облспоживспілки, де
працювала заступником голови правління
з кадрів і організаційно-кооперативної роботи аж до виходу на пенсію.
Втім, недарма говорять, що колишніх
кооператорів не буває. Ось і зараз, на заслуженому відпочинку, як і раніше цікавлюся подіями, які відбуваються у системі.
Завдяки «Вістям…» маю можливість щотижня отримувати про них вичерпну інформацію. Не можу висловити, як багато
для мене значить кожний номер газети,
який я відкриваю з радістю, яку не порівняти ні з телевізором, ні з Інтернетом. «Вісті…» – величезне досягнення споживчої
кооперації України, яке необхідно берегти. Користуючись нагодою, хочу подякувати правління Дніпровської облспоживспілки та Криворізької райспоживспілки
за те, що оформлюють мені та іншим ветеранам системи передплату на нашу чудову газету. А колективу «Вістей…» бажаю здоров’я, завзятості, нових творчих
досягнень.

Катерина ЧИСЛЕНОК,
ветеран споживчої кооперації
Дніпропетровщини

МОВОЮ ЦИФР

ПЕРШІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ РАЙОНУ

К
Зі звітом виступає голова правління
райст Володимир Пасько

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
Споживча кооперація Надвірнянщини має давню і славну історію. А Надвірнянське райспоживтовариство
– одне із найбільш стабільних структур у системі споживчої кооперації
Прикарпаття. Про його господарсько-фінансову діяльність найкраще
можна дізнатися із доповіді голови
правління райст Володимира Паська, яку він зробив на звітних зборах
уповноважених пайовиків.

ооперативна торгівля, громадське харчування в районі
представлені 60 підприємствами, які розташовані в
основному у селах із статусом гірських. Деякі перебувають у тимчасовій оренді – за рахунок цих коштів
підтримується у конкурентному стані торговельна мережа, інвестується
у розвиток. За минулий рік у кооперативну економіку райст інвестовано майже 2,6 млн. грн., або левову
частку валових доходів від оренди
основних засобів. Такий підхід дозволяє динамічно нарощувати обсяги продажів товарів, розширювати
асортимент товарної продукції, підвищувати ефективність роздробу, а
середньомісячний товарообіг сільської крамниці досяг 80 тис. грн.
У райспоживтоваристві чимало
підприємств, у яких кооперація
тримає першість на місцевому
споживчому ринку. Взяти хоча б
книжкову торгівлю. Спілчанський
заклад, який спеціалізується на
продажі книжкової продукції,
канцтоварів, торік реалізував їх на
понад 1,5 млн. грн., серед яких
1 млн. грн. – художня література.

Неабиякою популярністю користуються у місцевих жителів кооперативні ринки, їх в районі два. При
в’їзді до Надвірної розташовано ринок, який працює двічі на тиждень і
спеціалізується в основному на продажі живої худоби, свиней, кіз,
овець. До Надвірної, аби придбати
поросятко для відгодівлі чи теличку,
їдуть люди з сусідніх районів. У минулому році ринками надано послуг
майже на 400 тис. грн. Окрім ринкового господарства кооператори розвивають заготівлі сільськогосподарської продукції, вторинної сировини
через власний коопзаготпромторг.

Займаються надвірнянські кооператори обслуговуванням бюджетних закладів: сільських шкіл,
дитячих дошкільних закладів. Збережений худобо-забійний пункт, на
якому надають послуги населенню
в забої тварин. Саме цей фактор дозволив кооператорам виграти тендер на забезпечення бюджетних закладів м’ясопродуктами. Загалом, у
2016 році, райспоживтовариство
поставило всієї продукції школам,
садочкам на понад 1,2 млн. грн.
За результатами господарської
діяльності минулого року райст в
цілому отримало непоганий фі-

нансовий доважок і напрацювало
854 тис. грн. прибутків, на 400 тис.
грн. зріс статутний капітал, середня заробітна плата в системі виросла до 3,3 тисячі гривень. На дивіденди членам споживчого товариства спрямовано 46,5 тис. грн., а
за результатами роботи у 2016
році на ці цілі буде використано не
меншу суму прибутків. До бюджетів та позабюджетних фондів спрямовано понад 3,8 млн. грн. Оскільки більшість населених пунктів, у
яких працює кооперативна торговельна мережа, носять статус гірських, то кооператори змушені зі
своїх доходів нараховувати так
звані «гірські доплати» працівникам, бо цього вперто не робить
держава. Сума таких асигнувань у
фонд заробітної плати за рік становила понад 600 тис. грн.
У планах на цей рік – завершення реконструкції центрального
універмагу у Надвірній, що дозволить оновити його інтер’єр, створити набагато більше зручностей
для торгівлі.

Михайло МАЗУР
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ЗАТИШНО I СМАЧНО
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА Великий асортимент свіжої випічки пропонує відвідувачам кафетерій на підприємстві споживчої кооперації
«Центральний ринок г. Кривого Рогу» Дніпропетровської облспоживспілки. Щодня сюди завозяться із цеху апетитні хлібні і булочні вироби, виготовлені на сучасному обладнанні. Завжди у продажі гаряча
кава, чай різних сортів. Інтер'єр оздоблений у кращих європейських
традиціях. Не дивно, що цей затишний заклад охоче відвідують і торгуючі, і покупці ринку.

Ольга НАГІРНЯК

ДОБРА СПРАВА

ЩО ДАВ ЛЮДЯМ – ТЕ ТВОЄ
Первинні ветеранські організації кооперативного коледжу бізнесу і права та апарату правління облспоживспілки відзначені у числі кращих за підсумками огляду-конкурсу на кращу первинну ветеранську організацію 2016
року, проведеного Корольовською районною організацією ветеранів міста Житомира.
ЖИТОМИРЩИНА

Голови первинних ветеранських організацій:
кооперативного коледжу бізнесу і права
Ніла Іванівна Лісниченко та апарату правління
облспоживспілки Любов Степанівна Микитенко

В

етеранами коледжу понад десять
років опікується колишня викладачка спецдисциплін, єдиний від
області делегат минулорічного
з'їзду ветеранів України – Ніла
Лісниченко. Одержуючи Подяку за багаторічну активну діяльність у ветеранському
русі, Ніла Іванівна поділилася досвідом
своєї роботи, зокрема зазначивши:
– Сьогодні ми усі, хто у більшій мірі, хто
у меншій, потребуємо допомоги, підтримки, поради чи розради. Іноді тепле, щире
слово вчасно промовлене, дорожче коштує
аніж матеріальна допомога. Наша ветеранська організація нараховує 91 пенсіонера.
Це колишні викладачі і технічний персонал. Ветеранів війни серед нас уже не має.
Минулого року з усіма заслуженими почестями в останню путь провели колишнього
бойового офіцера, орденоносця, інваліда
війни І групи, у минулому директора нашого технікуму Федора Софроновича Кийкова. Своїх ветеранів ми розділили між членами ради і волонтерами, чим значно полегшили і водночас поліпшили нашу роботу, бо ж одному до всіх, як мовиться, не достукатися. Ветеранські зустрічі проводимо
частенько – це у великі державні свята, у
День людей поважного віку, у День освіти,
а особливо – у день першого вересневого
дзвоника, коли ветерани-викладачі є бажаними гостями у кожній аудиторії. За підтримки і розуміння адміністрації коледжу,
на чолі з директором Василем Петровичем
Кравчуком та профспілкового комітету, за
що їм щира ветеранська вдячність, святкові зібрання проходять за солодким столом
зі студентським концертом. Ювілярів
обов'язково вітаємо квітами і святковим
конвертом, а просто іменинників — теле-

фонними дзвінками. Тож не жаліймо ні
часу, ні зусиль, ні матеріальних затрат –
робімо одне одному добро. Воно окупиться,
недарма ж кажуть: що взяв собі – те пропало, що дав людям – те твоє.
Первинна ветеранська організація апарату правління облспоживспілки об'єднує
80 пенсіонерів, у тому числі двох учасників
бойових дій — Василя Михайловича Машталєра і Анатолія Михайловича Лук'яненка.
Раду ветеранів очолює Любов Микитенко, у минулому начальник відділу з організації роботи кооперативних ринків. Розповідь Любові Степанівни про роботу ветеранської організації супроводжувалася показом на екрані фотознімків з альбому, спеціально підготовленому для огляду-конкурсу
«Краща первинна ветеранська організація
– 2016». І дивилися із тих знімків на присутніх у залі колишні керівники кооперативних структур різних рівнів, начальники
управлінь і відділів, спеціалісти, котрі від-

дали праці у споживчій кооперації кращі
роки свого життя і дотепер не заросла для
них стежина до порогу своєї другої рідної
домівки. На знімках – закарбовані зібрання
ветеранів то за святково накритим столом,
в урочистій, піднесеній обстановці, а то – у
сумну хвилину, коли доводилося проводити у Вічність свого колишнього колегу.
– Працівникам споживчої кооперації добре відомий вислів «свій до свого по своє»,
– сказала Любов Степанівна, приймаючи
Грамоту районної ветеранської організації, як відзнаку за активну діяльність у ветеранському русі та участь в оглядіконкурсі. – Це кооперативне гасло не втратило своєї актуальності у нашій
ветерансько-волонтерській діяльності і
сьогодні, щоправда, у дещо іншій інтерпретації, а саме – свій до свого із своїм. Із своїм
теплим, щирим, добрим словом, із своїм
наміром допомогти, посприяти, поліпшити, із своїм бажанням дати зрозуміти, що

кооператори-ветерани самотніми не залишаться та своїм твердим переконанням,
що не збідніє рука того, хто дає… Виконанню оцих «своїх» благих намірів сприяє у
нас правління облспоживспілки на чолі із
Степаном Максимовичем Григор'євим. Не
було жодного випадку, щоб рада ветеранів
не знайшла порозуміння із правлінням,
щоб нам було у чомусь відмовлено, щоб
хоч один наш ветеран відчув черствість,
байдужість, свою незахищеність з боку колективу, який колись був та й залишається
його великою трудовою родиною.
Студенти, учасники художньої самодіяльності коледжу, подякували ветеранам
за їх трудове минуле, подарували їм святковий концерт, чим посприяли їхньому настрою, приємним спогадам і дали можливість переконатися у тому, що ніхто з них
ніким не забутий.

Зоя ЦВЄТАЄВА

КОНФЕРЕНЦIЯ РАДИ ВЕТЕРАНIВ
УКРАЇНА

Сторінка з альбому, представленого на конкурс
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КАДРИ

«Лук ламається від напруги, дух – від розслаблення».
Публiй СІР, давньоримський поет

СИЛЬНА ДУХОМ
ЛЬВІВЩИНА

Емілія Андріївна Гавриченко, коопера-

тор з досвідом, колишній начальник торговельного відділу Мостиської райспоживспілки, яка нині
на заслуженому відпочинку, пройшла складний
життєвий шлях. З приходом «визволителів» на галицькі землі у 1944 році батьків Емілії Андріївни
разом з дітьми, а Емілії було лише сім років, виселили у Сибір на довгих 10 років...

–Т

о були жахливі часи, – зі
сльозами на очах згадує Емілія Андріївна,
– ми жили в землянках,
в голоді і холоді. Пам’ятаю, як важко було нам в першу морозну сибірську зиму, особливо діткам, як мама
відрізала мені волосся, що примерзло вночі до лавки… Але люди були
сильні духом, молилися і вірили у
власні сили, горіли бажанням повернутися в рідну Україну.
Коли дали дозвіл повернутися
додому, родина Емілії летіла у рідні краї, мов на крилах. Важко було
адаптуватися дочці «ворогів народу» до життя. Однак дівчина була
настирною. Їй вдалося вступити до
технікуму радянської торгівлі, закінчивши його, за направленням
їде працювати товарознавцем на
Донбас у відділ робітничого постачання вугільної галузі (колись
кожна велика галузь мала власну
торговельну мережу для обслуговування своїх працівників).
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Дівчина виявилася грамотним
спеціалістом, дуже серйозно ставилася до своїх обов’язків, достеменно освоїла функціональні
обов’язки товарознавця. То ж коли
прийняла рішення повернутися у
рідний Мостиський район на
Львівщину і звернулася у місцеву
райспоживспілку, такому фахівцю
тут зраділи, адже в Емілії за плечима був вже певний досвід, вміння працювати з товаром, постачальниками. Так, у 1971 році Емілія Андріївна розпочала свою трудову кооперативну біографію з посади товарознавця торгової бази
Мостиської райспоживспілки.
Керівництво гуртової бази
було задоволене роботою нового
товарознавця, яка досить швидко
піднялася до рівня класного спеціаліста. В ті часи кооперативний
гурт обслуговував сотні крамниць, закладів громадського харчування райспоживспілки, тож
відповідальність за якісне поста-

Голова правління Мостиської райспоживспілки Оксана Балич (праворуч) та голова
профспілкового осередку Ганна Галабут (ліворуч) в гостях у Емілії Андріївни

чання у мережу товарів була
дуже високою, ще більшою була
вимогливість до кожного кооперативного спеціаліста.
– І в цьому нічого дивного не
було, – каже пані Емілія, – адже
споживча кооперація в наших
краях завжди відповідала за забезпечення селян у товарах та послугах. Знаю з історії кооперативного руху Галичини, що перші
споживчі кооперативи зародилися тут майже 150 літ тому і прижилися тут назавжди.
Емілія Андріївна прийшла у
споживчу кооперацію в період її
економічного піднесення. В цей
час розпочався активний розвиток матеріально-технічної бази
системи. В селах з’являються нові
крамниці, будинки торгівлі, запроваджуються нові форми торгівлі, перші магазини із формою
самообслуговування, а також спеціалізовані кооперативні крамниці. Тож з кожним днем зростала

необхідність у більшій кількості
товарів, державних фондів часто
не вистачало і кооператори активно розвивали так звані децентралізовані закупівлі товарів безпосередньо у виробників.
Згодом директора бази
Мар’яна Володимировича Сюту
переводять заступником голови
правління райспоживспілки з питань торгівлі і той запрошує з собою Емілію Андріївну, якій довіряють відповідальну посаду – начальника торговельного відділу
райспоживспілки. На той час ця
посада за радянськими мірками
вважалася номенклатурною і її
очолювати мала б людина з партійним квитком. Однак тут переміг професіоналізм, добросовісне
ставлення до своїх обов’язків Емілії Андріївни, яку прийняли на
посаду, незважаючи на її позапартійний статус.
На цій посаді Емілія Андріївна
працювала аж до 1993 року, коли

попросилася на заслужений відпочинок. За часи праці в кооперативній торгівлі вона виховала десятки молодих спеціалістів, багато з
яких і досі працюють у системі.
Серед них голова правління Мостиської райспоживспілки Оксана
Балич, голова правління Гусаківського споживчого товариства Марія Мандзюк, голова профспілкового комітету райспоживспілки
Ганна Галабут та інші.
Пані Емілія жартує, що з виходом на пенсію у неї з’явилося більше часу віддаватися кооперації. І
хоча від її останнього дня роботи
минуло 24 роки, вона регулярно
знаходить час для спілкування з
кооператорами, особливо молодими, її запрошують на кооперативні
зібрання, урочистості, тривалий
час Емілія Андріївна була серед
громадських спілчанських активістів, пайовики обирали її уповноваженою, входила до складу комісій кооперативного контролю.
Спілкуючись із цією цікавою
жінкою, подумалося, що кооперація тому й має таку поважну і глибоку історію, бо творили її люди,
життєвому оптимізму яких треба
повчитися. У таких як пані Емілія не буває колишньої роботи,
колишніх колег по роботі, вона
живе тут і зараз. Незабаром Емілія Андріївна святкуватиме свій
80-літній ювілей. Переконаний,
що в цей день до оселі іменинниці завітають багато друзів, колег
з кооперативної родини з побажаннями здоров’я та добра своїй
кооперативній вчительці.

Михайло МАЗУР

СУВОРIСТЬ I ВИМОГЛИВIСТЬ – НА БЛАГО КОЛЕГ

Н

ещодавно виповнилося 80 років від
дня народження колишнього заступника голови правління Кіровоградської облспоживспілки Василя
Михайловича Гончара. Системі споживчої
кооперації він віддав 35 років свого життя.
Для Василя Михайловича 2017 рік знаковий ще однією датою – він відзначатиме
60-річчя закінчення з відзнакою Рівненського кооперативного технікуму. Після
цього почалася його кооперативна кар’єра.
Першим робочим місцем Василя Михайловича був відділ книжкової торгівлі Рівненської Облспоживспілки, а перша посада –
товарознавець. Наступні роки були
пов’язані зі службою в лавах радянської армії, улюбленою роботою на кооперативних
підприємствах у Рівненській області. Міцний характер, відповідальність за доручену справу та професіоналізм – таким знали
його колеги. Коли з’являлася можливість
отримати нові знання, Василь Михайлович
обов’язково цим користувався – закінчував
різні курси, а в 1967 році здобув повну вищу
освіту у Київському торговельноекономічному інституті за спеціальністю
«Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами».
Переїхавши на Кіровоградщину у 1975
році, Василь Михайлович продовжив працювати на кооперативній ниві. У різні періоди обіймав посади начальника швейного відділу оптово-торговельної контори,
заступника директора Кіровоградської

міжрайбази, директора холодокомбінату,
керуючого оптово-роздрібною конторою,
заступника голови правління облспоживспілки з питань торгівлі.
Фахову підготовленість, організаторські здібності, наполегливість Василя Михайловича відчула уся кооперативна громада Кіровоградського району. У 1987 році
пайовики обрали його головою правління
Кіровоградської райспоживспілки. Районна кооперативна ланка почала успішно
розвиватися. У першу чергу Василь Михайлович взявся за зміцнення та розширення матеріально-технічної бази, модер-

нізації виробничих та торговельних підприємств, створення належних умов праці. Щоб задовольнити потреби сільського
населення в товарах та послугах, працював над впровадженням прогресивних методів торгівлі. Брав активну участь у міжнародному кооперативному русі, у складі
групи по обміну досвідом відвідав Болгарію та Румунію.
Досвідчений керівник виховав не одне
покоління юних кооператорів. З вдячністю
згадує свого наставника Артур Арутюнян,
голова правління Знам’янського райспоживтовариства.

– У стосунках з колегами та підлеглими
Василь Михайлович був суворим, вимогливим, принциповим, а разом із тим – небайдужим, щирим, готовим прийти на допомогу, – розповідає Артур Рудольфович. –
Він завжди вислухає, дасть мудру пораду.
За це користувався повагою та авторитетом у колективі. Його життєві уроки, професійні поради запам’ятав на все життя.
Надійним тилом, який надихає, додає
сил та оптимізму, для Василя Михайловича завжди була прекрасна родина. Разом
із дружиною Анастасією Сидорівною виховали двох синів, мають прекрасних онуків, правнуків. Старший син Андрій пішов
батьковими стопами. Закінчивши Полтавський кооперативний інститут, свою трудову біографію розпочинав у споживчій
кооперації.
Василя Гончара, який нині перебуває на
заслуженому відпочинку, з ювілеєм вітали у Споживспілці. Голова Правління
Спілки споживчих товариств області Петро Петрушевський подякував за відданість споживчій кооперації та побажав
міцного здоров’я та ще довгих і щасливих
років життя. До цих привітань приєдналися колишні колеги Василя Михайловича:
голова правління Кіровоградського райспоживтовариства Лідія Кліщевська та голова правління Знам’янського райспоживтовариства Артур Арутюнян.

Ірина ШІХІЄВА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 20
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Мас-старт 12,5 км
(жінки)
09.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Мас-старт 15 км
(чол.)
11.00 Д/ф «Приватний лист
світові»
12.00 Орегонський путівник
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Борхес
13.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»
15.00 Новини
15.20 Фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.50 Д/с «Національні парки
Америки»
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Воскові крила Ікара»
02.40 Чоловічий клуб. Спорт
03.45 Чоловічий клуб
04.20 Вікно в Америку
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
16.45, 19.30, 01.10 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Життя після життя»
16+
22.00 «Гроші»
23.15, 01.25 Х/ф «Центуріон»
16+
04.25 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 Х/ф «Бідна Liz» 16+
11.10, 12.25 Х/ф «Навмисно не
придумаєш» 16+
13.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.20 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Заради кохання я все
зможу!»
00.00 Т/с «Територія краси»
01.35, 05.10 «Подробиці»
02.20 Х/ф «Дитина на листопад»
03.50 «Готуємо разом»

ICTV

04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Дивитись усім!
05.50 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою
(повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Останній кіногерой»
16+
16.10 Х/ф «Форсаж-6» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Майор і магія» 16+
22.20 Свобода слова
00.25 Х/ф «Мерзенна вісімка»
16+
03.15 Стоп-10
СТБ

06.50 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.05 Х/ф «Аварія — дочка
мента»
14.00 «Битва екстрасенсів-16»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55, 22.35, 01.30 «Слідство
ведуть екстрасенси»
23.35 «Давай поговоримо про
секс-3»
УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Сріблястий дзвін
струмка» 16+
13.45, 15.30 Т/с «Берег надії»
16+
15.00, 19.00, 23.00, 01.40
Сьогодні
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.30 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Анжеліка»
23.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.30 Зоряний шлях
05.20 Реальна містика

ВІВТОРОК, 21
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Бути сама собі ціллю.
Ольга Кобилянська»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.00 Новини
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Хто в домі хазяїн? (повтор)
17.40 М/с «Гон»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Борис Мозолевський. Знак Скіфії»
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне

21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Після прем’єри —
розстріл»
03.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»
03.55 Д/ф «Формула життя Олександра Палладіна»
04.15 Уряд на зв’язку з громадянами
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
16.45, 19.30, 01.40 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Життя після життя»
16+
22.00 «На ножах»
23.35, 01.55 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
05.05 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.35, 05.10 «Подробиці»
00.00 Т/с «Територія краси»
02.25 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV

04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Більше ніж правда
11.40, 17.45 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
12.35, 13.10 Х/ф «Останній
кіногерой» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і
магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Людина, що біжить»
16+
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.40 Стоп-10
СТБ

07.10 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.10, 18.30 «За живе!»
11.25 «МастерШеф-3»

16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»
23.25 Т/с «Коли ми вдома»
01.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.10 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 03.30
Сьогодні
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
01.50 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.15 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

СЕРЕДА, 22
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30 Д/ф «Борис Мозолевський. Знак Скіфії»
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.00 Новини
15.20 Світло
16.05 На пам’ять
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Гон»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Іван Драч. Крізь час
і слово»
03.05 Д/с «Національні парки
Америки»
03.55 Д/ф «Приватний лист
світові»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
16.45, 19.30, 02.00 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після життя»
16+
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30, 02.15 Х/ф «Великі надії»
16+
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.40, 05.10 «Подробиці»
00.00 Т/с «Територія краси»
02.30 Х/ф «Дідька лисого» 16+
03.50 «Готуємо разом»
ICTV

04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!
05.30, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
11.05 Більше ніж правда
12.00, 17.45 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Людина, що біжить»
16+
15.25, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і
магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.15 Х/ф «Без компромісів» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.40 Стоп-10
СТБ

06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55, 18.30 «За живе!»
11.10 «МастерШеф-3»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»
23.15 Т/с «Коли ми вдома»
00.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 02.40 Сьогодні
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 23
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Площа Берклі»
10.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»

11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Світ Максима»
15.00 Новини
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 Школа Мері Поппінс
18.05 Voxcheck
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Клоун іде на манеж.
М.Яковченко»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Сергій Данченко і сто
лицарів навколо круглого
столу»
03.00 Телевистава «Назар Стодоля»
04.05 Д/ф «Дворянин Микола
Лисенко»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Життя після життя»
16+
22.00 «Чотири весілля-6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45, 02.40 Х/ф «Одержимість»
16+
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.05, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!
14.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.35, 05.10 «Подробиці»
00.00 Т/с «Територія краси»
02.25 Х/ф «Самотня жінка бажає
познайомитись...»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV

04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.00, 17.50 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Без компромісів» 16+
15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і
магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Відшкодування збитків» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.40 Стоп-10
СТБ

06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50, 18.30 «За живе!»
11.10 «МастерШеф-3»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
00.30 «Один за всіх»
01.10 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40
Сьогодні
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Суші на експорт»
09.35 Т/с «Площа Берклі»
10.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Клоун іде на манеж.
М.Яковченко»
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Винниченко без
брому»
15.00 Новини
15.20 Віра. Надія. Любов
16.15 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Гон»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.40 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура

02.10 Музичне турне
03.10 Надвечір’я. Долі
04.00 Д/ф «Щедрик, щедрик…»
04.35 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15, 01.50 «Розсміши коміка.
Діти-2»
21.45 «Вечірній квартал»
23.45 Х/ф «Закони
привабливості»
03.10 «Секретні матеріали»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Заради кохання я все зможу!»
14.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.15 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Рецепт її молодості»
00.50 Х/ф «Жінка для всіх»
03.05 Х/ф «Без року тиждень»
04.15 «Чекай мене»
ICTV

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
11.55, 17.45 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Відшкодування збитків» 16+
15.30, 16.10 Т/с «Майор і магія»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.35 Х/ф «Саботаж» 18+
01.40 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
03.00 Стоп-10
СТБ

08.45 Х/ф «Екіпаж»
11.15 Х/ф «Мати й мачуха» 16+
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк-7»
01.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-2» 12+

15.00, 19.00, 23.50, 03.00
Сьогодні
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС2018. Хорватія — Україна
00.10 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.50 Реальна містика
05.30 Зоряний шлях

10.00, 02.15 Д/п «Бомби, які
підірвали світ»
10.45 Х/ф «Вокзал для двох»
13.50, 20.30 Т/с «Одну тебе кохаю» 16+
20.00, 05.20 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Кохати не можна забути» 16+
00.20 Х/ф «Полювання Ханта»
16+
04.00 Х/ф «На Вас чекає громадянка Никанорова»

СУБОТА, 25

ICTV

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

04.30 Факти
04.50 Х/ф «Тільки для твоїх очей»
16+
07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком «На трьох» 16+
13.25 Х/ф «Ясон та аргонавти»
17.00 Х/ф «Еон Флакс» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри» 16+
22.20 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри-2» 16+
00.20 Х/ф «Саботаж» 18+
02.00 Т/с «Прокурори» 16+
Перехід на літній час

09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с «Площа Берклі»
14.35 Книга.ua
15.05 Український корт
15.35 Чоловічий клуб
16.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Богатирські ігри
18.45 Х/ф «Шопен. Бажання
любові»
21.00 Новини
21.30 Концертна програма
22.40 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Світло
03.00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС
04.00 Х/ф «Наталка-Полтавка»
05.35 Новини
1+1

06.00 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
10.50 «Світське життя»
11.50 «Одруження наосліп-3»
13.25 «Голос країни-7»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30, 02.15 ТСН
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 2017»
23.10 «Світське життя»
00.10 «Вечірній Київ»
05.15 Х/ф «Закони
привабливості»
ІНТЕР

06.00 «Подробиці»
06.55 Мультфільм
07.15 Х/ф «На Вас чекає громадянка Никанорова»
09.00 «Україна вражає»

02.00 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.50 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 26
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Воїни миру. Рустам
Хамраєв
09.35 Х/ф «Хоча зі мною ніхто не
йде»
11.35 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.35 Х/ф «Кохання. Це слово із
семи букв»
14.15 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.05 Твій дім-2
16.30 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.20 Д/ф «Марія Левитська.
Теат-ральний роман»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Сімдесятники.
Микола Вінграновський.
Український Орфей»
02.40 Віра. Надія. Любов
03.30 Х/ф «Суперник»
05.35 Новини

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Холостяк-7»
13.25 «МастерШеф Діти-2»
19.00 «Україна має талант!
Діти-2»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
23.40 «Давай поговоримо про
секс-3»
01.35 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях
09.30 Х/ф «Руда»
11.20, 15.20 Т/с «Анжеліка»
15.00, 19.00, 01.15 Сьогодні
17.00, 19.40 Т/с «Щоб побачити
веселку» 16+
21.15 Х/ф «Героїня свого роману»
16+
23.10 Реальна містика

1+1

07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
09.50 ТСН
10.50, 12.00 «Світ навиворіт-3.
Танзанія»
13.25, 14.30 «Світ навиворіт-4.
В’єтнам»
15.35 Х/ф «Життя після життя»
16+
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.30 «VIVA! Найкрасивіші 2017»
01.25 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»
02.55 «Таємний код Віри»
ІНТЕР

05.50 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Рецепт її молодості»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК
Для приватних осіб пропонуємо зручний спосіб оплати за розміщення у нашій газеті оголошень, вітань, некрологів, а саме – через інтернет-банк
Приват24. Для цього вам потрібно:
1) увійти з головної сторінки
у Всі послуги/Платежі/По Україні;
2) заповнити поля:
– отримувач – «Редакція газети
«Вісті…»;
– номер рахунку отримувача –
26006052730479;
– поставити відмітку навпроти рядка
«Рахунок одержувача відкрито
в КБ «Приватбанк»;
– у «Призначенні платежу» зазначити: назву послуги – «публікація

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

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Кохати не можна забути» 16+
13.50, 21.30 Т/с «Одну тебе
кохаю» 16+
20.00 «Подробиці тижня»
23.40 Х/ф «Вокзал для двох»
ICTV

04.40 Факти
05.10 Х/ф «Завтра не помре
ніколи» 16+
07.10 Т/с «Відділ 44» 16+
09.55 Ньюзмейкер: Анатолій
Матіос
10.50, 13.00 Х/ф «Ясон та аргонавти»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри» 16+
16.45 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.05 Х/ф «Джек Райан. Теорія
хаосу» 16+
01.00 Х/ф «Операція «Відплата»
18+
02.25 Т/с «Прокурори» 16+
СТБ

05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк-7»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
11.10 «Україна має талант!
Діти-2»
14.20 Х/ф «За двома зайцями»
16.00, 23.15 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
18.00, 22.15, 00.25 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
УКРАЇНА

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.30 Х/ф «Героїня свого роману»
16+
11.20 Т/с «Анжеліка»
16.45, 20.00 Т/с «Сонячне затемнення»
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
21.20 Т/с «Щоб побачити веселку» 16+
01.00 Реальна містика
01.50 Т/с «Райське місце» 16+

тей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до редакції на номер (044) 529-93-47.
Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
МАЙСТЕР-КЛАС

ЗУСТРІЧ З УСПІШНИМ БРЕНД-ШЕФОМ ХАРКОВА
Формулою власного успіху в ресторанному бізнесі з майбутніми технологами Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу
поділився бренд-шеф ресторануклубу Bolero, випускник 2012 року
цього вишу Віталій Нужний.
Таку надзвичайно цікаву й ефективну зустріч для студентів групи
ТХ-320 спеціальності «Виробництво
харчової продукції» провела на лабораторному занятті з дисципліни

«Технологія виробництва кулінарної
продукції» викладач Л.Г. Кащавцева.
Карамельно-вершковий «Мельфей» з ягодами, комплімент від
шефа до кави, вразив студентів простотою приготування та елегантністю в подачі. Десерт «Ажурна шоколадна сфера» із сиром «Дорблю»
та кулькою морозива під карамельно-вершковим соусом у руках професіонала став шедевром інноваційного напряму фудпейрингу (ство-

рення нового кулінарного шедевру
в результаті незвичних смакових
комбінацій) як за смаком, так і за
презентацією. «Шоколадний кейк» з
білковим кремом за технікою
«фламбе» (спосіб приготування їжі
чи, частіше, кінцевий етап приготування, що полягає в обробці страви
палаючим спиртом), приготовлений
студентами під керівництвом майстра кулінарних справ, не залишив
нікого байдужим.

Щоденна праця, самовдоскона- чайно добре, з бажанням і творчіслення, прагнення не зупинятися на тю – найкоротший шлях до успіху в
досягнутому – такі побажання для ресторанній індустрії.
майбутніх технологів прозвучали
Циклова комісія харчових
від успішного бренд-шефа Віталія
технологій та ресторанного
Нужного.
бізнесу ХКТЕК
Готувати звичайні страви надзви-

ДО РІЧНИЦІ

ШЕВЧЕНКIВСЬКI
ЧИТАННЯ
ВІННИЧЧИНА 9 березня у Вінницькому кооперативному коледжі економіки і права відбулися Шевченківські читання «Шевченко і сучасність». У заході взяли
участь запрошені учні
загальноосвітніх шкіл
Вінниці та Вінницького
району і студенти I-II
курсів коледжу, факультету економіки та підприємництва ВКІ.
Щирими, зворушливими словами привітала
присутніх викладач української мови та літератури В.А. Павлюк. Вона наголосила, що геніальні твори великого Кобзаря співзвучні дню
сьогоднішньому. Також Віта Анатоліївна за-

Дзюби «Тарас Шевченко» є слова, що чітко дають зрозуміти взаємозв’язок творчості письменника із сьогоденням: «Шевченко як явище
велике й вічно живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям триває
Шевченкове, вбираючи в себе нові дні й новий
досвід народу, озиваючись до нових болів і
дум, стаючи до нових скрижалей долі».

не питання, на яке, напевно, кожен має свою відповідь. Студенти-першокурсники (МЕН-11, МЗД11) і співробітники бібліотеки (Валентина Іванівна Гула та Лідія Андріївна Лоза), презентували
короткі біографічні оповіді, цікаві факти з життя Тараса Шевченка, читали вірші… А співробітники відділу обслуговування навчальної і наукової літератури підготували виставку «Тарас
Шевченко – український художник, поет, мислитель», яку всі бажаючі можуть переглянути, заВіта ПАВЛЮК, Інна ШИБІЦЬКА, викладачі вітавши до читального залу бібліотеки, а книги,
української мови та літератури представлені на ній, згодом взяти на абонементах бібліотеки.

кликала вшанувати хвилиною мовчання
пам’ять героїв України – Небесної сотні.
Студенти представили виставку картин «Шевченко – художник». Піднесено
і врочисто звучали твори Тараса Шевченка у виконанні учнів та студентів:
Сніжани Хамули, Анастасії Котович,
Ангеліни Панкової, Дмитра Садовського, Діани Ткаченко, Аліни Качанової, Юлії Острижнюк, Юлії Коптюх, Вікторії Іскри.
Золотими літерами в історію України увійшло ім’я Великого Кобзаря. У книзі Івана

ПОЛТАВЩИНА 9 березня (за новим стилем) 1814 року народився Тарас Шевченко.
У переддень цієї дати, 6 березня, у читальному залі бібліотеки ПУЕТ відбувся масовий захід – Шевченківські читання, який родинними спогадами про «Кобзар» Шевченка розпочала директор бібліотеки Світлана
Василівна Садова.

Інформаційний сектор ПУЕТ

Говорила вона й про те, що наше радянське
минуле дещо спотворило сприйняття життя та
творчості Тараса Шевченка, зробивши його
спрощеним та заідеологізованим. Стереотип заблокував свідоме сприйняття творів, що видавались великими накладами і вивчалися у школі.
Люди слухали і не чули, дивилися і не бачили…
То який же він, справжній Шевченко?.. Риторич-

МАНДРІВКА

«МІСТО ІЗ СЕРЦЕМ МОРЯ, МІСТО З ОЧИМА НЕБА...»

Н

арешті весна! Час
нових вражень настав! Тому потрібно
відкривати сезон подорожей. Побувавши в Києві
та Львові, мандруємо до Одеси. А де ж іще зустрічати весну, як не на півдні України?
Ми, студенти III курсу спеціальності «Фінанси і кредит»
Тернопільського кооперативного торговельно-економічного

коледжу, 3 березня гостювали в
Одесі. 10-годинна екскурсія величним містом подарувала нам
позитив і натхнення, можливість побачити місця, відомі з
літературних творів чи кінофільмів, відчути атмосферу жартівливого й пристрасного міста.
Одеса – українська столиця
гумору, «перлина біля моря»,
«місто-герой», «Південна Пальміра», «Одеса-мама»... Небага-

то знайдеться в світі міст, що
мають таку популярність та
любов величезної кількості людей. Із першого дня свого заснування Одеса була і залишається інтернаціональним містом. Окрім українців і росіян
значну частину населення
складають вихідці з Балкан та
країн Західної Європи. Це відображено в назвах районів та
вулиць: Молдаванка, Фран-

цузький, Італійський бульвари,
вулиці Грецька, Болгарська, Єврейська, Польська та ін.
Одеса починається з Дерибасівської – знаменитої пішохідної
вулиці. Тут, присівши на лавку
біля Утьосова, ми поспостерігали
за плином життя, сфотографувалися на пам’ять на легендарному
дванадцятому стільчику (місце,
де встановлено монумент у вигляді стільця, називають «Площа
Остапа Бендера», вона найменша у світі: займає всього 5 квадратних метрів). Крім цього, привертає увагу міський сад на Дерибасівській. Це своєрідний музей просто неба – пункт зустрічі
талановитих художників. А ще
тут знаходиться єдиний у світі
фонтан парфумів.
Далі вирушаємо до Оперного театру. Він входить до
рейтингу найкрасивіших у
всій Європі. Фотографуємось і
прямуємо до Потьомкінських

сходів, що розташовані неподалік від Одеської опери. Їх
недарма називають сходами в
небо. Це унікальна споруда.
По-перше, сходи – найбільші в
Україні. По-друге, попри всі
закони оптики, вони не звужуються, коли дивитися згори
вниз. На жаль, сходи зараз на
реставрації, нам не вдалось
спуститись ними до морпорту. Біля Потьомкінських сходів зустрічаємо відомого герцога Дюка де Рішельє і потрапляємо на знаменитий Приморський бульвар. За традицією, якщо ти вперше в Одесі,
біля пам’ятника герцогу треба
загадати бажання (перевіримо, чи збудеться).
Наступна зупинка – морський вокзал. Він схожий на
сучасний мегаполіс. Тут бачимо яхтовий комплекс, музей
просто неба, арт-галерею, насолоджуємось чудовими пей-

зажами одеської набережної.
Особливо запам’ятався пам’ятник «Дружині моряка» –
дуже красивий і символічний,
його відкрили на морському
вокзалі у 2002 році.
Ще ми відвідали найстаріший пляж Одеси «Ланжерон»,
Одеську обласну філармонію,
що розташована на розі вулиць Пушкінської та Буніна.
Будівля філармонії виконана в
стилі італійської готики з елементами ренесансу. Також нам
вдалося весело провести час в
одеському парку атракціонів.
«Я вам не скажу за всю
Одессу – вся Одесса очень велика ...» – справді ми побачили ще не всі принади цього
колоритного міста. Тому є
причина повернутися ще.
Отож, до зустрічі в Одесі!

Розповідали студенти
груп БС, 3Ф
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

«Якщо ви ставите мету кожній своїй дії, то будь-яка діяльність дасть вам результат».
Джордж Грегорi ПЛІТТ (молодший), американський актор

ДОСВІД

ОЛІМПІАДА

СТУДЕНТИ-ПРАВНИКИ
ПОРАДУВАЛИ
ВИСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Нещодавно представники
Львівського кооперативного
коледжу економіки і права
взяли участь в обласній олімпіаді з правознавства серед
студентів вищих навчальних
закладів I–II рівнів акредитації
Львівської області, що пройшла на базі Технологічного
коледжу вищого державного
навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».
Із вітальним словом до
учасників олімпіади звернувся Голова ради директорів вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації Львівської
області Роман Дадак, який побажав усім успіхів та гарних
результатів.
Учасники олімпіади мали
змогу перевірити свої знання з
базових галузей права та ряду
юридичних дисциплін. Забезпечували проведення олімпіади та перевірку робіт журі з
провідних викладачів правознавчих дисциплін технікумів

та коледжів I–II рівнів акредитації Львівської області.
Голова методичного об’єднання викладачів правознавчих дисциплін ВНЗ I–II рівнів
акредитації Львівської області
Наталія Галушка зазначила,
що студенти приємно вразили
високим рівнем підготовки, а
також подякувала викладачам
за результативну роботу.
За словами методиста ради
директорів вишів I–II рівнів
акредитації Львівської області
Ірини Тарасюк, під час олімпіади студенти підтвердили свої
грунтовні знання, кмітливість,
випробували себе у розв’язан-

ВИПРОБОВУВАЛИ
ВЛАСНІ СИЛИ
НА ПРАКТИЦІ

Адміністрація коледжу, голова та викладачі циклової
комісії правознавчих дисциплін, студентське самоврядування й одногрупники пишаються своїми «олімпійцями»
та бажають їм успіхів і відмінних результатів у подальших
змаганнях. Директор Львівського кооперативного коледжу економіки і права Наталія
Зубко подякувала викладачам циклової комісії правознавчих дисциплін (голова
циклової комісії Руслана Юзьків) за ефективну роботу та
відповідальне ставлення під
час підготовки студентів до
такого важливого заходу.

ні нестандартних завдань.
Вони продемонстрували здатність креативно мислити, наводили переконливі аргументи і докази.
Львівський кооперативний
коледж економіки і права та
спеціальність «Правознавство» гідно представили, і повернулися з нагородами такі
студенти: Ольга Галімурка – I
місце, а Зоряна Стецина та
Марія Климко посіли III місце.
Під час церемонії закриття
олімпіади організатори захоМихайло ГОЛУБКА,
ду нагородили грамотами та
прес-секретар Львівподяками переможців та їх ського кооперативного конаставників.
леджу економіки і права

Велике значення під час підготовки
конкурентоспроможних фахівців для
сучасних умов виробництва має їх практична підготовка, найважливішим завданням якої є поєднання теорії із практикою. Для виконання студентами програм практики адміністрація Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу підтримує тісні зв’язки
з провідними підприємствами споживчої кооперації, структурами різних видів та форм власності, що використовують ефективні методи організації праці
й мають кваліфікований персонал для
керівництва практикою.

НОВАЦІЯ

У КІРОВОГРАДСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ВІДКРИЛИ
«ЦЕНТР СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

У

Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і
права імені М.П. Сая відбулося урочисте відкриття «Центру студентського самоврядування». Як і годиться у таких випадках,
перерізали червону стрічку, запросили
на свято поважних гостей, серед яких –
заступник начальника головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області Артем Мамченко,
директор Кіровоградського обласного
«Інформаційно-ресурсного центру» Ірина Жарова, яка опікується роботою Студентського парламенту в Кіровоградській області, викладачі та студенти
кооперативного навчального закладу.
Чимало вітальних слів і побажань
прозвучало на адресу креативної та амбітної молоді коледжу.
– Майбутні колеги, вітаю вас із відкриттям «Центру студентського самоврядування» та юридичної клініки як
складової такого Центру. Бажаю Вам

успіхів і самовдосконалення, а також
постійного прагнення до розвитку. Завдяки роботі в юридичній клініці ви
зможете не тільки вдосконалити набуті
навички, а й допомогти тим громадянам, яким необхідно отримати безоплатну правову допомогу, – відзначив
Артем Мамченко.
Задум створення такого центру виник після формування складу студентської ради коледжу на чолі зі студентом
III курсу правознавчого відділення та
депутатом Студентського парламенту
Олександром Лещенком.
За словами заступника директора з
навчально-виховної роботи Володимира Панченка, метою створення «Центру
студентського самоврядування» є реалізація прав і можливостей студентів
вирішувати питання щодо навчання і
побуту, захисту своїх прав та інтересів,
а також участі в управлінні коледжем.
Аудиторію оснащено всім необхідним, до креативного оформлення сту-
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дентського простору долучилися найактивніші коледжани навчального закладу. Для всіх, хто прийшов на відкриття,
господарі влаштували екскурсію Центром та розповіли про його роботу.
– Тут відбуватиметься засідання студентської ради, організація багатьох
проектів коледжу та здійснюватиметься робота юридичної клініки. Також у
«Центрі студентського самоврядування» започатковано роботу «Бюро знахідок», у якому власник зможе відшукати
загублені в коледжі речі, – зазначив
Олександр Лещенко.
Того ж дня на базі Кіровоградського
кооперативного коледжу економіки і
права імені М.П. Сая запрацювала і юридична клініка. Адміністрація навчального закладу відзначає в цьому переваги
для активної молоді, яка матиме змогу
під час навчання здобути більше практичних навичок роботи з клієнтами.

Ірина ШІХІЄВА

7 лютого цього року розпочалась
професійна практика для студентів
третього курсу спеціальності «Ресторанне обслуговування». Кращими
базовими підприємствами для проведення професійної практики є такі
ресторани, кафе, бари: «Ностальжи»,
«Мускат», «Пан Атаман», «Ангел»,
«Наомі», «JOY», «Спорт», «Егоїст»,
піцерія «Челентано», «Піцерія» (на
вул. Грецька, м. Херсон), а також туристичний комплекс «Фрегат» та
розважальний комплекс «Чудопарк». Під час проходження практики багатьом студентам коледжу запропонували працевлаштування.
Керівництво практикою здійснюється викладачами фахових дисциплін, які надають студентам методичну допомогу у веденні щоденника, написанні звіту та індивідуального завдання.
Від якості проведення виробничої
практики великою мірою залежить
професійне становлення студента як
майбутнього компетентного фахівця.
Можна сказати, що практика є своєрідним індикатором готовності молодих спеціалістів до подальшої професійної діяльності. Студенти, своєю
чергою, мають не тільки демонструвати засвоєні теоретичні знання, набувати професійних умінь та навичок, а й навчитися перетворювати
все це в потужну виробничу силу.

За сайтом коледжу
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

КАБМIН У ПЕРЕДЧУТТI ЗМIН
Цьогорічна середина весни буде пов’язана зі звітом уряду про виконання програми своєї діяльності за минулий рік.
Цього моменту очікують багато парламентаріїв та політиків, не представлених у Верховній Раді, адже урядова криза
спроможна перетворити ситуацію на резервуар із мутною водою, де є спокуса зловити велику рибу власного успіху.
ЄВГЕН
МАГДА

в середині квітня на нас чекатимуть потужні піар-атаки на
уряд, його позиційний захист
та визначення «міністрів на заклання», звільнення яких може
врятувати прем’єрську кар’єру
Володимира Гройсмана. Зрозуміло, що в цих умовах говорити
про серйозні економічні реформи чи предметний аналіз роботи уряду, на жаль, не випадає.

кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА
У ЗОНІ КОМПРОМІСУ
Нагадаю, що Володимир
Гройсман став прем’єрміністром України в середині
квітня минулого року внаслідок компромісу між фракціями
БПП та «Народного фронту». Лідер «фронтовиків» Арсеній Яценюк змушений був тоді добровільно піти у відставку, а дві
найбільші парламентські фракції за допомогою групи позафракційних переформатували
коаліцію. Її поіменний список
досі не оприлюднений, що викликає критику з боку представників опозиції, які працюють зразу у чотирьох парламентських фракціях. Втім, Радикальна партія балансує між
владою та опозицією, її поведінка є ознакою політичних
торгів, що тривають і нині, помітно пожвавлюючись із наближенням «години Ч» для уряду
Гройсмана.
Власне, нічого нового у тактиці боротьби Кабінету Міністрів за власне виживання не
спостерігається, адже уряди в
Україні завжди намагалися боротися за продовження своєї роботи. Інша річ, що не кожен із
них діяв в умовах протистояння
Росії в економічній, енергетичній та інших сферах, коли існує
потреба не лише у чіткій стратегії дій, а і вправних щоденних
тактичних маневрах. Гібридна
агресія Кремля накладає свої
обмеження на простір для маневру урядовців, зокрема суттєво обмежуючи обсяг фінансових ресурсів, які можуть бути
використані у процесі пошуку
лояльності.

ЧИМ МЕНШЕ ПОЗИТИВУ,
ТИМ БІЛЬШЕ
ГОЛІВ ПОЛЕТИТЬ
Цілком зрозумілою виглядає
занепокоєність Володимира
Гройсмана наслідками блокади
на Донбасі. За його словами, незаконні дії блокувальників фактично знищують паростки економічного зростання (наприкінці 4-го кварталу 2016 року його
показник становив 4,7%). Залежність проста – чим менше у
Кабінету Міністрів позитивних
прикладів власної роботи, тим
запеклішими будуть торги у се-

ПЕРІОД ВТРАЧЕНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

редині квітня. Схоже, уряду для
власного збереження доведеться пожертвувати кількома міністрами, аби заручитися підтримкою депутатського корпусу. І повністю від відставки гарантовані хіба що керівники
оборонного та зовнішньополітичних відомств, які призначаються та звільняються за президентським поданням.

НЕЩОДАВНІ ДОСЯГНЕННЯ
ТА ПРОКОЛИ
УРЯДУ ГРОЙСМАНА
Перед тим, як проаналізувати потенційні «слабкі ланки»,
пропоную зосередитися на досягненнях та проколах Кабінету Міністрів. Серед перших назву вирівнювання ціни газу для
різних категорій споживачів та
позов до Стокгольмського арбітражу з метою перегляду умов
контракту на постачання «блакитного золота», підписаного
за благословення Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.
Вартість цієї домовленості для
української економіки була
надмірною. Рішення про вирівнювання ціни газу призвело до
підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги,
проте було необхідним, оскільки дозволило залатати величезну фінансову діру в балансі
«Нафтогазу України». За словами віце-прем’єра Павла Розенка, субсидію на оплату послуг
ЖКГ отримують 7,5 мільйонів
українських сімей. Субсидіювання критикують (не без підстав), проте замінити його сьогодні складно. До речі, другу
зиму поспіль Україна обійшлася без поставок російського
газу, що може стати вагомим
аргументом у Стокгольмі.
З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні стано-

вить 3200 гривень. Суспільству
не вдалося оминути дискусію
про доцільність цього кроку,
проте він, як мінімум, має психологічне значення: протягом
останніх років наша держава
була європейським аутсайдером за розмірами середньої
зарплати, а питання ефективності соціальної політики залишається одним із наріжних
каменів внутрішньої політики.
Тому для Кабміну підвищення
мінімальної зарплати – це насамперед демонстрація власного потенціалу до здійснення
змін. У цій же категорії варто
розглядати прагнення уряду
добитися зменшення вартості
ліків.

ДЛЯ КАБМІНУ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРПЛАТИ – ЦЕ
НАСАМПЕРЕД ДЕМОНСТРАЦІЯ ВЛАСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДО
ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН
Щодо недоліків, то крім вже
згаданої блокади на Донбасі,
яка стала фактором негативного впливу на економіку та міною уповільненої дії для влади
в цілому, можна згадати затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому НАБУ висунула звинувачення у масштабних махінаціях на користь одіозного
парламентарія Олександра
Онищенка. Навряд чи ця подія
зможе знайти позитивну оцінку у пересічних громадян.

Ще один аспект – стан автомобільних шляхів після зими
2016/2017, адже навряд чи хтось
із автомобілістів може назвати
його прийнятним та відповідним для європейської країни з
унікальними транзитними
можливостями.

НЕЗАМІННИХ
У НАС НЕМАЄ
Позиції міністра інфраструктури Володимира Омеляна
(звісно, не лише в контексті
стану автомобільних шляхів)
виглядають нині найбільш
вразливими. Керівник стратегічної для країни галузі вступив у публічну суперечку з керівником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном, і навряд чи
може стверджувати, що вийшов з неї переможцем. Періодично критичні стріли зі
шпальт ЗМІ та телеекранів летять і на адресу міністра АПК
Тараса Кутового. Логіка розвитку подій всередині українського політикуму підказує,
що й міністр фінансів Олександр Данилюк, попри скептичне ставлення до Романа Насірова, не може бути 100-відсотково
впевненим за власні позиції.
Вразливими виглядають і позиції в.о. міністра охорони
здоров’я Уляни Супрун, яка намагається дати бій лікарняній
мафії.
Одним із парадоксів можна
назвати позиції в уряді Арсена
Авакова. Хоча міністра внутрішніх справ не критикує хіба
що лінивий, всерйоз припускати можливість його відставки
навряд чи хтось візьметься,
оскільки такий розвиток подій
призведе до виходу «Народного
фронту» з парламентської коаліції, що швидко поглибить політичну кризу. Це означає, що

Тому і позиції самого Володимира Гройсмана виглядають
не бездоганними. Юлія Тимошенко завчасно почала атаку
на прем’єра, який назвав її
«матір’ю української корупції».
Лідер «Батьківщини» тим часом пішла на хитрощі, говорячи про необхідність звільнення
лише голови уряду, а не всього
його складу. Щоправда, законодавство передбачає за такого
варіанту необхідність перезатвердження всіх міністрів, і у
цьому випадку навряд чи
вдасться обійтися без кадрових
змін. Прем’єрська доля Гройсмана значною мірою залежатиме від його лояльності президенту, адже глава держави
також зацікавлений у стабільності та економічному зростанні. До речі, Міністерство інформаційної політики могло б
більш активно вибудовувати
комунікації з громадянами, намагаючись зберегти нинішній
склад Кабінету Міністрів на робочих місцях.

В СЕРЕДИНІ КВІТНЯ
НА НАС ЧЕКАТИМУТЬ
ПОТУЖНІ ПІАР-АТАКИ
НА УРЯД, ЙОГО ПОЗИЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ «МІНІСТРІВ НА ЗАКЛАННЯ»,
ЗВІЛЬ НЕННЯ ЯКИХ
МОЖЕ ВРЯТУВАТИ
ПРЕМ’ЄРСЬКУ КАР’ЄРУ
ВОЛОДИМИРА
ГРОЙСМАНА
Схоже, на нас чекає напружений місяць холодної громадянської війни між вчорашніми соратниками та політичними союзниками. Назвати період до
звіту Кабінету Міністрів сприятливим для економічних перетворень ніяк не випадає,
отже, він буде втраченим для
країни.
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«Піднятися не важко; важко залишитися при цьому самим собою».
Жуль МІШЛЕ, французький iсторик i публiцист

КРУГОЗІР
МАНЕВРИ

Я

к відомо, не помиляється
тільки той, хто нічого не
робить. Тому, якщо ви
хоч щось робите, помилок вам не уникнути. Ну а якщо
ви запеклий трудоголік, який не
може не працювати багато, приготуйтеся до того, що й помилок
буде чимало.
Ну, наприклад, сьогодні ви півгодини простояли в «тягучці» на
дорозі, на якій у принципі заторів
ніколи не буває. Тому мало того,
що на роботу спізнилися, так ще
й з’явилися туди в жахливому настрої. Напевно, тому й на робочому місці все пішло не так: партнерам по бізнесу зателефонували
із запізненням, у звіті помилок
наробили і, схоже, ваше начальство от-от улаштує вам прочухан.
Про те, як уникнути, здавалося б,
невідворотного наганяю, знають
психологи. Деякі поради, на наш
погляд, найбільш вдалі, і пропонуємо вашій увазі.

ПРАВИЛО ПЕРШЕ
Будьте у начальства на хорошому рахунку. Не покладаючи
рук, не шкодуючи сил і часу, працюйте на свою репутацію, на свій
позитивний імідж, адже згодом
він працюватиме на вас. Звичайно, наганяй від начальства можна одержати і просто так, без серйозної на те причини, але коли
привід є, шанси його заробити
збільшуються в рази. Але якщо
ви у свого начальника на хорошому рахунку, він, швидше за все,
на підсвідомому рівні шукатиме
інших винних. Але навіть якщо
ваша провина не потребує доказів, ви, знов-таки у силу своєї бездоганної репутації, зможете розраховувати на поблажливість навіть там, де інші отримали б догану, так що вигода очевидна.
Для того щоб користуватися
авторитетом у начальства, по-

В ТЕМУ

ЛАЙФХАКИ:

ЯК НАПАРТАЧИТИ

I «ВИЖИТИ»
трібно або добре працювати, або
бути вкрай послужливим і відданим. Другий шлях набагато
ефективніший, але без першого
він довго не проіснує – рано чи
пізно ваша професійна неспроможність проявиться, і тоді ніяка поблажливість вас не врятує.

ПРАВИЛО ДРУГЕ
Якщо з вашої вини виникла
якась проблема, не чекайте,
коли вас викриє керівник або,
що ще гірше, ваші «доброзичливці», а покваптеся заговорити
про неї першим. У такому випадку у вас буде серйозна перевага – ви зможете представити
все у вигідному для вас світлі. А
якщо ні, то ви як обвинувачуваний змушені будете виправдовуватися, а це завжди не тільки
неприємно, але й принизливо.
Порушуючи проблемне питан-

Ліки проти страху. Якщо ви
ня самі, ви зможете зберегти
дуже
боїтеся начальника, то,
гідність і спілкуватися з нарозмовляючи
з ним, намагайтечальством на рівних.
ся уявити, що дивитеся на себе і
на нього з боку. При цьому ваше
ПРАВИЛО ТРЕТЄ
«зображення» має бути більНе допускайте одностороншим, а його – дрібнішим.
ньої комунікації. У таких випадЛіки проти грубощів. Якщо
ках краще не надсилати електронначальник розмовляє з підлених листів і СМСок, оскільки це,
глими грубо, знайдіть у нього
знову ж таки, не дає вам можлияку-небудь смішну рису – ну, навості пояснити свою позицію і на- приклад, пивний животик або
вести докази на свій захист. Те, три останні волосини, зачесані
чого начальник не зрозуміє із ва- на лисину – і сконцентруйте на
шого послання, він додумає сам, ній усю свою увагу. Те, до чого
і не факт, що його висновки бу- ми ставимося з гумором, уже не
дуть на вашу користь.
в змозі нас налякати.
Ліки проти агресії. Якщо кеПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ рівник вашого підприємства
Ну й наостанок кілька психо- спілкується різко й агресивно,
логічних прийомів, які допомо- подумки зведіть між вами стіну
жуть вам, якщо гніву начальства – абсолютно прозору, але щільну
уникнути все-таки не вдалося. Ці й міцну. Гнів начальства, не напрості способи призводять до шкодивши вам, розбиватиметьнадзвичайних результатів.
ся об цю перешкоду.

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ – це сукупність
особистісних якостей людини, завдяки якій
вона може переносити перевантаження (інтелектуальні, вольові й емоційні). Іншими словами, стресостійка людина здатна спокійно «пережити» гнів начальства, швидко розв’язати
складне виробниче завдання і витримати несправедливі претензії клієнта без будь-яких
неприємних наслідків для здоров’я як свого,
так і оточуючих. Але як можна витримувати
перевантаження, не ображатися на несправедливості, і залишатися при цьому спокійним
і врівноваженим?
Щоб розвинути у собі стресостійкість, необхідно:
змінити відношення до того, що відбувається навколо тебе. Навчитися розуміти мотиви й емоції інших людей. І, виходячи із цього, спокійно реагувати на складну ситуацію;
навчитися «випускати пару». Деякі вважають стресостійкими стриманих людей,
але це не завжди так. Часто такі люди просто приховують свої емоції, а негатив накопичується і руйнує їх. Тому потрібно вміти
скидати негативні емоції;
намагатися повноцінно відпочивати. Виділяйте час для відпочинку. Виїжджайте на природу, ходіть у кіно та на концерти, читайте;
зайнятися спортом. Фізична активність
зніме напругу і тривожність. А от ідея заїсти
тривогу тістечком проблему не вирішить.
Знаєте, що стародавня людина робила при
зустрічі з небезпекою? Тікала від неї! От і
нам треба перевести тривожні відчуття у
м’язові рухи;
висипатися. Хороший сон – вірний засіб зняття стресу;
стежити за диханням. Правильне дихання – універсальний спосіб виходу із будь-якої
стресової ситуації;
знайти хобі, яке допоможе відволікатися і перемикатися із проблеми на приємні
моменти життя.
Приділяйте час розвитку стресостійкості й
виходьте переможцем зі складних ситуацій!

МОТИВАЦІЯ

НЕВДАЧА ЯК ПРИВIД ДОСЯГТИ УСПIХУ
РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ
Від невдачі у всіх сферах нашого життя,
чи то в кар’єрі, навчанні чи особистих стосунках, не застрахований ніхто. Але якщо
для одних вона стає тільки приводом для
зневіри й початком чорної життєвої смуги,
то інші – на жаль, доводиться визнати, що
таких меншість – уміють отримувати із неї
вигоду і чинять відповідно до знаменитої
мудрості: якщо життя вкотре підсунуло вам
лимон, приготуйте з нього лимонад.

ВИЗНАЧЕННЯ
ЗІ ЗНАКОМ «МІНУС»
Для початку дамо визначення
невдачі: як правило, це щось, що
вже закінчилося і залишилося у минулому. Поки процес триває, ніхто не знає,
чим він завершиться, а, отже, він має
рівні шанси як на успіх, так і на його відсутність. Якщо ж процес закінчився, і наша підсвідомість сприймає його результат як негативний, тобто ставить йому «мінус», ми маємо
справу із невдачею.

Наша підсвідомість нас любить,
тому, щоб ми постійно не картали
себе думками про пережиту поразку,
вимагає, щоб ми витягли з неї урок. І
вона від нас не відчепиться, поки ми цього не
зробимо. Не варто навіть намагатися переконати її, що нічого страшного не сталося, все
це дарма – вона однаково вам не повірить і
вперто стоятиме на своєму. Від роботи над
помилками не варто тікати, її потрібно зробити якнайкраще і якнайшвидше для того, щоб
раз і назавжди засвоїти урок і більше не повторювати подібних прорахунків.
Розберіть ситуацію по кісточках і визначте,
які події призвели до такого результату. Причому враховуйте не тільки причини, але й наслідки. Найкраще викласти всі свої висновки
на папері, бо тут працює один дуже важливий
закон: того, що ми не записали, просто не існує. Витратьте на це кілька днів, згадайте всі
свої помилки, навіть ті, які на перший погляд
здаються дрібними й незначними. Не полінуйтеся і запишіть усе, щоб вийшла повна

картина. Як тільки всі висновки зроблені й зафіксовані, невдача перестає бути невдачею, а
ви більше не переживаєте і не думаєте весь
час про неприємну подію – отже, ви відпустили цю ситуацію.

ЦЕ БУЛО НЕ ВАШЕ ТАКСІ
Прекрасний спосіб отримати
вигоду із невдачі – зробити її своєю перемогою, тобто включити
позитивне мислення, про користь якого останнім часом постійно повторюють психологи.
«Це було не моє таксі!» – кажуть у таких випадках мудрі французи. Ви звільнилися з улюбленої, але малооплачуваної роботи і дуже через
це переживаєте? Спробуйте подивитися на те,
що сталося, з іншого боку: швидше за все, це
було не ваше покликання. Якби ви залишилися
на тій посаді, то вам увесь час довелося б докладати титанічних зусиль для того, щоб триматися на плаву, але в результаті все одно ви б
звільнилися, бо ж треба на щось жити. І добре,
що це відбулося зараз, а не через кілька років,
коли ви приросли б усією душею до своєї спра-

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ви і одна лише думка відмовитися від неї видалася б вам блюзнірством і катастрофою. Тепер
же у вас з’явився шанс знайти гідну роботу із
гідною зарплатнею або навіть подумати про
відкриття свого бізнесу. Така нехитра тактика
дозволить вам вийти з неприємної життєвої ситуації з позитивним зарядом.

НЕ ВАРТО СТУКАТИ
В ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ
Буває й інша ситуація: якщо у вас
щось забрали або чогось не дали,
можливо, ви просто йшли не туди, куди треба.
Поставивши на цій дорозі шлагбаум, доля показує, у який бік вам треба звернути і куди йти.
Наприклад, ви вже кілька років уперто намагаєтеся вступити на юридичний факультет, тоді як
вам призначений зовсім інший шлях – наприклад, кулінарний, на якому вас чекає неймовірний успіх. Але ви із затятістю, гідною кращого
застосування, грюкаєте у зачинені для вас двері. Пам’ятайте, що в будь-якій невдачі є не тільки тупик, але й поворот в інший бік. Важливо це
усвідомити і йти саме туди, де вас чекають.
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
ЖИТТЯ ЮНАЦЬКЕ

ЯК
КИЙ У ВАС
БЛОГ?
Дедалі більшає людей, зокрема й молоді,
які розпочинають вести свої інтернет-блоги,
де розповідають про захоплення й хобі, діляться думками, друкують власні вірші,
оповідання або оприлюднюють цікаві фото.
Є багато варіантів оформлення блогу. Навіть кажуть, що за кольором, який переважає на сторінці в Інтернеті, можна дізнатися
про характер того, хто її створив.
Отже, про кольори…

ЧЕРВОНИЙ. Ви енергійні, хочете все і всіх
контролювати. Вашій рішучості можна лише
позаздрити.
ЗЕЛЕНИЙ. Ви постійно шукаєте схвалення
рідних, друзів та знайомих. Полюбляєте за
найменшої нагоди демонструвати загалу позитивні риси свого характеру.
БІЛИЙ. Як правило, тримаєте свої почуття
при собі. Намагаєтеся підтримувати з усіма хороші стосунки, водночас залишаючи певну
дистанцію з оточенням.

РОЖЕВИЙ. Добрі, сентиментальні, мрійливі
– це саме про вас. Крім того, ви не зносите
будь-яких проявів насильства.
СИНІЙ. Любите дивувати, адже вам подобається, коли про вас говорять. Маєте багато талантів, які допомагають виділятися.
ЖОВТИЙ. Ви світла, допитлива й життєрадісна людина, легко налагоджуєте контакти і залюбки ділитеся хорошим настроєм із іншими.
ЧОРНИЙ. Цей колір вказує на невпевненість та
суперечності у вашій душі, бо їй бракує розуміння.
ФІОЛЕТОВИЙ. Шаблони, догми, суворі правила – не для вас. Вам до вподоби все нестандартне, незрозуміле і таємниче.
ОРАНЖЕВИЙ. Ви знаєте, як досягти успіху,
бо вмієте правильно ставити мету та ефективно розподіляти сили й ресурси.

Підготував Віктор МИРОНЕЦЬ

ЗДОРОВІ БУДЬМО

ЗБАДЬОРИТИСЯ
НАВЕСНI

Н

инішньої пори, коли на
зміну холодам приходить стабільне потепління, в організмі людини відбувається перебудова.
Передусім за біогодинником,
навіть незалежно від погоди,
«спалюється» жир, що відкладається за зиму для захисту від
низьких температур. Такий механізм закладено еволюційно
самою природою, відповідно до
кліматичної зони. Багато в кого
цей процес супроводжується загостренням хронічних захворювань, розвитком нових, а також
погіршенням загального самопочуття, депресією.
Розкладання жиру до вуглеводів потребує більше води,
тому навесні часто відчуваємо
спрагу. Тож слід збільшити споживання рідини, бажано із
вмістом вітамінів, як-от: свіжих

фруктів й овочевих соків, лимону, напоїв із медом, варенням.
Зокрема вітаміни групи В забезпечують нормальне функціонування передусім нервової
системи. Агенти цієї групи містяться не лише в продуктах тваринного походження, що, очевидно, важливо знати тим, хто
нині тримає Великодній піст.
М’ясо, печінку успішно замінять висівковий хліб, бобові,
гречка, горіхи, буряк, картопля,
капуста, мед, олія. Коли буде
дозволено їсти рибу, скористайтеся цією нагодою. Нині також
доцільно урізноманітнити раціон овочами та фруктами, багатими на вітамін С (яблука,
журавлина, квашена капуста,
цибуля, цитрусові тощо).
Ще більшу кількість нутрієнтів (від англ. «поживна речовина») потребує організм за пев-

них захворювань, які навесні загострюються. Приміром, при
анацидному гастриті, дифілоботріозі, специфічній мальабсорбції, хворобі Адісона-Бірмера порушується засвоєння вітаміну
В12. А деякі види ентериту (запалення тонкого кишечнику)
здатні призвести до зниження
вмісту в організмі вітаміну В6.
Тому хворим разом із основними ліками спрямованої дії призначають вітамінотерапію.
Вона ж показана на стадії одужання і відновлення (реконвалесценції) після ГВРЗ.

ВАРЕНИКИ У ПIСТ
Одна з найпопулярніших страв, здатна прикрасити пісне
меню, яке видається таким одноманітним, це, звичайно ж,
вареники. Завдяки різним начинкам вони ніколи не набридають. Додайте сюди пряні овочі та приправи, і самі здивуєтеся, як багато відтінків смаку й аромату здатна подарувати
така проста, на перший погляд, пісна страва.

Тісто:
• 300 г борошна
• 180 мл води
• 1–2 столові ложки олії
• чайна ложка солі
Начинка:
• 0,5 кг картоплі
• 15 г сушених лісових грибів

• 250 г цибулі
• олія
• сіль, зелень, мелений
перець, коріандр – за смаком
Заправка:
• 200 г цибулі
• 150 г моркви
• олія
• сіль, мелений перець,
сушена селера та кріп.

ЛАВАНДА
В КIМНАТI
Чи можна вирощувати лаванду
у кімнатних умовах і що їй для
цього треба?

Лаванду в кімнатних умовах вирощувати можна. Інша річ, що вона
не буде такою гарною, як на відкритому повітрі. У приміщенні лаванда
менше цвістиме, а квітки будуть
дрібнішими.
Вазон із кущем ставлять на добре
освітленому місці. Взимку, можливо,
буде необхідним додаткове освітлення, адже світловий день має тривати 9–10 год. Температуру повітря
в теплу пору підтримують на рівні
15–20 градусів, узимку вазон тримають у прохолодному місці. Небажано розміщувати лаванду біля опалювальних приладів. Частих поливів не потребує. Для цього використовують відстояну воду кімнатної
температури. Взимку поливи скорочують. Для рясного цвітіння потребує мінеральних добрив. Коли лаванда відцвіте, кущ підстригають.

Однак для подолання весняної втоми визначальним є поведінковий принцип «клин клином вибивають». У даному разі
не слід піддаватися бажанню за
найменшої можливості лишатися в нерухомому стані. Навпаки, намагаймося більше рухатися, аби забезпечити активний обмін у м’язах молочної
кислоти, глікогену. Адже від
цього біохімічного процесу значною мірою залежить настрій,
життєвий тонус.

Павло ЗАСУНЬКО,
сімейний лікар

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

З КАРТОПЛЕЮ
І ГРИБАМИ

КВІТУЄ ПІДВІКОННЯ

Просіяти у миску борошно,
додати сіль і олію, влити воду.
Замісити тісто. Загорнути у плівку та залишити на 40–60 хв. за
кімнатної температури. Гриби залити водою, довести до кипіння,
варити близько 30 хв. Вийняти,
остудити та дрібно нарізати.

К
Картоплю
відварити до готовн
ності,
розім’яти на пюре. Цибул подрібнити й обсмажити до
лю
м
м’якості,
покласти гриби, смажит 2–3 хв., додати до картоплі.
ти
П
Посолити,
поперчити, додати кор
ріандр,
подрібнену зелень, пер
ремішати.
Для заправки цибулю
і моркву дрібно нарізати, обсмаж
жити
на олії до м’якості, заправ
вити
сіллю та спеціями. Тісто
т
тонко
розкачати, вирізати круж
жечки.
На кожний покласти нач
чинку
і защипнути краї. Покласти вареники у каструлю з великою кількістю киплячої підсоленої води; коли спливуть – варити
близько 5–7 хв. Готові вареники
вийняти шумівкою. Подавати,
поливши олією, у якій смажилися овочі.

Щороку лаванду пересаджують у
більший горщик. Висаджують у пухкий універсальний субстрат, на дно
кладуть шар щебеню, бо лаванда не
витримує застою води. Можна приготувати грунтосуміш із листкової
землі, перегною і піску (3:2:1). Вазон
має бути широкий і глибокий – коренева система цієї рослини чимала, їй
потрібно вдосталь місця.
Розмножити лаванду можна живцями, які висаджують у горщик із вологим грунтом і накривають банкою.
Дорослий ділять. Або вирощують її
з насіння. Попередньо його стратифікують, для чого на місяць закладають у холодильник чи погріб із температурою 5 градусів. Ящик заповнюють поживним субстратом, висівають насіння і присипають шаром
завтовшки 3 мм. Ємкість із насінням
ставлять на світло, прикривши плівкою до появи перших сходів. Коли
сіянці підростуть, їх пікірують в
окремі горщики.
Першого року рослина буде доволі непоказною, і лише на другий –
зацвіте.

Діана ШЕПЕЛЬ

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №11 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 16 БЕРЕЗНЯ ЦЬОГО РОКУ

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА,
дизайнер

П

№11 (1292), четвер, 16.03.2017 р.

ДОЗВІЛЛЯ

«Продавцеві потрібен язик, покупцеві – очі».
Янiна ІПОХОРСЬКА, польська художниця, журналiстка

МОДА

Повідомлення

СКАЗАНО

НЕ РОБIТЬ СОБI НЕРВИ,
КРАЩЕ НАВЧIТЬСЯ

У НЬЮ-ЙОРКУ
БОЖЕВОЛІЮТЬ
ВIД СИРОГО ТIСТА

«РОБИТИ БАЗАР»!
15 березня увесь світПовідомлення
відзначав День захисту прав споживачів. Спілкування продавця і покупця не завжди приносить
задоволення обом сторонам – це факт, як і те, що не завжди
покупки або послуги, за які ми платимо, приносять нам користь і очікуваний результат. Власне, тому й виникла необхідність захищати права споживачів.

А

ле є в нашій країні місце, куди люди приходять не просто скупитися, а «робити базар»,
тобто поторгуватися з азартом,
колоритом, позитивним настроєм, поговорити «за життя», довідатися останні новини… Мова
йде про знаменитий одеський
ринок «Привоз», який цьогоріч
святкує своє 190-річчя і на якому
продаються найсмачніші персики, помідори, бички… та народжуються найсмішніші анекдоти й афоризми. Пропонуємо
вашій увазі свіжі й кращі історії
«від Привозу».
– Товаришу продавець, я купила у вас яйця. Ви сказали
мені, що вони домашні, а вони
зовсім не домашні!
– А які вони по-вашому?
– Які завгодно, але тільки не
домашні!
– А що, вам Україна – вже не
дім рідний?

***

– П’ять гривень.
– А як це називається?
– Не знаю.
– Ну, ви ж повинні знати! Ви
ж продавець!
– А я не знаю.
– Ну, назвіть його якнебудь!
– Як – «як-небудь»?
– Ну, як хочете!
– Ну, як, наприклад?
– Ну, хоча б морквиною!
– Ну, морквина.
Пані задумливо дивиться на
екзотичний фрукт:
– Ні, за таку ціну я морквину
не братиму.

***
Покупець:
– Почім?
– Гривня п’ятдесят.
Покупець морщиться. Продавець:
– Ну, щоб взяти, то гривня
двадцять.
Покупець:
– А гривня п’ятдесят – це,
щоб не взяти?

***
Велика бубочка, смачні сємочки – ось так на сонці ще постоять
і до вечора будуть смажені.

***
Оголошення по репродуктору:
«Громадяни! Якщо ви із чистої цікавості прагнете дізнатися, на
скільки вас обважили, то ви можете це зробити на контрольних
вагах. Точна вага, яку вони покажуть, вас неприємно здивує».

***

Молочний корпус.
– Це сметана чи вершки?
– А що вам треба?
– Вершки.
– Тоді це вершки.

***
Табличка на вагах: «Ваги, у
принципі, точні!»

У Нью-Йорку новий тренд – їсти сире
тісто. Престижний район ГринвічВіллидж здивував чергою до кондитерської, де продають солодке сире
тісто – новий супермодний десерт.
Відзначається, що його можна спекти
вдома, а можна з’їсти просто в кондитерській як тістечко чи морозиво.
Власниця закладу пояснює свій успіх
так: «У цьому є якась ностальгія. Дитинство згадується, коли біжиш на
кухню, де мама починає щось пекти.
Облизуєш ложку, намагаєшся вхопити шматок солодкого тіста. Такі відчуття з минулого роблять людей
щасливими».

Повідомлення

Пані, вказуючи на якийсь ек***
зотичний фрукт, запитує у проОголошення по репродукто***
давця:
ру: «Громадяни продавці! При
У кіоску вишикувалася чер– Скажіть, а скільки це ко- обважуванні дотримуйтеся га за сиром. Літня жіночка каже
штує?
меж пристойності!»
юній продавчині:

– Дитино, будь ласка, зваж
мені десять грам сиру.
– Скільки?!
– Десять.
– Ви що, знущаєтеся?
– Боронь Боже! Коли б я знущалася, я б тебе ще попросила
його нарізати.

***
– Скажіть, цей кавун херсонський?
– Херсонський.
– Та ж я був там нещодавно,
усі кавуни в Херсоні ще неспілі!
– Ну то й що?
– Як це що? Цей ваш «херсонський» кавун добре пахне турецьким базаром!
– Ой, я вас прошу! Ну скільки
там від тієї Туреччини до того
Херсона!

Зазвичай мами і бабусі забороняють
дітям їсти сире тісто, адже воно
може нашкодити шлунку. Тут же повну безпеку продукції гарантують –
бактерії не страшні. Ніякого сальмонельозу ніхто не підчепить, бо яйця
пастеризовані, молоко кип’ячене, а
борошно прогріте при високих температурах.
Догодити намагаються всім клієнтам: смаків тіста й добавок до нього
безліч.
Щодня в новомодній кондитерській
продають понад півтонни солодкого
тіста, і попит тільки зростає.

***
Табличка на прилавку продавця ковбаси: «Панове жебраки і бомжі! Пам’ятайте: безкоштовна ковбаса буває тільки на м’ясокомбінаті.
І то, якщо ви там працюєте».

***

Оголошення по репродуктору:
«Громадяни приїжджі! Якщо на
нашому ринку у вас витягли гаманець із грішми – не засмучуйтеся!
Це у нас буває».

НОВА ЗАГАДКА

ОТАКОЇ!

ПОБАЧ НА ФОТО НЕВИДИМУ ЛЮДИНУ
На фотографії закоханої пари, яка стоїть
біля озера, користувачем пропонують знайти
третю – невидиму – людину. Загадку опублікувало британське видання The Independent.
На знімку пара обіймається на березі озера. При цьому над головами закоханих нависають величезні гілки дерев.
Пізніше журналісти розкрили секрет. Виявилося, що саме в гілках вгорі знімка можна
розгледіти контур величезного немовляти.
Користувачі Twitter із такою відповіддю погодилися, однак додали, що третьою людиною на знімку міг бути фотограф, який перебував за кадром.

ЗАСНОВНИК
Центральна спілка
споживчих товариств України,
ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України
www.coop.com.ua
www.media.coop

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №744 від 20.06.94 р.
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:
30058, 01591, 23302

У КАНАДІ В СТАРОМУ
ТЕЛЕВІЗОРІ ЗНАЙШЛИ

$100 ТИСЯЧ

Понад $100 тис. готівкою
знайшли всередині старого телевізора в канадській провінції
Онтаріо. Знахідку виявили пра-

цівники заводу, куди телевізор
здали на переробку, повідомляє СNN. Чотири пачки 50доларових купюр лежали у
корпусі приладу. Разом з грошима були й документи, завдяки яким поліції вдалося
розшукати власника. Ним виявився 68-річний чоловік. Гроші
збирав, щоб залишити дітям у
спадок. 30 років тому віддав
телевізор другові. Забув, що
всередині лежали заощадження. Тепер друг вирішив викинути застарілий апарат. Власник був щасливий від несподіваної знахідки.

Малював Микола КАПУСТА

Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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НАВІЯЛО

В ОБ’ЄКТИВІ – РАННЯ ВЕСНА
Навесні природа, як юна дівчина, оживає, прокидається від сну.
За ранньою весною краще спостерігати за містом, на природі, у лісі.
Немає нічого кращого, ніж весняний ліс. Тут краще видно перші
ознаки весни. У тиші відразу чути, як жваво цвірінькають пташки,
радіючи теплу і сонечку. Ледве дихнуло весняним теплом, як набубнявіли на деревах бруньки, встигли налитися новим життям,
деякі з них вже виткнулися листочками. Дихається теж якось поновому – свіжо і легко. Випереджаючи зелену травичку, розквітають маленькі чудеса: проліски, дзвіночки, примули, медунки, незабудки. Все в лісі оновлюється, берізки прикрашаються пахучими
«сережками». Весняний ліс ошатний та світлий і прогулянка ним
– справжнє задоволення.
Чи це не привід для весняної фотосесії? Сама природа допомагає
в цьому, підказуючи весняні образи, підкидаючи ідеї для зйомок.
З весною вас, друзі!

Михайло МАЗУР

КРОСВОРД «ЧАС КВІТІВ»

– складу Е-1, складу металевого, складу цегляного, розташованих за адресою: м. Ковель, вул. Ватутіна, 9;
– підсобного приміщення М-1, розташованого за адресою
м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 43.
Телефони для довідок: (0332) 72-37-69, (067) 361-08-05.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
комплекс нежитлових приміщень за адресою: Черкаський
район, с. Сагунівка, вул. Черкаська, буд. 104/3.
Стартова ціна – 40,0 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 6 квітня 2017 року за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 31 березня 2017
року.
Телефони для довідок: (0472)451026, 360245.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
У більшості представників знака зміняться плани, близьким або друзям може
знадобитися ваша допомога. Наприкінці тижня у стосунках із коханою людиною, можливо, відчуватиметься відсторонення.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ваші ідеї виявляться корисними та перспективними. Не ігноруйте інформацію, що надійшла, навіть якщо вона видасться
непрактичною або несвоєчасною.
ДІВА (24.08–23.09)
Будьте уважні під час
поїздок. Уникайте конфліктів, особливо в понеділок,
четвер і п’ятницю. Для нових проектів, кредитів, інвестицій це несприятливий період.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
У житті та партнерських
стосунках імовірні важливі зміни. Можуть привернути
увагу невраховані обставини та
допущені помилки, а інтриги суперників будуть спрямовані на те,
щоб підірвати ваш авторитет.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Позбудьтеся всього, що
заважає рухатися уперед. Не ігноруйте інтуїцію та
вчіться прислухатися до віяння
часу – це допоможе увійти у новий творчий період життя.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ЧАС КВІТІВ»

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ:

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Проблеми з підлеглими,
нечесна боротьба, інтриги заважатимуть справі. Несприятливий період для партнерства в бізнесі, а також для інвестицій, кредитів, важливих починань
і рішень, зокрема фінансових.

РАК (22.06–22.07)
Стосунки з діловими
партнерами та у сімейному колі будуть доволі напруженими. На цьому тижні слід підбивати підсумки, завершувати тривалі проекти та позбуватися ілюзій.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Примула. 6. Опунція. 9. Герань. 10. Калина. 11. Шийка. 14. Фікус. 15.
Бутон. 16. Ромен. 17. Тирса. 23. Трава. 25. Шафран. 26. Колеус. 27. Флорист. 28. Медунка.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Драцена. 2. Бузина. 3. Дурман. 4. Півонія. 7. Кошик. 8. Шишка. 12. Букет.
13. Кушир. 18. Красоля. 19. Гроно. 20. Авран. 21. Брунька. 22. Жабник. 24. Лобода.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Багаторічна декоративна рослина родини первоцвітних з трубчастими квітками у зонтиковидних
суцвіттях. 6. Багаторічна рослина родини кактусових з м’ясистим
плоским стеблом і їстівними плодами. 9. Трав’яниста рослина з
яскравими поодинокими або зібраними в двоквіткові пазушні
зонтики квітками. 10. Кущова рослина родини жимолостевих,
що має білі квіти й червоні гіркі ягоди. 11. Частина стовбура,
стебла рослини, де коренева система переходить у надземну.
14. Декоративна кімнатна вічнозелена тропічна рослина родини шовковицевих із широким овальним листям. 15. Пуп’янок
квітки. 16. Народна назва ромашки. 17. Трав’яниста степова рослина родини злакових із вузьким листям і квітками, зібраними в
пухнасту волоть. 23. Рослина з однорічними зеленими м’якими
пагінцями, які не дерев’яніють. 25. Багаторічна трав’яниста рослина родини півникових, переважно з оранжево-жовтими квітами. 26. Рід багаторічних трав’янистих або напівкущових рослин
родини губоцвітих, поширений у тропіках і субтропіках Азії та
Африки. 27. Фахівець із декорування інтер’єрів за допомогою
квіткових композицій. 28. Трав’яниста рослина родини шорстколистих з дрібними запашними квітками рожевого, фіолетового
або синього кольору.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Чагарникова або деревоподібна субтропічна рослина з вічнозеленим видовженим листям та білими
або жовтуватими квітками. 2. Кущ або деревце з родини жимолостевих із чорними або червоними ягодами. 3. Однорічна
отруйна трав’яниста рослина родини пасльонових з білими
квітками, які мають неприємний запах. 4. Багаторічна напівкущова декоративна рослина з трійчастим листям і великими
квітками білого, рожевого або червоного кольорів. 7. Суцвіття
соняшника. 8. Суцвіття хвойних та деяких інших рослин, вкрите лусочками. 12. Пучок зірваних або зрізаних квітів. 13. Водяна кропива. 18. Однорічна декоративна рослина з розгалуженим стеблом і великими запашними квітками яскравого кольору. 19. Скупчення плодів або квітів на одній гілці. 20. Трав’яниста
рослина родини ранникових, окремі види якої застосовують у
народній медицині. 21. Ще не розвинений пагін рослини. 22.
Багаторічна трав’яниста рослина родини жовтцевих, що росте
на берегах річок, луках. 24. Найпоширеніший бур’ян, що засмічує посівні та городні культури.

ОВЕН (21.03–20.04)
Будьте відкриті для нестандартних ідей та не
дійте зопалу. На роботі завдяки
дисциплінованості, відповідальності та професіоналізму зможете розраховувати на заохочення.

ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИСТАВЛЯЄ
НА ПРОДАЖ:
– нежитлові будівлі
загальною площею
362,1 кв. м, що розташовані за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. ЧовноФедорівка, вулиця
Центральна, 16а;
– нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 137,8 кв. м, розташовану за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Волошкове, вул. Миру, 27.
Телефон для довідок:
00664735470.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
нежитлову будівлю, розташовану за адресою:
Полтавська обл.,
м. Гадяч, пл. Соборна, 5, прим. 1.
Телефон для довідок: (050) 28-128-28.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю загальною площею 68,1
кв. м за адресою: м. Христинівка,
вул. Шевченко, 50.
Стартова ціна – 200 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни.
Аукціон відбудеться 30 березня 2017 р. за
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін подання заяви – до 24 березня 2017 року.
Телефон для довідок: (068) 098-75-00.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Деякі друзі можуть зайняти незрозумілу позицію й навіть перейти у табір
опонентів, тому, крім поточних
справ, доведеться займатися ще й
з’ясуванням стосунків.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Поставлена в цей період
крапка у стосунках буде
остаточною. У бізнесі можливе розірвання договорів оренди. Робочі моменти можуть вимагати обговорення й навіть спричинити конфлікт.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Несприятливий період
для нових проектів, капіталовкладень, комерційної діяльності та початку нових стосунків.
Не варто також захоплюватися
ідеями, які обіцяють золоті гори.
РИБИ (20.02–20.03)
Ваші перспективи на роботі туманні. Лише підтримка близьких допоможе втриматися на
плаву. Всередині тижня уникайте перевитрат бюджету: не виключена
схильність до значних затрат.

Тетяна НІКОЛАЄВА

