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ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

У ці дні свій 60-й день на-

родження відзначає ректор 

Полтавського університету 

економіки і торгівлі Олексій 

Олексійович Нестуля.

Скільки б не писала наша 

газета про Олексія Олек-

сійовича, він щоразу по-

стає перед читачами в 

іншому ракурсі; розкрива-

ється новими, незнаними 

досі гранями. А все тому, 

що постать надто потуж-

на, з багатим професій-

ним досвідом і житейською 

мудрістю, з позитивним 

сприйняттям світу. Своїм 

серед своїх почувається у 

наукових і спілчанських ко-

лах, в освітянському і сту-

дентському середовищі.

Отож про ректора ПУЕТ – 

відомого і не зовсім – у ве-

ликому інтерв’ю спеціально 

для «Вістей…».

Олексій  Нестуля:

«НАШЕ  КРЕДО «НАШЕ  КРЕДО ––
УНIВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТУДЕНТIВ»УНIВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТУДЕНТIВ»
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ЗБОРИ  РАДИ

 ЗАКАРПАТТЯ    14 березня відбулися 
збори Ради Закарпатської облспожив-
спілки, на яких було розглянуто питан-
ня про підсумки роботи споживчої коо-
перації краю за 2016 рік та визначено за-
вдання щодо її економічного розвитку у 
2017 році. З доповіддю з цих питань ви-
ступив голова правління облспожив-
спілки Василь Цап. У роботі Ради взяв 
участь і виступив Голова Правління Укр-
коопспілки Ілля Гороховський. Також у 
зборах брав участь Петро Куцик, профе-
сор, ректор Львівського торговельно-
економічного університету.

Як зазначив В. Цап, основними резуль-
татами господарювання кооператорів у 
звітному періоді стало динамічне віднов-
лення і подальший розвиток економічно-
го потенціалу системи. Такий висновок 
ґрунтується на основі аналізу діяльності 
системи за минулий рік та досягнення по-
значки у 170 млн. грн. товарообороту, із 
яких дві третини припадає на торговельні 
заклади у сільській місцевості. Коопера-
тивне виробництво у 2016 р. виробило про-
дукції на 32 млн. грн.; значно зросли обся-
ги заготівель – до 23 млн. грн. 

Отримані доходи дозволили коопера-
торам напрацювати майже 5,5 млн. грн. 
прибутків, що на 1,4 млн. грн. більше, 
ніж у 2015 р. Зростання доходів і прибут-
ків системи облспоживспілки вплинуло 
на збільшення власного капіталу, який у 
звітному періоді збільшився на 6,3 млн. 
грн. Також на чверть зросла  середньомі-
сячна заробітна плата працівників. За 
рахунок господарської діяльності понад 
6 млн. грн. були спрямовані у розвиток 
матеріально-технічної бази; 31,7 млн. 
грн. сплачено системою до бюджетів та 
позабюджетних фондів. Безумовно, від-
значалося у доповіді, важливим факто-
ром забезпечення поступального розви-
тку кооперативних організацій і підпри-
ємств є їх платоспроможність. Зростання 
вартості оборотних активів по системі 
становить 29%, за звітний період коефі-
цієнт платоспроможності досяг позна-
чки 2,25. Доповідач також зупинився на 
низці основних завдань діяльності коо-
перації області на 2017 р. 

Голова Правління Укркоопспілки Ілля 
Гороховський у своєму виступі зокрема 
зазначив, що спочивати на лаврах коопе-
раторам області, як і всієї країни, ще за-
рано, адже минулорічна інфляція у 43% 
нівелює досягнуті прирости обсягів  про-

дажів товарів. На його тверде переконан-
ня, майбутнє української споживчої коо-
перації можливе лише за умови розвитку 
кооперативної мережі в новітньому фор-
маті. Потрібно бути сучасними в бізнесо-
вому плані, духом кожного кооператора 
повинен стати дух прогресу.

Популярна нині в системі оренда 
основних засобів хоча й дозволяє зароб-
ляти певні доходи, однак оренда сьогод-
ні не є ефективною. Ілля Леонідович на-
голосив, що потрібно відроджувати влас-
ну роздрібну торгівлю, відкривати зачи-
нені раніше сільські крамниці, утриман-
ня однієї з яких обходиться спілчанам у 
середньому в 5 тис. грн. щомісяця, тобто 
наявність закритої мережі підриває фі-
нансову основу системи. Економіка сто-
їть на порозі змін у податковому законо-
давстві, і якими б вони не були, зазначив 
Голова Правління Укркоопспілки, за-
вданням кожного кооперативного 
суб’єкта має стати максимальна робота 
з оптимізації витратного механізму гос-
подарювання. Причому це має робитися 
не за рахунок скорочення штату підпри-
ємств та організацій, а завдяки впрова-
дженню нових технологій та ефективно-
го використання ресурсів і потенціалу, 
що є у кооперації.

В обговоренні звіту правління, інших 
статутних питань та найважливіших за-
вдань на поточний рік взяли активну 
участь члени Ради облспоживспілки. З 
усіх питань порядку денного були при-
йняті відповідні рішення. 

Михайло МАЗУР

 ТЕРНОПІЛЬЩИНА    На порядку денно-
му зборів Ради Тернопільської обласної 
споживспілки, що відбулися 14 березня, 
головним було питання про роботу 
правління спілки споживчих товариств 
області у 2016 р. та завдання щодо під-
вищення ефективності господарювання 
системи на нинішній рік. Із звітною до-
повіддю виступив голова правління 
споживспілки Михайло Лазар. У роботі 
зборів Ради взяв участь і виступив пер-
ший заступник Голови Правління Укр-
коопспілки Микола Людвічук.

У звітному періоді, відзначив у своє-
му виступі М.Лазар, вдалося забезпечи-
ти значний приріст обсягів товарооборо-
ту в торгівлі, ресторанному господарстві 
та ринковій діяльності. Загальна сума 
роздрібного товарообороту у 2016 р. сяг-
нула 322 млн. грн., приріст якого у порів-
няльних цінах становить 4,7%.  Серед-
ньомісячний товарооборот одного коо-
перативного магазину становить 113 тис. 
грн., у тому числі у сільській місцевості 
– 85 тис. грн., зростання до 2015 р. – на 
третину.

Михайло Лазар наголосив на незадо-
вільній роботі кооперативних структур 
щодо зменшення кількості закритих 
крамниць, закладів громадського харчу-
вання, на утримання яких щомісяця ви-
трачаються десятки, а то й сотні тисяч 
гривень кооперативних коштів (лише 
платежі з податку на майно та земель-
ний податок у 2016 р. становили 600 тис. 
грн.). У доповіді правління зверталася 
увага на необхідності спеціалізації тор-
говельної мережі, насамперед промисло-
вими товарами. Заплановано організува-
ти торгівлю взуттям та шкіргалантереєю 
у магазинах Заліщицького, Теребовлян-
ського та Підволочиського райспоживто-
вариств, на черзі – Збаразьке. 

Окремо в доповіді було проаналізова-
но діяльність ринкового господарства 
кооперації. Цього року буде завершено 
будівництво Борщівського ринку і розпо-
чато такі ж роботи у Бучачі. 

Завдяки підвищенню ефективності 
господарювання всіма кооперативними 
суб’єктами вдалося наростити власні 
обігові кошти і забезпечити рентабельну 
роботу. Отримано 17,2 млн. грн. прибут-
ків проти 13,5 млн. грн. у 2015-му. Від ре-
алізації товарів, робіт, послуг напрацьо-
вано 9,3 млн. грн. прибутків, що в 1,6 разу 
більше від попереднього року. На випла-
ти на паї членам та асоційованим чле-
нам споживчих товариств направлено 
265 тис. грн., що у певній мірі стимулює 
пайовиків до активної участі в роботі 
споживчих товариств. Доповідач також 
наголосив на необхідності раціонально-
го витрачання коштів на ведення госпо-
дарської діяльності, зокрема на економії 
енергоносіїв.

Активно проводилася робота з рекон-
струкції і технічного переоснащення 
основних засобів, на яку за рік викорис-
тано понад 17 млн. грн., або на 35% біль-
ше, ніж у 2015 році. 

У доповіді, виступах членів Ради об-
говорювалися й інші питання діяльності 
кооперації області. З усіх питань було 
прийнято відповідні рішення.

Михайло МАЗУР 

Фото Романа ДАНИЛЮКА

  СУМЩИНА     17 березня відбулися шос-
ті збори Ради Споживспілки Сумської 
області другого скликання, на яких було 
підбито підсумки звітної кампанії у сис-
темі споживчої кооперації області. У ро-
боті зборів взяв участь і виступив пер-
ший заступник Голови Правління Укр-
коопспілки, голова ЦК профспілки пра-
цівників споживчої кооперації Володи-
мир Левицький.

Збори відкрив та виступив із звітною 
доповіддю «Про господарсько-фінансову 
діяльність системи Споживспілки Сум-
ської області у 2016 році та завдання 
щодо її подальшого розвитку у 2017 році» 
голова правління Споживспілки Маго-
мед Галаєв.

Зокрема він зазначив, що системою 
Споживспілки забезпечено виконання 
планів та досягнуто приросту в діючих 
цінах з товарообороту торговельної ме-
режі, ресторанного господарства, плат-
них послуг та заготівель. Усі галузі пра-
цюють рентабельно. За звітний період 
був забезпечений приріст валового про-
дукту системи на 12%, обсяг якого досяг 
408 млн. грн.

Населенню області було реалізовано 
товарів народного споживання на суму 
231 млн. грн. Середньомісячний товаро-
оборот у розрахунку на один магазин 
зріс більше, ніж на 20%, у результаті 
чого чистий прибуток у галузі торгівлі 
зріс порівняно з 2015 р. на 11%.

Роздрібний товарооборот ресторанно-
го господарства зріс на 20,5%, на третину  
збільшено обсяги надання платних по-
слуг.

Через ринки споживчої кооперації об-
ласті за 2016 р. реалізовано 32 тис. т сіль-
госппродукції. Заготівельний оборот по 
системі зріс на 17% і становив 75 млн. 
грн., виробнича галузь збільшила обсяги 
діяльності більше, ніж на 10%.

Підбиваючи підсумки роботи системи 
у 2016 р., голова правління Споживспіл-
ки Сумської області М.Галаєв зазначив, 
що 2017 р. буде ще більш складним для 
бізнесу, і окреслив пріоритетні напрями 
розвитку системи споживчої кооперації 
Сумщини.

В обговоренні питання взяли участь: 
Людмила Кравченко, голова правління 
Сумської райспоживспілки; Юрій Тес-
ленко, голова правління Роменської рай-
споживспілки; голови правлінь спожив-
чих товариств: «Чупахівка» – Валентина 
Ткаченко, Миропільського Краснопіль-
ської райспоживспілки – Надія Соколик; 
Володимир Фільо, перший заступник ди-
ректора ТОВ «Центральний ринок м.
Суми»; Анатолій Малінін, директор під-
приємства «Путивльський ринок».

Рада також прийняла низку рішень з 
інших питань діяльності Споживспілки 
Сумської області.

ДУХОМ  КООПЕРАТОРIВДУХОМ  КООПЕРАТОРIВ
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ЗБОРИ  РАДИ

Присутні на зборах Ради тепло приві-
тали з 70-річним ювілеєм члена Ради 
облспоживспілки, ветерана споживчої 
кооперації області Миколу Лисянського, 
який  44 роки пропрацював на ниві спо-
живчої кооперації області.

Олександр КУКУШКА, 

заступник голови правління 

  ЛУГАНЩИНА    16 березня відбулися 
шості збори Ради Спілки споживчих то-
вариств «Центральна спілка споживто-
вариств Луганської області». У їх роботі 
взяв участь заступник Голови Правлін-
ня Укркоопспілки Олег Лясковець.

Зі звітною доповіддю про роботу у 
2016 р. і завдання щодо підвищення 
ефективності господарювання спожив-
чої кооперації Луганської області у 
2017 р. виступив голова правління Спіл-
ки Володимир Ландік. Він відзначив, 
що незважаючи на складну соціально-
економічну обстановку та фінансову не-
стабільність у державі, кооператори об-
ласті зуміли зберегти позитивні тенден-
ції в покращенні матеріально-технічної 
бази та забезпеченні рентабельної робо-
ти системи. Сукупний валовий дохід 
зріс на 14% порівняно з позаминулим 
роком, на 26% збільшилися власні обі-
гові кошти. Загалом за 2016 р. Лугспо-
живспілкою було отримано 1 млн. 22 
тис. грн. чистого прибутку. З 20 господа-
рюючих суб’єктів прибутково спрацю-
вали 16. У непростих умовах прифронто-
вої зони кооператори системи сплатили 
до бюджетів і позабюджетних фондів 
держави майже 9,5 млн. грн. податків і 
зборів. Удвічі більше, ніж 2015 р., спря-
мовано коштів на модернізацію і рекон-
струкцію кооперації області – 1,1 млн. 
грн. У конкурентоспроможний стан при-
ведено 92 магазини і 9 закладів ресто-
ранного господарства, у тому числі 10 
об’єктів оновлено протягом 2016 р. Обсяг 
роздрібного товарообороту збільшився 
торік на 13%.

Сьогодні, на тлі зростання цін, тари-
фів, мінімальної зарплати, податкового 
навантаження, вкрай важливим завдан-
ням є забезпечення ефективного госпо-
дарювання кооперативних організацій 
і підприємств. Необхідно зосередити зу-
силля на подальшому зміцненні пози-
цій системи у регіоні.

В обговоренні доповіді взяли участь 
голова правління Новопсковської рай-
споживспілки Володимир Ковтун, голо-
ва правління Марківського районного 
споживчого товариства Геннадій Смо-
рода.

Збори затвердили кошторис на утри-
мання апарату Спілки споживчих това-

риств «Центральна спілка споживтова-
риств Луганської області» на 2017 рік, 
було також затверджено розмір член-
ських внесків і з усіх розглянутих пи-
тань прийнято відповідні постанови.

Ольга НАГІРНЯК 

  ПОЛТАВЩИНА     Відбулися сьомі збори 
Ради Спілки споживчих товариств «Спо-
живспілка Полтавської області» друго-
го скликання. У їх роботі взяв участь 
перший заступник Голови Правління 
Укркоопспілки, голова ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації Укра-
їни Володимир Левицький.

Зі звітною доповіддю «Про роботу 
правління Спілки споживчих товариств 
«Споживспілка Полтавської області» у 
2016 році та завдання щодо підвищення 
ефективності господарювання коопера-
тивних організацій системи споживчої 
кооперації області» виступив голова 
правління Володимир Кідін. 

Доповідач зазначив, що у звітному 
періоді, незважаючи на фінансово-
економічні та політичні проблеми, сис-
темі вдалося зберегти позитивні тенден-
ції розвитку, вдосконалення мате-
ріально-технічної бази, нарощування 
обсягів діяльності. Майже всі суб’єкти 
господарювання збільшили свої доходи. 
Оновлено 54% кооперативних закладів 
торгівлі та 67% підприємств ресторан-
ного господарства, завдяки чому зросла 
їх конкурентоспроможність. Процес ін-
вестування у реконструкцію та технічне 
переоснащення кооперативної мережі 
триває і залишається  першочерговим 
та невідкладним завданням. 

Фактичний обсяг роздрібного товаро-
обороту за 2016 рік зріс проти попере-
днього на 3,3%. Кооператори обслугову-
вали близько 370 тисяч жителів. На 
жаль, не вдалося наростити обсяги това-
рообороту в порівняльних цінах.

Минулого року заклади ресторанного 
господарства реалізували на 6,5% біль-
ше продукції власного виробництва. 
При цьому галузь потребує постійного 
розвитку і руху вперед.

Високоефективним видом господар-
ської діяльності залишається операцій-
на оренда. У зв’язку із запровадженням 
податку на нежитлову нерухомість, ін-
дексацією грошової оцінки землі та ін-
ших складових, що впливають на ріст 
витратної частини утримання інвести-
ційної нерухомості, були вжиті заходи 
зі збільшення орендної плати, що дало 
свої результати.

Працюючи у непростих економічних 
умовах, кооперативні організації систе-

ми у звітному періоді сплатили до бю-
джету та позабюджетних фондів 28,1 
млн. грн. податків і зборів.

В обговоренні доповіді взяли участь 
Олексій Романченко, голова правлін-
ня Великобагачанського районного 
споживчого товариства, Олександр 
Ганзя, голова правління Диканської 
райспоживспілки, Анатолій Веремій-
ченко, голова правління Шишацької 
райспоживспілки, Світлана Хмілев-
ська, голова правління Кобеляцької 
райспоживспілки. 

Рада також обговорила низку інших 
статутних питань Споживспілки та при-
йняла відповідні рішення.

Власна інформація

  ЧЕРНІГІВЩИНА     14 березня відбулись 
шості збори Ради Спілки споживчих то-
вариств «Споживча кооперація Чернігів-
ської області» другого скликання. У їх-
ній роботі взяв участь заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Олег Ляско-
вець.

Із звітною доповіддю «Про госпо-
дарсько-фінансову діяльність споживчої 
кооперації області у 2016 році та завдан-
ня щодо подальшого розвитку у 2017 
році» виступив голова правління Спо-
живспілки Анатолій Мирошниченко.

У своєму виступі голова правління 
відзначив, що за звітний рік обсяг роз-
дрібного товарообороту, включаючи під-
приємців – працівників системи, по-
рівняно з 2015 р. зріс на 12,5% і становить 
314,1 млн. грн., у т.ч. оборот ресторанного 
господарства 53 млн. грн., темпи зростан-
ня – 21,1%.

Як і у попередньому році, лідером роз-
дрібного обороту залишається Ніжинська 
райспоживспілка, яка збільшила його на 
16%. Окрім цього, підвищили свої обсяги 
на 5–10% Ріпкинська, Городнянська, Борз-
нянська райспоживспілки.

До провідних у галузі торгівлі голова 
правління відніс Вертіївське, Лосинів-
ське споживчі товариства, Лосинівський 
хлібокомбінат та Талалаївське спожив-
товариство Ніжинської райспоживспіл-
ки, Городнянське міське споживтовари-
ство Городнянської райспоживспілки, 
Перелюбське споживтовариство Корю-
ківської райспоживспілки, Ріпкинське 
споживтовариство Ріпкинської райспо-
живспілки. 

Окремо в доповіді було відмічено ро-
боту трудового колективу ресторану 
«Старий Чернігів» і особисто його ди-
ректора Наталії Савченко. Завдяки 
спільним зусиллям усіх працівників 
ресторан щороку має кращий резуль-
тат серед підприємств галузі, за звіт-
ний рік обсяги його діяльності збіль-
шилися на 53%. 

У галузі виробництва відзначилося 
Виробничо-торговельне об’єднання Го-
роднянської райспоживспілки, діяль-
ність якого охоплює 36,5% обсягів вироб-
ництва кооператорів області.     

Також на Раді були розглянуті пи-
тання кадрової роботи, які нерозривно 
пов’язані з роботою кооперативного ко-
леджу. Цей навчальний заклад знахо-
диться під постійною увагою правлін-
ня, але стратегія його підтримки зміни-
лась. Кошти отримують саме студенти: 
починаючи з 2015 р. у вигляді 10 щомі-
сячних стипендій для відмінників на-
вчання, а з поточного року – ще й опла-
та вартості навчання 20 кращих студен-
тів коледжу (за підсумками вступних 
екзаменів).  

А.Мирошниченко поділився планами 
на поточний рік, а саме: визначення 
підприємств-донорів; відновлення робо-
ти кращих об’єктів торгівлі в районних 
центрах; створення сучасних закладів 
ресторанної галузі в кожному районі 
(кафе, фастфуди, піцерії); повна кадрова 
перебудова штатів, удосконалення 
структури всіх підприємств; реальне 
створення кадрового резерву.

Окрім цього, відбувся звіт про роботу 
Обласного фонду матеріальної допомоги 
на лікування, який було створено торік. 
Як працівники, так і ветерани споживчої 
кооперації, які потрапили у скрутне фі-
нансове становище, отримують від фон-
ду суттєву і вчасну допомогу.    

Розглянувши всі питання порядку 
денного і затвердивши відповідні поста-
нови, правління Споживспілки спільно 
з обкомом профспілки працівників спо-
живчої кооперації нагородили кращі ко-
лективи споживчих товариств почесни-
ми грамотами і подарунками. 

Яна МАРТИНЕНКО

ПОВИНЕН СТАТИ ДУХ ПРОГРЕСУ

Президія зборів Ради Спілки споживчих товариств «Споживспілка Полтавської області»

Президія зборів Ради Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області»

«Прогрес – не випадковість, а необхідність».

Герберт СПЕНСЕР, англiйський фiлософ i соцiолог
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ТЕМА НОМЕРА

У МЕНЕ БУЛИ 

ДИВОВИЖНІ ВЧИТЕЛІ

– Перед тим, як поставити перше 

запитання, дозвольте від імені «Ві-

стей…» привітати Вас, Олексію 

Олексійовичу, з днем народження і 

подякувати за те, що упродовж ро-

ків разом зі своєю чарівною дру-

жиною, Світланою Іванівною, за-

лишаєтеся щирими друзями редак-

ції. Зізнаємося: ця дружба – пред-

мет нашої особливої гордості.

Дізнавшись, що Ви мріяли вступити 

на факультет журналістики, з одно-

го боку, пошкодувала, що цього не 

сталося і наша професійна Спілка 

не має Вас у своїх лавах, а з друго-

го – втішилась, бо тоді б гіганта 

наукової думки могла не отримати 

кооперативна освіта. Як сталося, 

що Ви вирішили присвятити своє 

життя освітянській роботі?

– За привітання дякую. А щодо Ва-
шого запитання, то, очевидно, позна-
чився вплив просто дивовижних учи-
телів, які супроводжували мене у 
школі та упродовж інститутських 
років. Вони не просто відкривали та-
ємниці світу знання, а й були уосо-
бленням високих моральних люд-
ських якостей. Саме такою була моя 
перша вчителька Олена Володими-
рівна Фесенко у 8-річній школі 
с. Тимченки Чорнобаївського району 
Черкаської області. В тій же школі 
працював і неперевершений учитель 
історії Олексій Михайлович Бондар, 
який підготував багатотомну істо-
рію села, разом зі своєю дружиною, 
яка викладала мови, був зразком фа-
ховості й справедливості.

Любили свою справу й дітей та-
кож вчителі восьмирічної і серед-
ньої шкіл с. Руська Поляна Черкась-
кого району, де я навчався з сьомого 
класу. Особливе захоплення викли-
кав надзвичайно вимогливий, але, 
знову ж таки, справедливий учитель 
історії Іван Якович Дудник. Його 
знання минулого здавалися безмеж-
ними, формулювання й визначення 
були лаконічними, точними, влуч-
ними й відразу запам’ятовувалися. 
Тому, мабуть, саме історія і стала 
альтернативою журналістиці.

Водночас на той шлях, який я об-
рав на освітянській ниві, безпосеред-
ній вплив мав батько. Він був випус-
кником Харківського зооветеринар-
ного інституту. Як талановитого сту-
дента й практика його залишили в ас-

пірантурі. Але один за одним народи-
лися троє синів. І батько змушений 
був працювати, щоб збудувати дім, 
допомогти своїй мамі, яка після війни 
залишилася вдовою і жила в землян-
ці, оскільки фашисти, відступаючи, 
спалили все до тла. Я бачив, як смуток 
накочувався на батьківські очі, коли 
він гортав рукописні розділи незавер-
шеної дисертації. І так тоді хотілося 
втішити хоча б чимось сильного – і фі-
зично й духом – батька, який думав 
більше про нас, ніж про себе.

Тому, коли поступив на істфак 
Полтавського педінституту, відразу 
ж підійшов до завідувача кафедрою 
історії професора Павла Мусійовича 
Денисовця і заявив, що буду займа-
тися науковими дослідженнями. Він 
підтримав ці наміри і був моїм му-
дрим наставником упродовж бага-
тьох років. А наукове керівництво 
здійснював Віктор Якович Ревегук, 
який і навчив «технологіям» науко-
вого пошуку. З вдячністю згадую й 
інших учителів-наставників інсти-
туту, а особливо його ректора Івана 
Андрійовича Зязюна, який був для 
мене зразком ще й управлінця в осві-
ті, лідерства в управлінні.

НАЙВАЖЛИВІШИМ 

Є ВЛАСНИЙ ДОСВІД

– Мене вразив один епізод з Вашо-

го підліткового життя, до речі, 

дуже мудрий і повчальний. Шести-

класником Вам захотілося придба-

ти фотоапарат «ФЕД-3», котрий ко-

штував на той час немалих гро-

шей. Батько не заперечував, однак 

дав лише 1 карбованець. Що він 

при цьому сказав і де Ви взяли ще 

44 крб., бо невдовзі таки здійснили 

омріяну покупку? Яку пораду дали 

б тій сучасній молоді, котра хоче 

мати все і одразу, не докладаючи 

до цього особливих зусиль?

– Це було справді так. Про «ФЕД-3» 
мріяли, мабуть, усі хлопці, які займа-
лися фотографуванням. А в 1970-ті 
ним захоплювалися майже всі мої 
однолітки. Перший фотоапарат «Змі-
на» за 7 крб. мені подарував батько. 
Проте домогтися якісних знімків на 
ньому було важко. Спроби заробити 
грошей влітку, працюючи в колгос-
пі, особливих результатів не давали. 
Справа в тому, що малолітніх брали 
лише на період жнив для супроводу 
зерна від комбайнів до току. Плати-
ли за це лічені копійки, та й то лише 
щасливчикам – кожного ранку біля 
автопарку сиділи десятки претен-
дентів на «експедиторство» зерна, а 
водії відбирали усього п’ять-шість 
хлопчиків. Так що після п’ятого кла-
су я заробив усього 17 карбованців, 
яких вистачило лише на фотозбіль-
шувач, ванночки та інше обладнан-
ня для друку фотографій.

І тут на допомогу прийшла спо-
живча кооперація, яка почала про-
водити масові заготівлі продукції з 
підсобних господарств. Щоправда, 
кошти за все, що здавалось у коопе-
рацію, йшли на сім’ю. Але абрико-
си, вишні, яблука, які росли в лісо-
посадках і в ярах, у сімейному бю-
джеті не враховувались і до нього 
не надходили. Це був перший «влас-
ний капітал», якого вистачило, щоб 
купити дитячий велосипед «Орлят-
ко»; це була інвестиція, яка значно 
підвищила ефективність «заготі-
вельної діяльності» за межами села. 
Але головне – допомогла реалізува-
ти наступний «бізнес-проект»: роз-
ведення кролів. Першу пару мені 
подарував дідусь. Вона виявилася 

дуже плодючою. Так що до осені на 
дитячій кролефермі було вже близь-
ко 100 кролів. М’ясо від них ішло на 
сім’ю, а гроші, виручені за шкірки, 
які кооперація заготовляла по ціні 
від 80 коп. до 4 карбованців, дозво-
лили придбати омріяний «ФЕД-3». 
Все може здатися дуже просто для 
тих, хто не знає, які ненажерливі 
створіння ці кролі! Так що працюва-
ти доводилося зранку до ночі.

Можливо, саме тоді відчув задо-
волення від досягнення мети, а ще 
– усвідомив, що вона стає осяжною і 
реальною лише тоді, коли про неї не 
просто мріяти, а кожного дня робити 
цілеспрямовані кроки до її реаліза-
ції. Це завжди непросто й часто важ-
ко. Але ти стаєш господарем власної 
долі, а не її жебраком. Тебе переста-
ють лякати труднощі, які на перший 
погляд здаються непереборними. Ти 
починаєш правильно ставити цілі; 
вчишся планувати, як їх досягти. І 
тут найважливішим є власний до-
свід. Адже він – на все життя.

ПРО ЛІДЕРСЬКУ 

ПАРАДИГМУ, І НЕ ТІЛЬКИ

– Навчатися в ПУЕТ сьогодні ціка-

во і престижно, адже заклад уже 

вийшов на європейські стандар-

ти освіти. Які двері відкривають-

ся перед випускниками універси-

тету і Ваше ставлення до модних 

нині моніторингів і рейтингів?

– На мою думку, рейтинги – це 
вплив політиків і політики на сферу 
освіти. Скажіть, як можна порівню-
вати виші, які готують економістів 
і лікарів, агрономів і інженерів, му-
зикантів і комп’ютерників? При цьо-
му і батьки, і діти добре знають, 
куди потрібно вступати, аби отри-
мати ті знання, уміння й навички, 
які гарантуватимуть їм успішне 
майбутнє. І те, що до університету 
приходять уже онуки його перших 
випускників – це найкращий рей-
тинг. Це – свідчення довіри до тра-
дицій та інновацій, якими живе і 
славиться університет. Усі добре 
знають про наші інформаційні тех-
нології в освітньому процесі. Але не 
всі задумуються над тим, що, корис-
туючись ними в університеті, сту-
денти роблять їх звичним інстру-
ментом у своїй майбутній роботі. Їм 
уже не потрібно буде адаптуватися 
до інформаційного суспільства. 

Ми чотири роки тому затверди-
ли й нині реалізуємо концепцію 
практикоорієнтованого навчання. 
Відтак, вісім місяців студенти опа-
новують теорію, а чотири – перебу-
вають на практиках і стажуваннях. 
Наприклад, минулого року, окрім 
України, працювали іще в 12-ти кра-
їнах світу – від США до Китаю. Но-
вим змістом наповнені й теоретич-
ні курси. Вони співставні з європей-
ськими. Тому європейські універси-
тети ідуть на партнерство з нами, а 
європейські роботодавці беруть на 
роботу наших випускників.

– Пропрацювавши рік на посаді, 

Ви сказали в одному інтерв’ю: 

«Ректор – не вождь, а слуга ко-

лективу». Цей принцип і досі за-

лишається актуальним чи час 

якось інакше розставив акценти і 

змістив пріоритети?

– Ні, пріоритети залишилися та-
кими ж. Але дане тоді визначення 
можна уточнити: «Ректор – це лідер-
слуга колективу». Іноді це поєднан-
ня «лідер-слуга» не розуміють, вва-
жаючи, що лідер не може бути слу-
гою, а слуга – лідером. Але так було 
від найдавніших часів. Саме лідер-
ство було першою управлінською 
парадигмою людського суспіль-
ства. При цьому лідером визнавали 
лише тих, хто міг принести найбіль-
шу користь колективу, громаді, міс-
ту, державі, хто мав довіру людей і 
користувався їх авторитетом. Радий 

Олексiй Нестуля:Олексiй Нестуля: «НАШЕ КРЕДО – 

УНIВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТУДЕНТIВ»

Олексій Нестуля народився 25 березня 
1957 року на Харківщині, в сім’ї сільських 
інтелігентів.
Закінчив історичний факультет Полтав-
ського педагогічного інституту.
У 2000 році пов’язав свою долю з Пол-
тавським університетом споживчої коо-
перації, нині ПУЕТ.
У 2003-му обраний ректором провідного 
кооперативного вишу.
Доктор історичних наук, професор, лау-
реат Державної премії в галузі науки і 
техніки.
Нагороджений орденом «За заслуги» III і II 
ступенів.
Заслужений працівник народної освіти 
України.
Академік Української академії історичних 
наук.
На його рахунку – понад 450 опублікова-
них праць; 8 навчальних посібників; 5 книг. 
Під його керівництвом захищено 3 док-
торських і 12 кандидатських дисертацій.
Визнаний фахівець з питань повернення 
та реституції культурних цінностей.
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ТЕМА НОМЕРА

з того, що лідерська парадигма за-
войовує все більше прихильників в 
Україні, а в університеті лідерство-
служіння вже офіційно стало осно-
вою його місії, візії, стратегії розви-
тку й цінностей. Важливо, що вони 
об’єднують і викладачів, і студен-
тів. Не випадково наш девіз: «Разом 
до вершин професійної досконалос-
ті та життєвого успіху кожного!»

ЗАЛИШАТИСЯ 

НАСАМПЕРЕД ЛЮДИНОЮ

– Посади не успадковуються і не 

даються довічно, то правда. 

Упродовж життя Вам довелося 

змінити не одне високе посадове 

крісло. Цікаво, лише Ви змінюва-

ли крісла чи й крісла – Вас?

– Звичайно, це діалектична взає-
модія. І кожне «крісло» вимагало 
компетенцій, комунікативних нави-
чок, стилів управління, так би мови-
ти, під себе. І в цьому сенсі доводи-
лося змінюватися. Проте я назавжди 
запам’ятав мого вчителя в докторан-
турі та в житті, академіка Петра 

Тимофійовича Тронька, до якого по-
їхав за порадою, отримавши пропо-
зицію обійняти посаду заступника 
голови Полтавської облдержадміні-
страції. «Якщо держава тобі пропо-
нує – іди, – сказав він. – Очевидно, 
настав час виконати свій обов’язок 
перед державою. Працюй чесно й до-
бросовісно, і пам’ятай: підіймаю-
чись на п’ятий поверх до свого кабі-
нету, не забувай подавати руку тим, 
хто з нього спускається». На будь-
якій посаді потрібно залишатися на-
самперед людиною.

– Категорично не погоджуюся з 

тезою, що в сучасних реаліях 

люди з хорошою освітою, з нави-

ками ведення міжнародного біз-

несу не затребувані в Україні. На-

томість, мовляв, цінуються такі 

компетенції, як виживання, захист 

від рейдерських посягань, уміння 

домовлятися і т.д. На такому бага-

жі далеко не заїдеш, чи не так?

– Насправді, згадані Вами ком-
петенції дуже важливі для бізнесу. 
Водночас, погоджуюся, лише на 
них дійсно далеко на заїдеш. Так 
само мало мати хорошу освіту й до-
свід ведення міжнародного бізнесу. 
Сучасна криза шкіл з бізнес-
адмініст рування (МБА) це наочно 
засвідчує. Їх випускників часто на-
зивають магістрами не бізнес-
адміністрування, а бізнес-
апокаліпсису. Це тому, що опану-
вавши технології «розкрутки» й 
збільшення вартості бізнесу, зумі-
ли «оцінити» світовий валовий про-
дукт у майже шістсот трильйонів 
доларів США. Це при тому, що його 
реальна вартість була удесятеро 
меншою. Тобто, надули «мильну фі-
нансову бульбашку», яка й луснула 
у 2008/2009 роках. Постраждали 
мільйони людей, які втратили ко-
шти, майно, віру в майбутнє. Саме 
тоді стало очевидним: окрім фахо-
вих знань у бізнесі й управлінні, 
надзвичайно важливе значення ма-
ють цінності, які лежать у їх основі. 
Так з’явились моделі ціннісного, 
морального, відповідального лідер-
ства. Вони тісно переплітаються з 
парадигмою лідерства-служіння, 

лідерства загалом. Адже лідерство 
ґрунтується на відповідальності й 
довірі. Отже, воно має не лише 
управлінський, а й морально-
етичний вимір. Тому Україні, як і 
світові в цілому, потрібні не просто 
освічені й досвідчені управлінці, не-
залежно від того, де вони їх набули, 
а й відповідальні лідери. І від того, 
наскільки вони затребувані в Украї-
ні, залежить бажання кожного брати 
на себе відповідальність за шлях 
розвитку країни. Бо ми всі проти ко-
рупції й популізму, а на вибори не 
йдемо. І ті, хто готовий проголосува-
ти за «гречку», обирають зовсім ін-

ших. Зрозуміло, що обрані в такий 
спосіб «гречкосії» консервують і ви-
користовують у своїх інтересах ко-
рупційні механізми, призначають 
на відповідальні управлінські поса-
ди людей з освітою і досвідом, але 
без моралі. І тут немає значення звід-
ки вони – з України чи з поза її меж.

ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР 

СТОСУНКІВ МАЄ 

ДОМІНУВАТИ 

НАД УПРАВЛІНСЬКИМ

– Колеги вважають Вас демокра-

тичним керівником. А наскільки 

пан ректор близький до людей? Чи 

можна з ним поспілкуватися, коли 

в тому є нагальна необхідність, а 

чи для цього існують спеціально 

відведені години прийому?

– Один з місцевих високопоса-
довців, який до того працював в 
університеті, свого часу образився 
на мене, коли, представляючи на-
уковцям, назвав його тимчасово ви-
конуючим обов’язки за посадою. 
Радий, що він зрозумів: ніякого 
підтексту в цьому не було. Очевид-
но, що людський вимір стосунків 
має домінувати над управлін-
ським. Не випадково від найдавні-
ших часів відома істина: «Стався 
до людей так, як хотів би, щоб вони 
ставилися до тебе». Ця істина діє 
незалежно від того, яку посаду лю-
дина обіймає. Проте, якщо ти ще й 
керівник, маєш її постійно 
пам’ятати. Адже в тебе більше 
можливостей допомогти, підтри-

мати. Тому, як і належить, спеці-
ально відведені години прийому є. 
Але ними користуються переважно 
ті, хто не знайомий з корпоратив-
ною культурою університету.

– Як вважаєте, при всіх своїх ви-

соких званнях і регаліях Вам є 

чому повчитись у студентів?

– По-перше, про «регалії». Років 
десять тому, коли їх рясно роздава-

ли «за посадою», мій студентський 
куратор, а на той час проректор уні-
верситету Віктор Артеменко, про-
цитував слова свого дідуся з цього 
приводу: «Дурню і черепок – цяць-
ка». Тому гріють душу й тішать ті 
визнання, які вистраждані, заробле-
ні тяжкою працею.

По-друге, я глибоко переконаний 
у правоті ще однієї істини: «Вчи-
тель перестає бути вчителем, що-
йно він перестає бути учнем». Така 
в освітян професія. І чути, відчува-
ти потрібно насамперед своїх учнів. 
Вони, їх очікування від наставника 
– джерело самовдосконалення й 
розвитку. Його знання й людські 
якості обов’язково проходять їх 
«експертну» оцінку. 

При цьому ректорат чітко заяв-
ляє для всіх: «Наше кредо – універ-
ситет для студентів». І все, що ми 
робимо в освітньо-виховному про-
цесі – для них. У нас чудова Сту-
дентська рада, чудові лідери сту-
дентського самоврядування. Вони 
ініціювали дуже багато змін в уні-
верситеті. Тому вчилися і будемо 
вчитися один в одного.

ЩАСТЯ ПОТРІБНО 

КУВАТИ ВЛАСНОРУЧ

– Відома кожному фраза: «Люди-

на – сама коваль свого щастя» з 

часом не втратила свіжості й ак-

туальності. Порадьте, як же його 

викувати, своє щастя?

– Відповідь у Вашому запитан-
ні. Оскільки у кожного воно своє, 
то й кувати його потрібно власно-
руч. І тому важко назвати один, 
спільний для всіх рецепт. Насам-
перед, потрібно визначитися з са-
мим терміном «щастя». Чого хоче 
людина? Одна – мати хорошу 
сім’ю; друга – машину, дачу і т.ін.; 
третя – улюблену роботу. В основі 
цих бажань лежать певні цінності 
– сенси буття кожного. Головне – 
відчувати їх, усвідомити своє по-
кликання, заради чого ти прийшов 
у цей світ. І не зраджувати йому, 
навіть якщо тобі обіцяють золоті 
гори. Вони дуже швидко стають 
ненависними, якщо заступають 
шлях до самого себе. Переконаний, 
що щасливою може бути лише лю-
дина, яку не роздирають внутріш-
ні протиріччя, яка живе у злагоді з 
самою собою. Тоді вона стає осо-
бистістю незалежно від статків і 
посад. І отримує визнання, люди 
нагороджують її повагою, вона по-
чинає випромінювати щастя.

– Абсолютно природно, що у ці 

дні привітання і побажання при-

ймаєте Ви, Олексію Олексійовичу. 

А якщо піти від зворотного, що б 

Ви побажали своїм колегам, сту-

дентам, друзям – усім українцям?

– Бути щасливими! 

БЛІЦ-ІНТЕРВ’ЮБЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

– Формула успіху від О.О. Не-

стулі.

– У любові до людей.
– Вашому сімейному тандему 

щойно виповнилося 30 літ. 

Щасливих літ?

– Так!!!
– Погоджуєтеся з думкою, що 

праця – це Служіння?

– Так!!!
– Кому б Ви не подали руки?

– Зрадникові.
– Не уявляєте своє життя без… 

– Без дружини, родини, 
    друзів,  однодумців.

Людмила ШАПОВАЛОВА

ВІД АВТОРА: Висловлюю щиру подяку 

Світлані Іванівні Нестулі за надану до-

помогу у підготовці цього матеріалу.

«Люди, здатні віддавати, одержують навзамін не менш цінні, а то й більш цінні подарунки». 

Шарлотта РОГАН, американська письменниця
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COOP: РЕГІОНИ

ЗБОРИ  УПОВНОВАЖЕНИХ

НА  РІВНІ

  КОМПЕТЕНТНО

ЗАСЛУЖЕНІ  ЗАСЛУЖЕНІ  

ВІДЗНАКИВІДЗНАКИ

  НАГОРОДИ

За багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок у 
розвиток споживчої коопера-
ції України та з нагоди юві-
лейних дат нагороджено

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

МОРАВЕЦЬКОГО Зіновія 
Степановича, директора Го-
рохівського госпрозрахунко-
вого ринку облспоживспілки 
Спілки споживчих товариств 
Волинської області;

ПАЛЯНИЦЮ Інну Микола-
ївну, заступника голови прав-
ління Березанського район-
ного споживчого товариства 
Спілки споживчих товариств 
Миколаївської області (у 
зв‘язку із виходом на пенсію);

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств 
та ЦК Профспілки працівників 
споживчої кооперації України:

ПОПОВИЧА Михайла Ми-
хайловича, директора Ви-
робни чо-комерційного під-
приємства «Мукачівський 
міськ коопторг» Закарпатсь-
кої обласної спілки спожив-
чих товариств; 

ТЕСЛЕНКО Наталію Гаври-
лівну, голову правління Бере-
зоворудського споживчого 
товариства Пирятинської ра-
йонної спілки споживчих то-
вариств Спілки споживчих 
товариств «Споживспілка 
Полтавської області»;

ГРАМОТОЮ Всеукраїн-
ської центральної спілки спо-
живчих товариств та ЦК 
Профспілки працівників спо-
живчої кооперації України:

КОЗАКА Івана Володими-
ровича, директора Коопера-
тивного підприємства «Ри-
нок» Бучацького районного 
споживчого товариства Спіл-
ки споживчих товариств Тер-
нопільської області; 

ТКАЧЕНКО Світлану Мико-
лаївну, головного бухгалтера 
Кіровоградського коопера-
тивного коледжу економіки і 
права імені М.П. Сая Кірово-
градської облспоживспілки 
Спілки споживчих товариств 
Кіровоградської області;

відзначено ПОДЯКОЮ 
Правління Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих то-
вариств (Укркоопспілки):

КЛІЩЕВСЬКУ Лідію Іванів-
ну, голову правління Кірово-
градського районного спо-
живчого товариства Спілки 
споживчих товариств Кірово-
градської області.

ПРО  ЗАБОРОНУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ  ТОВАРІВ, 

ЩО  ІМІТУЮТЬ 

ПРОДОВОЛЬЧІ

У рамках виконання зобов'язань України 
у сфері європейської інтеграції постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. 
№136 внесено зміни до постанови від 
15.06.2006 р. №833 «Про затвердження По-

рядку провадження торговельної діяльнос-
ті та правил торговельного обслуговування 
на ринку споживчих товарів».

Змінами передбачено вилучення з обігу 
товарів, які імітують продовольчі товари (ма-
ють їх форму, запах, колір, вигляд, оформ-
лення, маркування, об’єм або розмір) та ста-
новлять загрозу для здоров'я і безпеки спо-
живачів (особливо дітей, які можуть сплутати 
їх з продовольчими товарами, покласти до 
рота, смоктати або їсти, що може призвести 
до задухи, інтоксикації, перфорації або не-
прохідності шлунково-кишкового тракту).

Окрім того, цією постановою Кабмін та-

кож зобов’язав власників пересувних МАФів 
розміщувати тимчасові споруди для прова-
дження підприємницької діяльності відпо-
відно до Закону №3038-VI. Лише за таких 
умов можна продавати продовольчі товари, 
готові до вживання, а також такі, що швидко 
псуються, інші продовольчі товари (у т. ч. 
овочі та фрукти) за межами торговельного 
приміщення (виїзна, виносна торгівля).      

Василь ПАСЕНКО,

директор Департаменту комерційної 

діяльності, промисловості та 

заготівель Укркоопспілки

14 березня на звітно-виборні збори 
з'їхалися уповноважені члени Запо-
різького споживчого товариства. З 

доповіддю про підсумки роботи у 2017 році 
виступив голова правління райспоживтова-
риства Алі Еділханов, який відзначив, що 
незважаючи на складну соціально-еко но-
мічну обстановку в регіоні, колектив за під-
сумками минулого року досяг переконли-
вих фінансово-господарських показників. 
Отримано понад 600 тис. грн. прибутку. То-
варооборот становив 104% до обсягів 2015 
року. Прибутково спрацювали всі підприєм-
ства системи району. Значні кошти вкладе-
но у ремонт і модернізацію кооперативних 
об'єктів. Зріс власний обіговий капітал. Ко-
ефіцієнт забезпечення поточних зобов'я-
зань оборотними активами – 3,7, а це зна-
чить, що організація має підгрунтя для по-
дальшого розвитку.

У зв'язку із спливанням терміну повно-
важень правління райспоживтовариства 
були проведені вибори голови і членів 

правління. Головою правління Запорізько-
го споживчого товариства одностайно об-
рано Олексія Чухрая. Новообраного керів-
ника колективу привітали голова правлін-
ня Спілки споживчих товариств Запорізь-

кої області Олег Бондаренко та голова За-
порізької районної державної адміністра-
ції Анатолій Васюк, які взяли участь у ро-
боті зборів.

Ольга НАГІРНЯК

З доповіддю «Про роботу 
правління Новомосков-
ської РСС за 2016 рік та за-

ходи по підвищенню ефектив-
ності господарювання коопера-

тивних організацій системи у 
2017 році» виступив голова 
правління Володимир Шулік. 
Він відзначив, що всі 11 спожив-
чих товариств та підприємств 

ресторанного господарства рай-
споживспілки торік спрацювали 
прибутково. Отримано 1 млн. 
808 тис. грн. прибутку. Власні 
оборотні кошти зросли на 1 млн. 

536 тис. грн. і в 2016 р. станов-
лять 5 млн. 50 тис. грн. На мо-
дернізацію і реконструкцію на-
правлено понад 1 млн. грн. Го-
лова правління «Спілки спожив-
чих товариств Дніпропетров-
ської області» О.М. Носенко від-
значив результативну роботу 
райспоживспілки і побажав під-
приємствам споживчої коопе-
рації району подальших успіхів 
та процвітання, а також вручив 
від імені Верховної Ради Украї-
ни голові правління Миколаїв-
ського споживчого товариства 
Валентині Миколаївні Чайці Гра-
моту «За заслуги перед Україн-
ським народом».

Прес-служба 

Новомосковського коопера-

тивного коледжу економіки 

та права ім. С.В. Литвиненка

ВIДЗНАЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНУ РОБОТУ
  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА   Нещодавно у приміщенні Новомосковського кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В. Литвиненка відбулися VI збори Ради Новомосковської райспо-
живспілки. У їх роботі брали участь голова правління «Спілки споживчих товариств Дні-
пропетровської області» Олександр Носенко, а також директор коледжу Любов Піхотіна. 

Уповноважені та запрошені

ВІДБУЛИСЯ  ВИБОРИ  ГОЛОВИВІДБУЛИСЯ  ВИБОРИ  ГОЛОВИ
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  СИЛА  БРЕНДУ

УСI КООПЕРАТИВНI МАГАЗИНИ 

ПРИВАБЛИВI ПО-СВОЄМУ
У сталому словосполученні «на одне лице» є два прямо протилежні відтінки. Ми – про позитивний, маючи на увазі 
той факт, що, відвідавши упродовж одного дня три СООР-маркети, розташовані в різних населених пунктах Чигирин-
ського району, що на Черкащині, помітили деталі, характерні саме для кооперативної мережі. І це добрий знак, бо в 
системі вже вималювався, набрав чітких обрисів фірмовий стиль СООР.

«Створіть свій власний стиль… нехай він буде унікальним для вас і пізнаваним для інших».

Анна ВІНТУР, британська журналiстка

КОНКУРЕНТИ 

ЩЕ Й ДОСІ ПЛАЧУТЬ

Дорогою у с. Боровиця голова 
правління Чигиринського райспо-
живтовариства Анатолій Васильо-
вич Дикий розповідав:

– Усі маркети, де ми побуваємо, 
працюють у парі з аптеками: таку 
схему нам свого часу запропонува-
ла облспоживспілка, її й дотримує-
мось, відкриваючи нові чи рекон-
струюючи старі об’єкти. Поступово, 
там, де це можливо, фасади оформ-
ляємо згідно з вимогами брендбу-
ку, що робить наші заклади упізна-
ваними і привабливими. І оскільки 
магазин у Боровиці ми ввели в екс-
плуатацію одним з останніх у райо-
ні, то у ньому витримані всі реко-
мендовані параметри. Спочатку за-
працював магазин, а трохи пізніше 
колишнє підсобне приміщення від-
вели під затишний і такий потріб-
ний місцевим мешканцям фарма-
цевтичний заклад.

У реконструкцію маркету вкладе-
но немалі кошти, оскільки примі-
щення не було пристосовано до су-
часних методів торгівлі. Тепер у ньо-
му повний комплект зручностей: во-
допостачання, каналізація, опален-
ня, кондиціонування, внутрішній 
туалет. А головне – запроваджено 
метод самообслуговування.

– А як ваші конкуренти відреагу-
вали на появу у Боровиці з двохти-
сячним населенням такого красеня-
маркету? – запитую у пана голови.

– До цього часу плачуть, – бага-
тозначно віджартувався Анатолій 
Васильович. – Ми не робимо пом-
пезних проектів, натомість відкри-
ваємо практичні, живі магазини з 
лояльною ціновою політикою.

У такому форматі роботи достат-
ньо двох продавців на зміні, усього 
ж їх четверо. Звичайно, навантажен-
ня немале, але дівчата відповідаль-
ні, не перекладають обов’язки одна 
на одну, не цураються ніякої праці. 

– На майданчику біля магазину 
облюбував місце риночок, але нам 
він конкуренції не створює, навпа-
ки, у базарний суботній день виторг 
найбільший, – говорить продавець 
Світлана Чорноморець, котра зізна-
лася, що дуже любить свою роботу 
і дорожить нею. 

– Асортименту товарів дотриму-
ємось дуже широкого, – продовжує 
напарниця Світлана Сергієнко. – 
Діапазон цін, приміром, на ковбасу 
відповідає різним фінансовим мож-
ливостям наших покупців. Старає-
мось, щоб відвідувач, завітавши до 
нас, максимально задовольнив свої 
потреби.

Окрема категорія покупців – 
школярі, котрі умудряються забіг-
ти по булочку чи пиріжок навіть 
під час перерви. Вони обслугову-
ються першочергово, свідком чого 
ми стали: семикласниці Наташа і 
дві Даші, розрахувавшись, зграй-
кою випурхнули з магазину, смаку-
ючи сухим перекусом. 

Мабуть, якщо наступного разу 
шляхи-дороги нас знову приведуть 
у Боровицю, кооперативний комп-
лекс маркет-аптека доповнить ще й 
кафе. На нього чекає праве крило 
будівлі, а прилегла територія під 
літній майданчик вже викладена 
тротуарною плиткою.

НЕ ПОЧИВАЮТЬ 

НА ЛАВРАХ

Але якщо магазин у Боровиці – 
один з наймолодших спілчанських 
закладів, то маркету, що у центрі Чи-
гирина, вже 10 років. І хоч популяр-
ності йому не позичати і додаткової 
реклами він не потребує, бо «своїм» 
його вважають більшість місцевих 
жителів, все ж тут не почивають на 
лаврах, а постійно шукають і знахо-
дять, чим залучити нового і здивува-
ти постійного покупця.

Кожен з 300 квадратних метрів 

площі використовується раціо-
нально і приносить копійку. При 
вході – гарячі напої і свіжа випіч-
ка власного виробництва. Чашеч-
ка запашного еспресо обійдеться 
всього у 7 грн.

Далі – більше. У торговельній 
залі представлено близько 15 ти-
сяч найменувань товарів. Вража-
ють асортиментом готової продук-
ції рибна і солоно-квашена вітри-
ни. Красиво і привабливо виглядає 
фруктово-овочевий куточок. Хліб 
сюди завозять усі навколишні ви-
робники: кожен буханець акурат-
но упакований, ціни доступні.

– Ми вже наближалися до двох-
мільйонного щомісячного товаро-
обороту, але поява поряд АТБ зі-
псувала нам погоду, – говорить 
пан голова. – Разом з тим, ця обста-
вина змусила нас активізуватися.

Так на місці підсобного примі-

щення з’явився м’ясний відділ. Но-
вація не стільки вигідна фінансо-
во, скільки працює на імідж і залу-
чає додаткових покупців. Між тим 
апетити зростають і туші на день 
уже, буває, не вистачає.

У кооперативному маркеті, як і 
в решті закладів системи, для по-
стійних покупців діють дисконтні 
картки, з кожним днем кількість 
їх володарів зростає. Вдалися тут і 
до такого маркетингового ходу, як 
музичний супровід. Дослідження 
стверджують, що музика, перед-
усім, класична сприяє здійсненню 
покупок, зокрема і дорогих.

НАРЕКЛИ 

МАГАЗИН «ЗЕЛЕНИМ»

При тому, що почерк добрих 
господарників притаманний усім 
спілчанським закладам Чигирин-
щини, у кожного є своя родзинка. 
У Трушівцях, приміром, не мо-
жуть змагатися з райцентрів-
ським маркетом щодо виторгу – не 
та купівельна спроможність се-
лян, не та кількість відвідувачів. 
Зате так само магазин сусідує з ап-
текою, так само до нього добротно 
вимощені під’їзні шляхи, а місце-
ві мешканці нарекли магазин «зе-
леним». Влітку і восени життя ак-
тивізується: навкруги грибні міс-

ця, селяни збирають дари лісів, 
продають їх поряд, на трасі Канів 
– Дніпро – і до СООР-маркету за 
покупками.

А якщо вже говорити про родзин-
ки, то у Трушівцях – це молодіжний 
колектив, де кожен вболіває за свою 
роботу і задоволений нею.

– Конкуренція в селі дуже вели-
ка, магазинчики з’являються, як 
гриби після дощу, але ми тут най-
старші і найбільші: у нас все є, – 
розповідає продавець Віта Жуко-
ва. – Працювала тут до декретної 
відпустки і повернулася назад піс-
ля народження дитини. 

– У нас добре, хороша зарплата, 
соціальний захист, – долучається 
напарниця Людмила Зінченко. – 
Багато що залежить від наших ста-
рань. Коли покупці задоволені, то 
це і нам приємно, й на іміджі коо-
перації позначається. Як не трима-
тися такого місця! Люди до нас 
ідуть, бо ми їх любимо.  

– Лише прибуткова діяльність 
дасть нам змогу розвиватись і вті-
лювати амбітні плани, – резюмувала 
наприкінці поїздки Чигиринським 
районом заступник голови правлін-
ня Черкаської облспоживспілки Ва-
лентина Дмитрівна Зеленко.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

Маркет у с. Боровиця

                    Продавчині 
    Світлана Сергієнко і
Світлана Чорноморець

Анатолій Дикий з продавцями маркету с.Трушівці Вітою Жуковою і
 Людмилою Зінченко

У маркеті Чигирина кожен

 метр площі дає віддачу
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ДАТА

ОЛЕКСІЯ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА 
НЕСТУЛЮ, 

ректора Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі, 
з 60-річним ювілеєм, який він 
відзначатиме 25 березня.

Шановний Олексію Олексійовичу, 
щиро вітаємо Вас із ювілеєм!
Багатий життєвий і професійний 
досвід, відповідальність та вимо-
гливість принесли Вам беззапере-
чний авторитет та повагу не тіль-
ки у Вашому колективі, а й серед 

кооператорів усієї України.
Всі свої сили, невтомну енергію, 
знання, багатий досвід Ви завжди 
віддаєте на розвиток і вдоскона-
лення кооперативної освіти. Ваші 
мудрі батьківські поради, вміння 
всім завжди допомагати, професіо-
налізм та майстерність є прикла-
дом для наслідування.
Від усього серця бажаємо, щоб 
усе зроблене Вами було непід-
владне часу. Нехай тепло рідних 
та близьких надійно захищає Вас 
від життєвих негараздів, а кожен 
день наповнюється корисними 
справами і земними радощами.

Нехай здійсняться усі заповідні 
мрії, а будь-які повороти долі за-
вжди відкривають лише нові обрії 
майбутніх перспектив!
У цей святковий день бажаємо 
вам здоров‘я, молодості душі, не-
стримності у науковому пошуку, 
далекоглядності у задумах, но-
вих перемог, вагомих здобутків і 
плідної праці!

З повагою колектив Черкаського 
кооперативного економіко-
правового коледжу ВНЗ Укооп-
спілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»

ОЛЕКСІЯ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА 
НЕСТУЛЮ, 

ректора Полтавського 
університету економіки 
і торгівлі, доктора істо-
ричних наук, професо-
ра, заслуженого праців-
ника освіти України, ла-
уреата Державної пре-
мії України в галузі 
науки і техніки, 
з 60-річним ювілеєм, 
який він відзначатиме 
25 березня. 

У житті кожної людини настає час до-
сягнення вершин творчих здобутків, 
громадянської зрілості, впевненості у 
своїх ідеалах, коли вона вже все знає 
та вміє і має час та бажання для вті-
лення усіх намірів, освячених найви-
щими злетами своєї душі та розуму. І 
Ваше життя, шановний Олексію 
Олексійовичу, є яскравим прикладом 
служіння інтересам колективу, який 
Ви очолюєте з 2003 року.
За цей час Полтавський університет 
економіки і торгівлі став одним із 
провідних вищих навчальних закла-
дів України, в якому за 32 напрямами 
і спеціальностями навчається понад 
7 тисяч студентів з України та 25 кра-
їн Європи, Азії, Африки й ближнього 
зарубіжжя; працює 730 осіб, із яких 
340 – науково-педагогічні працівни-
ки; до складу університету входить 
три коледжі й Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовки спеціалістів.
Освітня та наукова діяльність універ-
ситету, яким Ви керуєте, отримала 
визнання в Україні та за її межами. У 
2012-му та 2015 р. університет отри-
мав гран-прі «Лідер сучасної освіти 
України»; у 2010–2016 рр. – 10 золо-
тих медалей Міністерства освіти і на-
уки України та Національної академії 
педагогічних наук України за впрова-
дження інноваційних технологій у 
навчальний процес. Університет є 
членом престижних міжнародних 
освітніх та наукових організацій, та-
ких як Співдружність університетів 
Magna Chartа, Європейська Академія 
рітейлу, Міжнародна громадська ор-
ганізація «Рада керівників коопера-
тивних навчальних закладів».
Ми пишаємося тим, що Ви, Олексію 
Олексійовичу, є знаним науковцем, 
маєте понад 450 опублікованих нау-
кових і навчально-методичних праць, 
серед яких 13 монографій, 5 книг, 8 
навчальних посібників для студентів 
вищих навчальних закладів, понад 
100 статей у провідних наукових ви-

даннях. Ви є керівником наукової 
школи «Розвиток краєзнавства в 
Україні (друга половина ХIХ –
поч. ХХ ст.)», під Вашим науковим ке-
рівництвом захищено 3 докторські та 
12 кандидатських дисертацій. Ви є 
академіком Української академії наук 
та Української академії історичних 
наук, головним редактором Науково-
го вісника Полтавського університету 
економіки і торгівлі, членом редак-
ційних колегій двох історичних нау-
кових журналів, головою Полтавської 
обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України. 
Ваше високе громадянське сумління, 
віддане служіння обраній справі, 
енергійність, творчий пошук і нова-
торство були гідно оцінені держа-
вою. Серед нагород – ордени «За за-
слуги» III та II ступеня (2007 р., 
2011 р.), Почесна грамота Кабінету 
Міністрів України (2007 р.), Грамота 
Верховної Ради України «За заслуги 
перед Українським народом» (2007 
р.), почесна трудова відзнака «Знак 
Пошани» Центральної спілки спожив-
чих товариств України (2007 р.) та ба-
гато інших.
У день Вашого ювілею, шановний 
Олексію Олексійовичу, від усіх тисяч 
наших сердець зичимо Вам здоров’я, 
наснаги й творчого натхнення. Нехай 
посміхаються Вам сонце і доля, не-
хай ані печаль, ані смуток, ані недуга 
ніколи не перейдуть Вашого життє-
вого шляху. Даруйте тим, хто поруч 
із Вами, упевненість у майбутньому і 
радість, бажання жити й працювати, 
вміння боротися і перемагати. Нехай 
те добро, яке Вами щиро і рясно сі-
ється, зійде в серцях людей та повер-
неться до Вас сторицею!

З повагою 
багатотисячний колектив студентів, 
викладачів і співробітників Вищого 
навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет 
економіки і торгівлі»

МИХАЙЛА 
МИХАЙЛОВИЧА 
ПОПОВИЧА, 

директора ВКП «Мукачів-
ський міськкоопторг», 
члена правління, члена 
ради спілки споживчих 
товариств Закарпатської 
області, з 65-річним юві-
леєм, який він відзначив 
22 березня.

Шановний 
Михайле Михайловичу!
Вітаємо Вас, талановитого 
керівника, досвідченого 
фахівця, надійного колегу, 
з ювілеєм та висловлюємо 
слова подяки за багаторіч-
ну невтомну, сумлінну і 
віддану працю.
Уся Ваша трудова діяль-
ність нерозривно 
пов’язана зі споживчою 
кооперацією, а життєвий 
шлях може служити при-
кладом для наслідування. 
50 років тому (а це ще 
один цьогорічний ювілей!) 
Ви прийшли працювати в 
магазин «М’ясо-ковбаса» 
учнем продавця. Без від-
риву від виробництва за-
кінчили Мукачівський коо-
перативний технікум, а у 
2002-му – Львівську комер-
ційну академію. Здобуті 
знання Ви вміло застосову-
вали на практиці та на по-
саді начальника ковбасно-
го цеху, і на посаді дирек-
тора Мукачівського міськ-
коопторгу, яку посідаєте 
ось уже 21 рік. 
Досконале знання коопера-
тивної справи, тверда жит-
тєва позиція принесли Вам 
авторитет і повагу не тіль-
ки серед працівників спо-
живчої кооперації області, 
а й далеко за її межами. За 
вагомі трудові досягнення 
Вас нагороджено найвищи-

ми кооперативними відзна-
ками – Грамотою правління 
Укоопспілки, відзнакою 
«Подяка», почесною трудо-
вою відзнакою «Знак По-
шани». У 2012 р. Указом 
Президента України Вам 
присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник 
промисловості України».
Нинішній ювілей Ви зустрі-
чаєте у розквіті сил і енер-
гії, із вагомими досягнен-
нями та незгасимим праг-
ненням долати нові рубе-
жі. Тож бажаємо Вам, ша-
новний Михайле Михайло-
вичу, міцного здоров’я, до-
бра і достатку, щасливого 
довголіття, світлого опти-
містичного настрою. Ко-
жен день Вашого життя не-
хай буде радісним і соняч-
ним, дарує лише приємні 
події – успіхи в роботі, ду-
шевний комфорт, шану і 
авторитет.
Хай Ваше серце буде як за-
вжди відкритим, думки – 
мудрими і добрими, дії – 
щедрими і успішними, а 
розум – осяйним. Нехай 
поряд із Вами будуть на-
дійні друзі, колеги, а удача 
стане Вашою супутницею 
на життєвій дорозі. Нехай 
Господь дарує Вам щасли-
ве та активне довголіття!

З величезною повагою 
профспілковий комітет та 
колектив ВКП «Мукачів-
ський  міськкоопторг»

ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ ПІРУС, 

головного бухгалтера Бучацького районного 
споживчого товариства Тернопільської 
споживспілки, з 55-річним ювілеєм, який вона 
відсвяткувала 14 березня.

Шановна Галино Василівно!
Щиро вітаємо Вас із ювілеєм і висловлюємо гли-
боку повагу та подяку за багаторічну наполегли-
ву і сумлінну працю. Майже 37 років своєї діяль-
ності Ви присвятили споживчій кооперації Бучач-
чини, де все життя гідно працювали. Ви є пре-
красним фахівцем бухгалтерської справи, завжди 
у курсі всіх нововведень, вміло використовуєте 
прогресивні форми ведення бухгалтерського об-
ліку. Завдяки активній життєвій позиції, компе-
тентності, принциповості Ви здобули визнання, 
повагу, авторитет та довіру колег.
Ваша добра, щира вдача, чесність, порядність та 
відповідальність сприяють успіху в щоденній праці.
Галино Василівно, зичимо Вам міцного здоров’я, 
невичерпної життєвої енергії, професійних досяг-
нень та здійснення усіх задумів. Також бажаємо 
залишатися щасливою жінкою і повною мірою на-
солоджуватися життям у колі найрідніших людей, 
які надихають та додають сил! 

З повагою правління Бучацького районного 
споживчого товариства, президія райпрофспілки 
та колектив РайСТ

ІВАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА 
КОЗАКА, 

директора КП «Ринок» Бучацького районного 
споживчого товариства Тернопільської спожив-
спілки, з 55-річним ювілеєм, який він святкува-
тиме 24 березня.

Шановний Іване Володимировичу, прийміть наші 
найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щас-
тя, злагоди та чудового настрою, родинного за-
тишку і сімейного добробуту. Нехай завжди Вас 
супроводжує вдача, постійно зігріває тепло люд-
ської вдячності, а будні та свята наповнюються 
радістю, світлом та любов’ю рідних і близьких.  
Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, 
здійснення всіх Ваших планів та сподівань!

З повагою правління Бучацького районного 
споживчого товариства, президія 
райпрофспілки та колектив РайСТ

Для приватних осіб пропонуємо зручний 
спосіб оплати за розміщення у нашій газеті 
оголошень, вітань, некрологів, а саме – че-
рез 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 сфото-
графуйте або відскануйте і надішліть цей файл 
разом із текстом оголошення (вітання чи не-
кролога) на електронну адресу редакції (mail@
visty.com.ua). У разі відправки через «Укрпо-
шту» зважте на те, що такий лист ітиме, мож-
ливо, не день і не два, а дещо довше. 
Велике прохання вказати в листі (будь-де – чи 
окремо, чи біля тексту оголошення) бажану 
дату публікації (нагадуємо, газета виходить 
по четвергах) та номер свого мобільного те-
лефону. Якщо бажаєте впевнитися, що секре-
таріат «Віс тей…» отримав вашого листа, пе-
редзвоніть після його відправки до редакції 
на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим способом 
лишається відправка електронкою гарантій-
ного листа з текстом оголошення (привітан-
ня, некролога). В листі, нагадуємо, необхід-
но вказати спосіб оподаткування вашого 
підприємства (платники ПДВ чи єдиного по-
датку, якщо платники ПДВ – необхідна ще й 
копія свідоцтва); повне найменування під-
приємства/організації; телефон; електрон ну 
адресу. Редакція виставить рахунок, після 
оплати якого слід надіслати нам відповідний 
під-тверджуючий 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 вста-
новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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ВИСТАВКА

Н езмінним організатором 
заходу була компанія «Ви-
ставковий світ», яка за 
підтримки та участі Мі-
ністерства освіти і науки 

України та Національної академії пе-
дагогічних наук зібрала близько 796 
учасників із 25 регіонів України та 14 
країн світу і надала їм платформу 
для презентацій, спілкування, обмі-
ну досвідом. У виставці взяв участь і 
кооперативний навчальний заклад – 
Полтавський університет економіки 
і торгівлі, для якого така подія – чу-
дова нагода для налагодження корис-
них зв’язків, демонстрації напрацю-
вань студентів і викладачів.

Під час виставки відбулося наго-
родження переможців рейтингових 
виставкових конкурсів, конкурсу з 
9 тематичних номінацій із вручен-
ням гран-прі, золотих, срібних, брон-
зових медалей, сертифікатів якості 
наукових публікацій відповідно до 
показників міжнародної наукоме-
тричної бази даних Scopus.

Розпочалася виставка із урочис-
того відкриття, куди завітали висо-
коповажні представники освітньої 
галузі України та організатори захо-
ду, серед яких: голова підкомітету з 
питань освіти Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти 
Тарас Кремінь, президент Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України Василь Кремень, народний 
депутат України Віталій Курило, ди-
ректор компанії «Виставковий світ» 
Світлана Рудько, виконавчий дирек-
тор освітянських заходів компанії 
«Виставковий світ» Віталій Сокол. 
Привітання учасникам і гостям наді-
слали Голова Верховної Ради Украї-
ни Андрій Парубій, міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич. 

– Я прихильник світових навчаль-
них закладів, з повагою ставлюся до 
досягнень різних систем освіти в Єв-
ропі та світі, – розпочав свою промо-
ву Тарас Кремінь. –  Однак я переко-
наний у тому, що розбудовувати 
свою освіту потрібно сьогодні й за-
раз. І ми повинні зупинити відтік на-
ших кадрів, створити всі належні 
умови для прекрасної, юної, талано-
витої молоді в Україні.

Василь Кремень наголосив на 
важливості такого заходу для роз-
витку системи української освіти. 

– На мій погляд, – зі сцени звер-
нувся до всіх Василь Кремень, – сьо-
годнішній захід є великою подією в 
житті України як мінімум із двох 
причин. Перша: привернення уваги 
суспільства, держави, нації до осві-
ти. Важливо стверджувати в громад-
ській думці першочерговість освіти 
і науки: науки як сфери, що продукує 
знання, освіти, яка олюднює ці знан-
ня через підготовку фахівців, через 
розвиток людини. І друга значимість 
виставки: освіта повинна змінюва-

тись, тому що змінюються ті умови, 
у яких знаходиться людина. Тут ба-
гато завдань перед нами: це і враху-
вання  того, що світ переходить до 
інноваційного типу прогресу, тому 
не можна сьогодні навчити в будь-
якому закладі сталим рамкам на все 
життя. Ми повинні зосередитися на 
тому, щоб наша освіта справді стала 
дитино- і студентоцентриською. Світ 
глобальний, але він жорстокий, кон-
куренція потужна і для того, щоб за-
ймати достойне місце в цьому світі 
потрібно максимально об’єднатися. 
А для нас це важливо, тому що націо-
нальне об’єднання є необхідною умо-
вою збереження самої держави в умо-
вах інформаційної війни з боку схід-
ного сусіда. Нам не потрібно деінде 
шукати шляхи розвитку освіти, ми 
повинні дивитися на наші кращі на-
вчальні заклади. 

На виставці можна було підійти 

до будь-яких стендів навчальних 
закладів і отримати ґрунтовну кон-
сультацію від провідних спеціаліс-
тів щодо спеціальностей, умов всту-
пу, обмінних програм, стажувань у 
них тощо. Це була чудова нагода 
для майбутніх абітурієнтів та їхніх 
батьків дізнатися, чим живуть 
українські навчальні заклади, ви-
значити для себе переваги кожного 
з них. Оскільки виставка відбувала-
ся в Києві, то й майбутні абітурієн-
ти були переважно місцеві. Так, 
одинадцятикласниця однієї із київ-
ських шкіл Ірина Гончар висловила 
свою думку щодо виставки: 

– Це хороший захід, адже тут 
представлено виші з усіх регіонів 
України. В якийсь із київських ви-
шів я можу піти в будь-який день і 
дізнатися про все, що мене ціка-
вить, або без проблем приїхати на 
день «відкритих дверей». А от, на-
приклад, у Львівський національ-
ний університет ім. Івана Франка 
чи в Харківський національний уні-
верситет ім. В. Каразіна я не зможу 
так просто приїхати, бо потрібно за-
планувати дату, придбати квитки, 
забронювати готель... Сьогодні ж за 
один день я можу «об’їхати» всю 
Україну і навіть за кордоном побу-
вати, відвідавши представлені тут 
ВНЗ, мені ще й організують день 
«відкритих дверей» у міні-форматі. 
Плюс тут ще можна прихопити із 
собою найсвіжіші буклети, а вдома 
вже детальніше ознайомитися із 
представленою там інформацією. 

Під час виставки було організова-
но чимало науково-практичних кон-
ференцій, круглих столів, семінарів, 
презентацій, воркшопів, майстер-
класів. З 10 до 18 години присутні мо-
гли прослухати інформацію щодо 
питань педагогіки середньої школи, 
освітніх інновацій, виховання дітей 
та ін. А щоб трішки розвіяти атмос-
феру серйозних наукових тем, біля 
стендів різних навчальних закладів 
проводилися майстер-класи з писан-
карства, художнього різьблення, 
плетіння зі стрічок тощо. Можна 
було сміливо підходити і навчатися 
цікавому ремеслу під керівництвом 
професіонала. 

Мені теж вдалося побути у ролі 
майбутньої абітурієнтки і поцікави-
тися, чим здивує цього року Полтав-
ський університет економіки і тор-
гівлі, який вже далеко не вперше 
брав участь у виставці «Сучасні за-
клади освіти». Роботу стенду вишу 
організували й забезпечували ди-
ректор науково-навчального цен-
тру, доцент Наталія Герман, заступ-
ник декана факультету харчових 
технологій, готельно-ресторанного 
і туристичного бізнесу Юлія Ястре-
ба, провідний інженер-програміст 
В’ячеслав Кулібаба. 

Наталія Герман детальніше роз-
повіла про користь участі у вистав-
ці для ПУЕТу.  

– Такі заходи важливі тим, що тут 
можна себе представити, познайоми-
тися зі своїми колегами з інших ви-
шів, – говорить Наталія Володимирів-
на. – Тут ми напрацьовуємо контакти, 
і це дуже корисно для навчального за-
кладу. Також представляємо тут на-
укову літературу, яку видали за остан-
ній рік, вивчаємо й доробок інших на-
вчальних закладів. Також відбуваєть-
ся спілкування із обласними управ-
ліннями освіти. Зараз ми активно ко-
мунікуємо із Сумським обласним 
управлінням освіти і вже домовилися 
про організацію поїздки старшоклас-
ників зі шкіл Сумської області в 
ПУЕТ на день «відкритих дверей». Що 
стосується днів «відкритих дверей», 
то вони проводяться в університеті ці-
лий рік: є організовані, а є індивіду-
альні. Тобто людина може приїхати в 

ПУЕТ у будь-який час і їй проведуть 
екскурсію в університеті, розкажуть 
необхідну інформацію, що стосується 
вступу, покажуть гуртожитки. 

На стенді ПУЕТу було на що поди-
витися. Спеціалісти вишу представи-
ли широкий перелік власних досяг-
нень. Так, Наталія Герман ознайоми-
ла із розробленим у цьому році мето-
дичним посібником, у якому йдеться 
про нову автоматизовану систему 
планування, організації, управління 
та контролю навчального процесу у 
вишах. Таку програму розробили про-
відні програмісти ПУЕТу, і завдяки 
їй вдалося налаштувати й автомати-
зувати систему отримання достовір-
ної та повної інформації про навчаль-
ний процес, підвищити оператив-
ність, узгодженість та достовірність 
даних. Таким чином взаємодія різ-
них підрозділів і кафедр університе-
ту набагато спростовується. Цікаво, 
що цією програмою зацікавилися вже 
й інші українські виші. 

Як бачимо, сьогодні кооператив-
ні навчальні заклади не відстають 
від інших. Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі є чудовим 
доказом цього. У цьому виші сту-
дент отримує якісну освіту, можли-
вість підтвердити її на практиці та 
вдосконалити під час міжнародних 
стажувань (ПУЕТ має багато закор-
донних партнерів, які з радістю бе-
руть на практику його студентів), 
широке коло для розвитку своїх та-
лантів та інтересів. 

ПУЕТ тримав високу планку і на 
виставці «Сучасні заклади освіти – 
2017», де вкотре підтвердив свою екс-
клюзивність та унікальність. Цього 
року ПУЕТ здобув перемогу в номі-
нації «Партнерство як стратегічний 
ресурс інноваційного розвитку на-
вчальних закладів». Викладачі уні-
верситету представили особливості 
інноваційної педагогічної діяльнос-
ті як потужного ресурсу якісних 
освітніх змін. Успішний виступ на 
Восьмій Міжнародній виставці «Су-
часні заклади освіти – 2017» було за-
безпечено завдяки наполегливій пра-
ці та самовідданості ПУЕТівців.  

Тетяна ПАНАСЮК

«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2017»: 

ПУЕТ ПРЕЗЕНТУВАВ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ Й ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУПУЕТ ПРЕЗЕНТУВАВ СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ Й ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ  
16–18 березня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася одна із найочікуваніших подій у галузі освіти та науки України – 
Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном World Edu. 

«Життя – це те, що відбувається з тобою, поки ти будуєш інші плани».

Джон ЛЕННОН, британський рок-музикант
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

 ВРАЖЕННЯ

  УРОЧИСТОСТІ

З ЕЛЕКТРОНКИЗНАЙОМСТВО

У Львівському кооперативному ко-
леджі економіки і права відбувся 
традиційний випуск студентів спе-
ціальностей «Готельне обслугову-
вання» та «Виробництво харчової 
продукції».

– Випускний вечір – важлива по-
дія для всіх, – звернулася до присут-
ніх на заході директор коледжу На-
талія Зубко. – Для студентів – це по-
ріг нового часу, професійної зрілос-
ті і незалежності, для викладачів – 
хвилювання за подальшу долю сво-
їх вихованців і надія на те, що вона 

буде щасливою. Тож нехай час, який 
ви, шановні випускники, провели у 
цих стінах, назавжди залишиться у 
ваших серцях, а ті знання, які ви тут 
здобули, стануть вам у нагоді та до-
поможуть у досягненні поставле-
них цілей. Наказ про закінчення 
Львівського кооперативного коле-
джу економіки і права та про при-
своєння випускникам кваліфікації 
«Молодший спеціаліст» зачитала 
заступник директора із навчальної 
роботи Леся Федак, а завідувачі від-
ділень вручили дипломи. Кращих 
студентів нагородили подяками та 
грамотами за активну участь у нау-

ковій, громадській, культурно-
масовій роботі, за успіхи у спорті. 
До привітань приєдналися пред-
ставники Львівської обласної спілки 
споживчих товариств.  Завершили-
ся урочистості святковим концер-
том, який організували керівники 
художньої самодіяльності та во-
кального гуртка коледжу. До кон-
церту були залучені як студенти, 
так і випускники вишу.

Михайло ГОЛУБКА, 

прес-секретар Львівського 

кооперативного коледжу 

економіки і права     

В есна у Вінницькому коопе-
ративному розпочалася з 
чудового конкурсу краси 
та грації. Вишуканість, 

стиль, елегантність – усе це по-
в’язано з ім’ям відомої французь-
кої кутюр’є, яка здійснила коло-
сальний вплив на моду ХХ століт-
тя і назавжди змінила образ жін-
ки. Це велика Габріель Коко Ша-
нель. Вона зняла з жінок корсети, 
подарувала чорний колір та рево-
люційні парфуми. А її вислови про 
красу, моду та чоловіків стали ле-
гендарними.

Саме стиль Коко Шанель визна-
чив тематику традиційного кон-
курсу «Міс ВКІ–2017».

Цього року за корону боролися 
8 чарівних дівчат: Аліна Підгур-
ська, Олена Мельничук, Аліна 
Скачко, Катерина Качалкова, 
Анастасія Левицька, Дарина Лу-
цюк, Людмила Пилипак та Анас-
тасія Ніколайчук.

Шлях до перемоги був нелег-
ким. Дівчата змагалися в 5-ти кон-
курсах: вихід у маленькій чорній 
сукні, візитка, конкурс талантів, 
вихід у вечірніх сукнях від салону-
ательє «Міланія» та бліц-
опитування. Чудовим сюрпризом 
для всіх присутніх став виступ фі-
налістки 3-го сезону телепрограми 
«Голос. Діти», переможниці ко-
манди Потапа – неперевершеної 
Тетяни Олексієнко.

Цього року всі дівчата отрима-
ли номінації та корони. «Міс Фото-
модель» та подарунковий сертифі-
кат на професійну фотосесію від 

Вадима Пошелюзного отримала 
Катерина Качалкова. Аліна Під-
гурська виграла в номінації «Міс 
Вишуканість» та отримала еле-
гантну сукню  від салону-ательє 
«Міланія». «Міс Телемедіа» – 
Анастасія Левицька отримала в 
подарунок навчання в Медіа-
школі Юлії Андріянової. «Міс 
Ніжність» – Аліна Скачко була на-
городжена подарунковим серти-
фікатом від студії святкового ди-
зайну «Шарлін Дісе». У номінації 
«Міс Конгеніальність» перемогла 
Анастасія Ніколайчук, яку приві-
тав солодким призом засновник 
та власник кондитерської 
LUXURY CAKE. «Міс Талант» ста-
ла Дарина Луцюк, «Міс Стиль» – 
Олена Мельничук. Спеціальний 

приз від косметичної компанії 
«Ефталія Нікон» (парфуми Chanel) 
у номінації «Міс Шанель» отрима-
ла Людмила Пилипак. 

За рішенням журі титул ІІ віце-
міс отримала студентка комер-
ційно-технологічного відділення 
Дарина Луцюк, І віце-міс – сту-
дентка економіко-правового відді-
лення Анастасія Левицька.

Володаркою корони та титулу 
«Міс ВКІ–2017» року стала студент-
ка комерційно-технологічного від-
ділення Катерина Качалкова.

Переможниці конкурсу отри-
мали подарункові сертифікати від 
ресторану «Арталь» та магазину 
Vintage, сертифікати на подорож 
до Польщі та літній відпочинок 
на базі «Лазурне».

ФЕСТИВАЛЬ 

КУЛЬТУР 

GLOBAL VILLAGE 

У ТЕРНОПОЛІ

Нещодавно в Тернопільському 
кооперативному торговель но-
економічному коледжі відбувся 
Фестиваль культур Global 
Village, проведений за ініціати-
вою громадської організації 
«AIESEC у Тернополі». 

На фестивалі були присутні 
представники молодіжної орга-
нізації AIESEC, іноземці-во лон-
тери, викладачі та студенти ко-
леджу, вчителі та учні загально-
освітніх шкіл м. Тернополя. Спіл-
кування відбувалось англій-
ською мовою. Фестиваль куль-
тур – це підсумок співпраці во-
лонтерів та навчальних закла-
дів, у яких іноземці проходили 
стажування.

 Іноземні волонтери з чоти-
рьох країн світу розповіли про  
традиції, культуру, надбання 
своїх країн, ознайомили присут-
ніх з національною музикою, 
костюмами. Для учасників фес-
тивалю гості з-за кордону про-
вели дегустацію страв китай-
ської, іспанської, турецької ку-
хонь та кухні Єгипту.

Ось, наприклад, Самед, один 
з іноземних волонтерів, приїхав 
із Туреччини. В Україні хлопець 
живе вже майже місяць. Розпо-
відає, що з їжі тут йому найбіль-
ше сподобались вареники. Са-
мед пригощав тернополян ту-
рецькими солодощами, тради-
ційним десертом, турецькою ка-

вою, приготованою у спеціаль-
ній турці, а також запропонував 
традиційний напій Айран, до 
якого додають воду, йогурт і 
сіль.

Студенти ТКТЕК презентува-
ли іноземцям та гостям фести-
валю Україну, розповідали про 
історію і традиції коледжу. Сту-
денти спеціальності «Ресторан-
не обслуговування» пригощали 
всіх варениками із сиром, капус-
тою та вишнями.

Тернопільський кооператив-
ний торговельно-економічний 
коледж не вперше зустрічає іно-
земних гостей. Співпраця коле-
джу з  молодіжною громад-
ською організацією «AIESEC у 
Тернополі» розпочалась у 2016 
році. Студентам дуже сподоба-
лось спілкуватись з іноземцями-
волонтерами, таким чином вони 
удосконалюють англійську, зна-
ходять друзів з інших країн, ді-
знаються про їх культуру і тра-
диції. 

Марія ПРОЦИК, 

заступник директора 

з виховної роботи

ФIЛЬМФIЛЬМ, 
ЩО НЕ ЗАЛИШАЄЩО НЕ ЗАЛИШАЄ

 

БАЙДУЖИМБАЙДУЖИМ
Французький кінематографіст Роман Поланський гово-

рив: «Кіно має змусити глядача забути про те, що він зна-
ходиться в кінотеатрі». Саме такі емоції пережили студен-
ти та викладачі Чернівецького кооперативного економіко-
правового коледжу, коли відвідали кінотеатр «Чернівці» і 
переглянули стрічку «Гіркі жнива». У центрі сюжету – істо-

рична епопея й водночас зворушлива історія кохання в 
розпал Голодомору 1932-1933 років на Україні.

«Я народився в Україні. На землі, що могла стати раєм! Ми 
тішилися просто свободою. Жили й кохали. Але завжди були 
ті, хто намагався відібрати в нас цю свободу», – говорить го-
ловний герой фільму. І перед тим, як розповісти свою істо-
рію, він каже ключову, на мою думку, фразу: «І спершу я зако-
хався!» Адже саме це кохання дасть йому сили, аби вижити.

Автори навмисно залишають дещо невизначений фі-
нал, не показують щасливого нового життя героїв. Таким 
чином вони чітко дали зрозуміти, що насправді тільки оди-
ниці могли врятуватися з радянського пекла. Проте варто 
пам’ятати, що «сміливі завжди мають щастя!».

Студенти 181 групи, після перегляду фільму, вирішили об-
говорити порушені авторами проблеми, історичну основу, 
гру акторів, панорамні зйомки, глибоку символіку фільму.

Ганна СКІПОР, староста 181 групи

VIVAT ВИПУСКНИКАМ!VIVAT ВИПУСКНИКАМ!

У СТИЛI  КОКО ШАНЕЛЬ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ПАРТНЕРСТВО

Нещодавно Львівський 
торговельно-економічний універ-
ситет відвідала делегація Аріель-
ського університету (Ізраїль) на 
чолі з віце-президентом із науко-
вих досліджень, професором Аль-
бертом Пінхасовим, директором з 
наукової роботи Іцкахом Мішелев-
скім та доктором хімії та економіки 
Елеонорою Школьнік.

У часниками зустрічі від університету 
були: ректор університету, професор 
П.О. Куцик, перший проректор, про-
фесор М.Ю. Барна, директор центру 

міжнародної освіти та співпраці Т.М. Штань-
ко та доцент кафедри митного та технічного 
регулювання, доцент О.З. Микитин.

Під час зустрічі сторони обговорили умо-
ви інтенсифікації співпраці між двома уні-
верситетами. Зокрема ізраїльські вчені на-
голосили на важливості поглиблення спів-
праці між вишами, зауваживши, що на су-
часному етапі потрібно будувати взаємови-
гідні відносини між державами саме на на-
уковому, академічному рівні.

Професор Альберт Пінхасов повідомив, 
що Аріельський університет готовий прийня-
ти випускників університету в аспірантуру. 
Ізраїльський університет зацікавлений у мо-
лодих вчених, сферою наукових інтересів 
яких є економіка, хімія, фізика, сфера аналі-
тичних методів досліджень, патентознавство 
та ряд інших напрямів. 

– Якщо українські студенти, зокрема зі 
Львівського торговельно-економічного уні-
верситету, виявлять бажання навчатися в 
Аріельському університеті, то адміністрація 
нашого ВНЗ створить для них усі умови, вра-
ховуючи і фінансову складову. Утім, є важ-
ливий нюанс: усі студенти після завершення 

навчання повинні повернутися в Україну, – 
зазначив Альберт Пінхасов.

Ректор університету, професор П.О. Ку-
цик наголосив на актуальності налагоджен-
ня взаємовигідних відносин одного із найста-
ріших університетів України та наймолод-
шого ВНЗ Ізраїлю. За словами Петра Олексі-
йовича, академічні традиції, які склалися в 
університеті впродовж двох століть і ниніш-
ній рівень наукових досліджень можуть бути 
корисними для міжнародних партнерів.

Закордонні колеги висловили переконан-
ня, що співпраця на науковому рівні сприя-
тиме поліпшенню українсько-ізраїльських 
відносин у національному масштабі. За їхні-

ми словами, в обох народів є «багато спільно-
го на ментальному рівні».

Також під час зустрічі йшлося про можли-
вість паралельного здобуття освіти в Україні 
та Ізраїлі, кількість і якість наукових публіка-
цій у спеціалізованих наукових журналах.

Перший проректор, професор Марта Юрі-
ївна Барна розповіла іноземним гостям про 
наукові досягнення молодих вчених універ-
ситету, наголосивши на великій кількості 
наукових статей, опублікованих у видан-
нях, що входять до наукометричної бази да-
них SCOPUS. 

Також під час обговорення було оголоше-
но про наміри створення на базі ЛТЕУ центру 
з розвитку, аналітики та розширення науко-
вих розробок у сфері інтелектуальної влас-
ності, зокрема у сфері патентування. Ство-
рення такого центру надасть можливість на-
уковцям університету інтенсифікувати та 
актуалізувати існуючі напрацювання в цій 
галузі та брати участь у грантових програ-
мах за напрямами наукових досліджень.

За результатами зустрічі сторони під-
писали договір про співпрацю в освітній 
та науковій сферах.

Інформаційний сектор ЛТЕУ

НОВИЙ ВЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

ЗАСІДАННЯПІЗНАВАЛЬНО

ОНОВЛЕННЯ
СТИЛЮ Й МЕТОДІВ 
РОБОТИ СТУДРАДИ
Перші дні весни для студент-
ського активу Харківського 
кооперативного торгово-
економічного коледжу стали 
часом для підбиття підсумків 
і сміливих задумів щодо онов-
лення стилю й методів роботи 
студентської ради.

На засіданні не лише слухали 
й обговорювали звіти голови 
студентської ради та голів секто-
рів за I семестр 2016-2017 на-
вчального року, а й намагалися 
визначити шляхи для усунення 
недоліків роботи та внести слуш-
ні пропозиції щодо поліпшення 
студентського самоврядування. 
Пролити світло на найважливіші 
питання для студентів допомо-
гла директор коледжу Катерина 
Петрівна Вініченко. 

Завітали на засідання й гості 
з Національної скаутської орга-
нізації України «Пласт», яка про-
пагує здоровий спосіб життя, 
любов до рідного краю, пріори-
тетність національних ціннос-

тей і традицій. Саме навесні 
«пластуни» активізують свою 
діяльність, тому поспішили за-
просити студентів приєднатися 
до них і взяти участь у семіна-
рах та вишколі. 

За дружнім чаюванням сту-
денти ставили гостям запитан-
ня та охоче заповнювали анке-
ти учасників, бо переконалися, 
що «Пласт» плекає в молоді 
здатність розуміти та поважати 
інших людей, готовність при-
йти на допомогу, патріотизм, 
екологічну свідомість, прагнен-
ня до миру й справедливості. А 
ще це можливість у наметових 
таборах зустріти друзів з усієї 
України та інших країн. Засідан-
ня вдалося й підтвердило, що 
студентське життя вирує!

Оксана МЕНТКЕВИЧ, 
координатор студради

Другий день тижня то-
варознавчого відділення 
продовжився олімпіадою 
зі знання комерційних 
дисциплін «Товарознав-
чий лабіринт». Турнір пе-
ретворився на творче зма-
гання серед студентів, за 
підсумками якого визна-
чились кращі за фахом – 
студенти групи ТК-21 Бог-
дан Андреєв, Аліна Ягне-
ша, Ангеліна Сердюк.

Також у рамках декади 
відбувся конкурс рефера-
тів і дослідницьких робіт 
«Цікаві ідеї». На розгляд 
конкурсної комісії були 
представлені роботи сту-
дентів другого і третього 
курсів. Так, за результата-
ми конкурсу переможця-
ми стали: студентка групи 

ТК-31 Тетяна Бондаренко 
з рефератом на тему «Іс-
торія створення і діяль-
ності Сокиринського оща-
д но-позичкового товари-
ства» та студентка групи 
ТК-21 Ірина Кекух із до-
слідницькою роботою на 
тему «Характеристика су-
часного асортименту по-
бутових електротоварів».

Продемонструвати свої 
творчі здібності мали мож-
ливість студенти, виклада-
чі та працівники коледжу 
на виставці «Містечко 
майстрів». Там можна було 
насолодитися картинами і 
скатертинами, вишитими 
нитками та бісером, ми-
лом ручної роботи, писан-
ками, лялька ми-мотанка-
ми та іншими цікавими 

експонатами. А на вистав-
ці фоторобіт «Студент-
ський вернісаж» вдалося 
поспостерігати за найціка-
вішими моментами сту-
дентського життя. 

Після обговорення журі 
конкурсу обрало найкращі 
світлини. Переможцями в 
номінації «Я і мій Чернігів» 
стала студентка групи ТК-21 
Ангеліна Сердюк, у номіна-
ції «Моя усмішка найщирі-
ша» – студентка групи ТК-31 
Жанна Носовець.

Під гаслом «Ми знаємо, 
як це робити. Ми навчимо 
вас» пройшов май стер-клас 
із виготовлення декору для 
оформлення подарунків, 
що підготували і провели 
викладачі коледжу Т.П. Лав-
риненко, І.А. Рябчун, О.Л. 

Минько. Усі бажаючі мали 
змогу навчитися упакову-
вати подарунки, прикраша-
ти їх декоративними квіта-
ми, бантами та стрічками.

Завершилася декада кон-
ференцією на тему «Розши-
рення кордонів для е-ко-
мерції», у якій взяли участь 
студенти товарознавчого та 
юридичного відділень. У 
своїх доповідях учасники 
представили питання про-
вадження елек тронного біз-
несу в Європі та перспекти-
ви його розвитку в Україні, 
проаналізували існуючий 
онлайн-ринок, визначили 
портрет сучасного україн-
ського споживача електрон-
ної комерції, оз на йомилися 
з основними законодавчи-
ми актами, що регулюють 
інтер нет-торгівлю.

Декада товарознавчого 
відділення була надзви-
чайно насиченою різноте-
матичними заходами. Вда-
лося як збагатитися ціка-
вими та новими знаннями, 
так і відпочити й трішки 
розважитися. 

Ірина РЯБЧУН, 
голова циклової комісії 

економіки та 
підприємництва

ДЕКАДА  ТОВАРОЗНАВЦІВ: 

IДЕЇ, ЧАС ЯКИХ ПРИЙШОВIДЕЇ, ЧАС ЯКИХ ПРИЙШОВ
У Чернігівському кооперативному коледжі відбулася декада товарознавчого відділення. Роз-
почалася вона із радіогазети на тему «Моя професія – товарознавець. Від древнього Риму до 
сьогодення», яку підготували студенти групи ТК-31 Тетяна Бондаренко і Микола Капля. Розпо-
відь про історію виникнення та розвиток товарознавства була цікавою і пізнавальною.

«Найкращі студенти – ті, хто ніколи до кінця не довіряє своїм професорам».
Джим КОЛЛІНЗ,  американський бiзнес-консультант, письменник
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

БЛОКАДА: ЗМІНА АКЦЕНТІВ ТА ПІДХОДІВ
Розвиток ситуації в ОРДЛО змусив українську владу офіційно перервати на невизначений термін транспортне сполу-
чення з неконтрольованими територіями. Політичні та економічні наслідки цього кроку ще належить оцінити, оскіль-
ки далеко не всі вони лежать на поверхні.

А ЕШЕЛОНИ 

ВЖЕ РУШИЛИ НА ПІВНІЧ

Президент особисто запропону-
вав Раді національної безпеки та 
оборони перервати транспортне 
сполучення з територією ОРДЛО. 
Причина цього проста – підприєм-
ства, які донедавна сплачували по-
датки та військовий збір до україн-
ського бюджету, перестали це роби-
ти, оскільки отримали зовнішніх 
кураторів, переважно з російськи-
ми паспортами. Лідер бойовиків са-
мопроголошеної ДНР Захарченко 
заявив, що ешелони з вугіллям вже 
рушили до Росії. Хоча прем’єр-
міністр Володимир Гройсман пере-
конаний, що росіяни не зможуть 
продавати видобуте в українських 
надрах, Кремль, швидше за все, не 
ставить такої мети. Для нього важ-
ливіше інше: зменшити надходжен-
ня до українського бюджету та 
власні витрати на утримання само-
проголошених республік.

ШЛЯХИ БЕЗ ВИХОДУ

Ситуація навколо блокади змі-
нилася буквально протягом мину-
лого тижня, причому рішення нада-
ти блокаді офіційний статус вигля-
дає єдино вірним. Річ у тому, що 
блокувальники діяли дедалі агре-
сивніше, пішли на загострення кон-
флікту з правоохоронцями. Якщо у 
Кривому Торці затримати більше 
40 учасників блокади вдалося без 
великих проблем, то наступного 
дня у Слов’янську народний депу-
тат Володимир Парасюк надто хи-
зувався власним статусом, що при-
звело до конфлікту з правоохорон-
цями. Спроба парламентської фрак-
ції «Народний фронт» забезпечити 
виступ представників Національ-
ної поліції та Нацгвардії з парла-

ментської трибуни завершилася 
скандалом. У цілому ситуація на 
сході України ставала все більш на-
пруженою, і значною мірою виму-
шене рішення РНБО швидше по-
значило шляхи виходу з кризи, ніж 
повністю її вирішило.

РАЗ БЛОКАДА, 

ДВА БЛОКАДА…

Україні немає сенсу чіплятися за 
транспортне сполучення з ОРДЛО, 
звідки тепер не надходитимуть това-
ри та сировина. Ініціатори блокади 
значною мірою добилися свого, адже 
вона обговорювалася в контексті 
ухвалення закону про окуповані те-
риторії, на якому наполягає «Само-
поміч». Лідер цієї партії Андрій Са-
довий недавно виступив з ініціати-
вою про евакуацію з ОРДЛО україн-
ських громадян, що не хочуть жити в 
умовах окупації. Звучить шляхетно 
та привабливо, проте реального меха-
нізму здійснення подібних добрих 
намірів на сьогодні немає. Щодо Са-
дового, то у нього на порядку денно-
му поєднання в інформаційному про-
сторі двох понять – «сміттєва блокада 
Львова» та «блокада торгівлі на кро-
ві», і у цьому лідеру «Самопомочі» є 
чимало охочих допомогти. 

ПОЛІТИЧНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ

Питання блокади перевезень на 
Донбасі використовується опози-
ційними політиками вельми ак-
тивно, адже весна – це традиційний 
час пожвавлення політичної актив-

ності, час спроб організувати на-
ступ на владу під яскравими гасла-
ми. Порошенко пообіцяв виставити 
рахунок «Самопомочі» та «Батьків-
щині» як організаторам і промоуте-
рам блокади, проте йдеться швид-
ше не про пряме відшкодування 
збитків, а про політичну відпові-
дальність. Однак про неї можна 
буде говорити хіба що під час вибо-
рів, які сьогодні навряд чи підуть 
країні на користь. Владі, на жаль, 
не завжди вдається знайти аргу-
менти, аби переконати громадян в 
адекватності власної позиції.

ЗАНЕПОКОЇЛИСЬ І 

НЕ ДАЛИ ТРАНШ

За кордоном реакція на офіційну 
блокаду транспортного сполучення 
з ОРДЛО була прогнозовано важкою. 
Росія передбачувано назвала цей 
крок порушенням Мінських домов-
леностей; Франція та Німеччина ви-
словили занепокоєння цим рішен-
ням української влади; у США та ЄС 
оголосили про наміри спостерігати 
за тим, як блокування транспортного 
сполучення вплине на населення не-
контрольованих територій. Там про-
живає, за різними оцінками, не мен-
ше 3 мільйонів чоловік, і вони зна-
чною мірою позбавлені засобів до іс-
нування. Хоча можливість транспор-
тування гуманітарних вантажів збе-
режено, навряд чи це можна порівня-
ти з можливістю тисяч людей працю-
вати та отримувати принаймні якусь 
платню на регулярній основі.

Неприємною стала звістка про 
перенесення на невизначений тер-

мін надання Україні чергового 
траншу кредиту МВФ. Хоча сума у 
мільярд доларів для вітчизняної 
економіки не є критичною, вона 
має швидше психологічне значен-
ня як сигнал для потенційних інвес-
торів. Нашій державі потрібні ко-
шти для розвитку економіки, а не 
лише невеликі суми для латання ді-
рок у платіжному балансі країни. 

ПЕРСПЕКТИВИ 

БЕЗПЕРСПЕКТИВНІ

Поки що курс гривні не відчув 
наслідків припинення транспортно-
го сполучення на Донбасі, однак 
Україна може втратити значну час-
тину власного експортного потенці-
алу. Наша держава постійно бореть-
ся за входження до чільної десятки 
експортерів металургійної продук-
ції, і після втрати контролю над чо-
тирма десятками підприємств на-
вряд чи втримається у цьому не так 
привілейованому, як вигідному еко-
номічному клубі. Перспектива за-
куповувати антрацит за кордоном 
також навряд чи позитивно вплине 
на курс національної валюти, 
оскільки ціни на світових ринках є 
набагато вищими за ті, які встано-
вилися всередині України. І навіть 
суттєве скорочення обсягів закупів-
лі буде серйозним випробуванням 
для бюджету країни. Також логічно 
припустити, що незабаром зростуть 
тарифи на електроенергію, оскільки 
подорожчання енергоресурсів впли-
не на вартість виробництва. Тобто 
влада опиняється перед непростою 
дилемою: перекласти тягар подо-

рожчання на плечі громадян і отри-
мати сплеск соціального незадово-
лення або ж – на плечі виробників, 
зменшуючи тим самим конкуренто-
спроможність української продук-
ції на світових ринках. 

НАШІЙ ДЕРЖАВІ ПОТРІБНІ 
КОШТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, А НЕ ЛИШЕ 

НЕВЕЛИКІ СУМИ ДЛЯ ЛА-
ТАННЯ ДІРОК У ПЛАТІЖ-
НОМУ БАЛАНСІ КРАЇНИ

Є ще один важливий момент: 
припинення транспортного сполу-
чення суттєво ускладнить для 
України зв’язок з непідконтрольни-
ми територіями, мешканці котрих 
будуть і далі вірити російській про-
паганді, отримавши підтверджен-
ня того, що Батьківщина від них 
остаточно відвернулася. Чи варті 
електоральні дивіденди того, щоб 
залишити напризволяще понад 3 
млн. співгромадян, серед яких да-
леко не кожен є сепаратистом, – пи-
тання, на жаль, риторичне. 

КОЛИ НЕМАЄ ЗГОДИ, 

ТО ЧИ БУДЕ ЛАД?

Кризова ситуація, яка склала-
ся через блокаду, потребує неор-
динарних рішень з боку влади. 
Мова йде насамперед про уряд та 
Верховну Раду, оскільки вони у 
парламентсько-президентській 
республіці несуть відповідаль-
ність за ситуацію в країні. Поді-
бні рішення потребують узгодже-
них дій та відмову від боротьби 
одне з одним, проте сподіватися 
на це сьогодні не випадає. Отже, 
є підстави припустити, що криза 
не буде розв’язана, а у кращому 
випадку відтермінована у своєму 
розвитку. Шкода, що на четверто-
му році протистояння з Росією по-
літики продовжують поводитися 
так, ніби нічого екстраординар-
ного в країні не відбувається. 

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

ТИМ  ЧАСОМ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО НАЗВАВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО НАЗВАВ 

УМОВИ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ УМОВИ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ 

ОКУПОВАНОГО ДОНБАСУОКУПОВАНОГО ДОНБАСУ

Президент розкритикував учасників «блокадного» 
руху, заявивши, що з ізоляцією ОРДЛО Україна нібито 
втратила останній вплив на ці території.
Блокада тимчасово окупованих територій Донбасу 
може бути припинена тільки після повернення власни-
кам і під юрисдикцію України захоплених Росією і її ма-
ріонетками підприємств. Про це заявив Президент Пе-
тро Порошенко на засіданні Ради регіонального розви-
тку 20 березня.

«Борючись за повернення територій, ми могли і навіть 
повинні були здійснювати товарний обмін з українськими 
заводами – тими, які змогли залишитися у правовому 
полі України. Вони сплачували податки українській дер-
жаві, вони були зареєстровані в українських органах реє-
страції, виплачували зарплату в гривнях через банківські 
рахунки, що виключало будь-яку можливість надходжен-
ня коштів до сепаратистських угруповань», – сказав він.
При цьому, за словами глави держави, учасники бло-
кадного руху на Донбасі створили всі передумови 
«для того, щоб підприємства були захоплені, конфіс-
ковані й пограбовані». Порошенко відзначив, що те-
пер Україна не має права приймати продукцію від за-
хоплених окупантами підприємств.

«Обмежений обмін товарами може відновитися, як 
тільки Росія і її маріонетки повернуть українським 
власникам і українській державі вкрадені заводи. Вна-
слідок блокади Україна втратила останню сферу впли-
ву на ці території. Для тих, хто прагне відштовхнути й 
подарувати ці землі Путіну, – це абсолютно прийнят-
на стратегія. Для тих, хто хоче, щоб ці підприємства і 
ця стратегія була якорем, який утримує окуповані те-
риторії, надією повернутися в Україну, це питання 
життя і смерті», – сказав він.
Порошенко також назвав блокаду ОРДЛО учасниками 
«блокадного» руху на чолі з деякими народними де-
путатами «спецоперацією» на користь держави-
окупанта Росії. 
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 27
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Повне беззаконня»
10.55 Х/ф «Безсмертні» 
12.25 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»
15.00 Новини
15.20 Фольк-music 
16.30 Твій дім-2 
16.45 Д/с «Національні парки Америки» 
17.45 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50, 21.45 З перших вуст
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор» 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Д/ф «Містичний пряник Лібермана» 
03.00 Д/с «Національні парки Америки» 
03.50 Д/ф «Марія Левитська. Театраль-

ний роман» 
04.25 Вікно в Америку 
04.45 Про головне 
05.15 Новини 
05.40 Новини. Спорт 
05.50 Вічне 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
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, 00.15 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00, 22.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
23.00 «Гроші»
00.30 «VIVA! Найкрасивіші 2016»
02.25 Х/ф «Шик» 12+

ІНТЕР 
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 Х/ф «Все можливо»
11.15 Х/ф «Дочка баяніста» (12+) 
13.30 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
15.20 «Чекай мене» 
18.00  «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
23.50 Т/с «Територія краси» 
01.35 «Подробиці»
02.20 Х/ф «Все можливо»
03.45 «Готуємо разом» 
04.25  «Стосується кожного» 
05.10 «Подробиці»

ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Дивитись усім!
05.50 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з Окса-

ною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
09.50 Антизомбі
10.45 Секретний фронт. Дайджест
11.40, 13.05 Х/ф «Еон Флакс» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Джек Райан. Теорія хаосу» 16+
16.10 Х/ф «Джек Річер» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія» 16+
22.20 Свобода слова
00.30 Х/ф «Операція «Відплата» 18+
02.00 Небачене Євробачення
02.15 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.50 Стоп-10

СТБ
07.05 «Все буде добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.00, 18.30 «За живе!» 
11.30 Х/ф «Екіпаж» 
14.30 «Битва екстрасенсів 16» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
20.00, 22.35, 01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 
23.40 «Давай поговоримо про секс 3» 
03.25 «Найкраще на ТБ» 

«УКРАЇНА» 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна містика 
12.00 Х/ф «Руда» 
13.50, 15.30 Т/с «Сонячне затемнення» 
15.00, 19.00, 23.00, 01.20 Сьогодні
18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 
19.45, 02.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 12+
23.30 Х/ф «Залізний кулак» 16+
03.10 Зоряний шлях
05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

ВІВТОРОК, 28
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Площа Берклі» 
10.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Я за все вдячний долі. Народний 

артист України О.Богданович» 
12.10 Д/с «Південна Корея сьогодні» 
12.20 Суспільний університет
12.45 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 
16.15 Мистецькі історії 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
17.25 Хто в домі хазяїн? 
17.45 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура
19.20 Перший на селі 
19.50, 21.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор» 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Д/ф «Раїса Кириченко. Діагноз 

— народна»
02.50 Д/ф «Раїса Недашківська. Те, що 

не вмирає»
03.35 Д/ф «Смарагди для Врубеля» 
04.20 Уряд на зв’язку з громадянами 
04.45 Про головне 
05.15 Новини
05.40 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, 01.20 ТСН 
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «На ножах»
23.35, 01.35 Х/ф «В ритмі беззаконня» 16+
04.25 «ЕСКІМОСКА-2. Пригоди в Арктиці»

ІНТЕР 
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося» 
11.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
14.15 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
15.50 «Речдок» 
18.00  «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
23.50 Т/с «Територія краси» 
01.30 «Подробиці»
02.20 Х/ф «Дочка баяніста» (12+) 
03.45 «Готуємо разом» 
04.25  «Стосується кожного» 
05.10 «Подробиці»

ICTV
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.55, 17.50 Т/с «Спецзагін «Шторм» 16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Костолом» 16+
15.10, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і магія» 16+
15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.15 Х/ф «Підривник» 16+
01.00 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.25 Стоп-10

СТБ 
06.40 «Все буде добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
10.20, 18.30 «За живе!» 
11.50 Х/ф «За двома зайцями» 
13.15 «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» 
00.55 «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
13.30, 15.30 Агенти справедливості. 

Новий сезон 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.20 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+
01.50 Х/ф «Залізний кулак» 16+
04.05 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

СЕРЕДА, 29
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Площа Берклі» 
10.30 Д/ф «Іван Піддубний» 
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» 
17.25 Хочу бути 
17.45 М/с «Гін» 
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Богодар Которович. Від-

блиски»
19.50, 21.45 З перших вуст

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 Х/ф «Суперник» 
04.15 Д/ф «Клоун іде на манеж. 

М.Яковченко»
04.45 Про головне 
05.15 Новини 
05.40 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, 01.35 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «Одруження наосліп 3»
23.35, 01.50 Х/ф «Імператор» 12+
05.00 «Ескімоска-2. Пригоди в Арктиці»

ІНТЕР 
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося» 
11.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
14.15 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
15.50 «Речдок» 
18.00  «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
23.50 Т/с «Територія краси» 
01.30 «Подробиці»
02.15 Х/ф «Сім днів до весілля»
03.45 «Готуємо разом» 
04.25  «Стосується кожного» 
05.10 «Подробиці»

ICTV 
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.05 Більше ніж правда
12.10, 13.10, 17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Підривник» 16+
15.20, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Ордер на смерть» 16+
01.00 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.30 Стоп-10

СТБ 
07.15 «Все буде добре!» 
09.15 «Все буде смачно!» 
11.10, 18.30 «За живе!» 
12.40 «МастерШеф-4» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти-2» 
23.30 Т/с «Коли ми вдома» 
01.00 «Слідство ведуть екстрасенси» 

«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості. 

Новий сезон 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Два життя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

ЧЕТВЕР, 30
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Д/ф «Гнат Юра. На перехрес-

тях часу» 
10.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Винниченко без брому» 
12.10 Д/с «Південна Корея сьогодні» 
12.20 Суспільний університет
12.45 Новини. Спорт 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо 
14.00 Д/ф «Арабески Гоголя»
15.00 Новини
15.20 Надвечір’я. Долі 
16.15 Д/с «Південна Корея сьогодні» 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
17.30 Казки Лірника Сашка 
17.50 Школа Мері Поппінс 
18.05 Voxcheck 
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Богодар Которович. Від-

блиски»
19.50, 21.45 З перших вуст
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» 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 

02.10 Український корт 
02.40 Чоловічий клуб 
03.10 Чоловічий клуб. Спорт 
04.45 Про головне 
05.15 Новини 
05.40 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, 00.30, 02.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали» 
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45, 02.45 Х/ф «Кому вгору, ко-

му вниз»

ІНТЕР 
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося» 
11.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
14.15 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
15.50 «Речдок» 
18.00  «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
23.50 Т/с «Територія краси» 
01.30 «Подробиці»
02.20 Х/ф «Казка про жінку та чоловіка»
03.45 «Готуємо разом» 
04.25  «Стосується кожного» 
05.10 «Подробиці»

ICTV 
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.10, 13.10, 17.50 Т/с «Спецзагін «Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Ордер на смерть» 16+
15.20, 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 «Раптова смерть» 16+
01.25 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.50 Стоп-10

СТБ 
07.10 «Все буде добре!» 
09.10 «Все буде смачно!» 
11.05, 18.30 «За живе!» 
12.35 «МастерШеф-4» 
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 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості. 

Новий сезон 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Два життя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

П’ЯТНИЦЯ, 31
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «SOS боніто» 
09.35 Д/ф «Світ Максима»
10.30 Т/с «Лінія захисту» 
11.20 Д/ф «Богодар Которович. Від-

блиски» 
12.20 Суспільний університет
12.45 Новини. Спорт 
12.55 Voxcheck 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Схеми 
14.00 Д/ф «Пошук Мазепи»
15.00 Новини
15.20 Віра. Надія. Любов 
16.15 Д/с «Південна Корея сьогодні» 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
17.30 Хто в домі хазяїн? 
17.50 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура
19.25 Ринг 
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.45 З перших вуст
21.50 Богатирські ігри 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Музичне турне
03.20 Телевистава «Кассандра» 
04.45 Д/ф «Бути сама собі ціллю. Ольга 

Кобилянська»
05.15 Новини 
05.40 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 6»
10.50, 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, 01.55 «Розсміши коміка. Діти 2»
22.00 «Ліга сміху-3 2017»
00.00 «Вечірній Київ»
03.25 «Секретні матеріали»

ІНТЕР 
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
09.20 «Давай одружимося» 
11.00 Т/с «Мата Харі» (16+) 
14.15 «Слідство вели... з Леонідом Ка-

невським» 
15.50 «Речдок» 
18.00  «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Людина з Ріо»
01.25 «Подробиці»
02.10 Х/ф «Це я»
03.30 «Чекай мене» 
05.15 Х/ф «Вірні друзі»

ICTV 
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
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
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
12.00, 17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Раптова смерть» 16+
15.20, 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
23.55 Х/ф «Кіборг» 18+
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.55 Стоп-10

СТБ 
05.50 Т/с «Коли ми вдома» 
08.05 Х/ф «Довгоочікуване кохання» 
10.00 Х/ф «Біля річки два береги» 
14.00 Х/ф «Біля річки два береги-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 01.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.55 «Холостяк-7» 
22.30 «Небачене Євробачення» 
02.30 «Слідство ведуть екстрасенси» 

«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Два життя» 12+
01.10 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+
03.30 Реальна містика 
05.45 Зоряний шлях 

СУБОТА, 1
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів» 
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.35 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.35 Т/с «Площа Берклі» 
14.55 Книга.ua 
15.30 Ринг 
17.10 Богатирські ігри 
18.10 Церемонія вручення премії за-

гальнонаціональної програми 
«Людина року-2016»

20.25 Д/ф «Штепсель і Тарапунька. Сла-
ва — на виснаження»

21.00 Новини 
21.30 Музична весна на Першому
22.40 Мегалот 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Надвечір’я. Долі 
03.25 Телевистава «Мартин Боруля» 
05.35 Новини

1+1
06.00 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
11.00 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп 3»
13.50 «Голос країни 7»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30, 02.00 ТСН
20.15, 05.30 «Українські сенсації»
23.10 «Світське життя»
00.10 «Ліга сміху-3 2017»
02.45 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 
07.00 М/с «Ну, постривай!»
07.25 Х/ф «Підкидьок»
09.00 «Україна вражає» 
10.00 Х/ф «За двома зайцями»
11.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.00 Х/ф «Діамантова рука»
15.00 Концерт «Максим Галкін. Ми зно-

ву разом»
16.30 Т/с «Мата Харі» (16+) 
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Мата Харі» (16+) 
23.00 Х/ф «Список контактів» (16+) 
01.00 «Подробиці»
01.35 Х/ф «Людина з Ріо»
03.20 Х/ф «Вірні друзі»
04.55 Х/ф «Королева бензоколонки»

ICTV 
04.30 Факти
04.50 Х/ф «І цілого світу замало» 
07.00 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.50 Прем’єра

09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Особливості національ-

ної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком «На трьох» 16+
13.40 Х/ф «Куля в лоб» 16+
15.20 Х/ф «Прокляття фараона Тута» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Мумія» 16+
22.30 Х/ф «Мумія повертається» 16+
00.50 Х/ф «Кіборг» 18+
02.15 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 
05.50 «ВусоЛапоХвіст» 
08.00 «Караоке на Майдані» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 «Холостяк-7» 
13.20 «МастерШеф Діти-2» 
19.05 «Україна має талант! Діти-2» 
22.10 Т/с «Коли ми вдома» 
23.45 «Давай поговоримо про секс 3» 
01.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 

«УКРАЇНА»
07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях 
09.20 Х/ф «Формула щастя» 16+
11.15, 15.20 Т/с «Два життя» 12+
15.00, 19.00, 01.40 Сьогодні
17.00, 19.40 Т/с «Процес» 
21.45 Х/ф «Любов для бідних» 16+
23.40 Реальна містика
02.20 Історія одного злочину 16+
05.20 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 2
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Телевистава «Украдене щастя» 
11.30 Спогади 
11.55 Театральні сезони 
12.35 Мистецькі історії
12.50 Фольк-music
13.55 Твій дім-2 
14.20 Т/с «На межі. Група «Антитерор» 
18.10 Церемонія вручення премії за-

гальнонаціональної програми 
«Людина року-2016»

20.30 Перша шпальта
21.00 Новини 
21.25 Д/с «Розповіді про Хансік» 
21.50 Що там з Євробаченням? 
22.25 Д/ф «Український пересмішник. 

Андрій Сова» 
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Віра. Надія. Любов 
03.20 Світло 
04.05 Д/ф «Секрети Вільнюса» 
05.00 Д/ф «Український пересмішник. 

Андрій Сова» 
05.35 Новини 

1+1
06.25 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф «Маша 

і ведмідь»
10.00 ТСН
11.00, 12.00, 13.00 «Світ навиворіт-4. 

В’єтнам»
14.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.30 Х/ф «Мільйонер з нетрів» 16+
01.55 «Аргумент кіно»
03.35 «Світське життя»

ІНТЕР 
06.10 М/с «Ну, постривай!»
06.30 Х/ф «За двома зайцями»
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 
11.00 «Орел і решка. Перезаванта-

ження» 
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний се-

зон» 
13.00 Концерт «Максим Галкін. Ми зно-

ву разом»
14.30 Т/с «Мата Харі» (16+) 
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Передбачення» 
23.20 Х/ф «Ігри дорослих дівчат» 
01.45 Х/ф «Список контактів» (16+)

ICTV 
04.05 Факти
04.35 Х/ф «Помри, але не зараз» 
06.40 Т/с «Відділ 44» 16+
09.20 Ньюзмейкер
10.15, 13.00 Х/ф «Прокляття фарао-

на Тута» 16+
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Мумія» 16+
16.10 Х/ф «Мумія повертається» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з Окса-

ною Соколовою
20.30 Х/ф «Цар скорпіонів» 16+
22.15 Х/ф «Цар скорпіонів-2. Сходжен-

ня воїна» 16+
00.30 Х/ф «Ударна сила» 16+
02.05 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 
05.50 «Все буде добре!» 
07.45 «Холостяк-7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майдані» 
10.55 «Україна має талант! Діти-2» 
14.05 Х/ф «Спортлото-82» 
16.00, 23.10 «Я соромлюсь свого ті-

ла 4» 
18.00, 22.10, 00.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 
20.55 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях 
09.20 Х/ф «Любов для бідних» 16+
11.15 Т/с «Два життя» 12+
16.45, 20.00 Т/с «Осіння мелодія лю-

бові» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою 
21.15 Т/с «Процес» 
01.10 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце» 16+ 
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РУКОДІЛЛЯРУКОДІЛЛЯ ЗДОРОВІ  БУДЬМОЗДОРОВІ  БУДЬМО

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  МІЖ НАМИ, СПОЖИВАЧАМИ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №12 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   23 БЕРЕЗНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

ВЕЛИКI  ЧЕРЕПАШКИ
Конкільйоні – це великі макаро-
ни у вигляді черепашок для фар-
ширування. Ці смачні італійські 
макарони можна готувати з різ-
номанітною начинкою. Якщо на-
повнити їх м’ясним фаршем, то 
конкільйоні за смаком нагадува-
тимуть пельмені. Нафаршируєте 
салатами – отримаєте вишукану 
закуску, а із солодкою начинкою 
– оригінальний десерт, яким мо-
жете здивувати гостей. 

ПІД СОУСОМ «БЕШАМЕЛЬ»

•  по 300 г черепашок 
      та свинячого фаршу
•  цибулина 
•  2 зубчики часнику
•  яйце 
•  столова ложка сметани
•  сіль, перець, прованські трави
    Соус:
•  1,5 л молока
•  по 100 г вершкового масла 

      та твердого сиру 
•  3 столові ложки борошна
•  чайна ложка мускатного  горіха

У підсоленій воді відварити ма-
карони до напівготовності, щоб до-
бре тримали форму. Промити під 
проточною водою. Для начинки змі-
шати фарш, подрібнені часник і ци-
булю, яйце, сметану, сіль, перець, 
прованські трави. Нафарширувати 
черепашки, скласти в жаростійку 
форму. Для соусу розтопити масло, 
додати борошно, трохи обсмажи-
ти. Тоненькою цівкою влити моло-
ко і, постійно розмішуючи, довести 
до кипіння, посолити, додати мус-
катний горіх, зняти з вогню. Залити 
черепашки соусом, аби він їх по-
вністю вкривав. Поставити в духову 
шафу на 20–30 хв. до утворення ско-
ринки. Притрусити тертим сиром і 
поставити в духовку ще на 10 хв.

ЗАКУСКА В МАКАРОНАХ

•  24 конкільйоні
•  по 200 г шинки й твердого сиру
•  солодкий перець
•  по 100 г консервованого горошку 
      й кукурудзи
•  майонез
•  сіль, чорний мелений перець,  
     зелень

Конкільйоні відварити в підсо-
леній воді до готовності. Воду зли-
ти, дати черепашкам охолонути. 
Шинку й солодкий перець нарізати 
маленькими кубиками, сир натер-
ти на середній тертушці. З’єднати 
горошок, кукурудзу, шинку, сир і 
перець, заправити майонезом, посо-
лити, поперчити й перемішати. На-
повнити черепашки начинкою, 
прикрасити нарізаною зеленню.

ІЗ СИРОМ

•  20–25 черепашок
•  250 г сиру
•  2 яйця
•  2–3 столові ложки цукру
•  100 г родзинок
•  3–4 столові ложки сметани
•  0,5 чайної ложки солі
•  дрібка ваніліну
•  0,5 чайної ложки кориці
•  олія та вершкове масло

У підсоленій воді з додаванням 1–2 
столових ложок олії відварити чере-
пашки до напівготовності. Воду зли-
ти, залишити черепашки вистигати. 
Для начинки цукор, родзинки, сіль і 
ванілін з’єднати із сиром. Додати 
яйця, ретельно перемішати. Заповни-
ти черепашки сирною масою, виклас-
ти в змащену вершковим маслом вог-
нетривку форму. Полити сметаною й 
поставити в розігріту до 180–200 гра-
дусів духовку на 20–25 хв. Вийняти, 
притрусити сумішшю кориці й цу-
кру, знову помістити в духовку на 
5 хв. Подавати конкільйоні гарячими.

Діана ШЕПЕЛЬ

За допомогою меламіно-
вої губки легко позбутися ма-
люнків на шпалерах, слідів 
маркерів, іржі, вапняного на-
льоту, мильних розводів 
тощо. Вона без проблем упо-

рається із забрудненнями 
скляних поверхонь, дзеркал, 
предметів сантехніки, гумо-
вих покриттів, предметів 
інтер’єру. Очисні властивості 
губки також поширюються на 

хромовані деталі інтер’єру і 
техніки, кераміку, шкіряні по-
криття, дерево, алюміній.

Губку зроблено з меламіну 
– пластику останнього поко-
ління зі смол, барвників і пес-

тицидів. За своїми властивос-
тями меламін нагадує наждач-
ний папір, але діє значно 
м’якше і не лишає подряпин 
на поверхнях завдяки високій 
гнучкості твердих меламіно-
вих волокон, які набувають 
абразивних властивостей. 
Меламінова губка допомагає 
заощадити на мийних засо-
бах, бо допоміжної побутової 
хімії не потрібно – лише вода.

Використання всієї поверх-
ні призводить до значного 
скорочення терміну її служби. 

Тому слід очищувати поверхні 
куточком губки або розрізати 
її на частини ножицями.

Та все ж є важливе засте-
реження: меламінову губку 
не можна використовувати 
для поверхонь, які контакту-
ють із продуктами харчуван-
ня. Меламін – украй токсична 
речовина, яка за умов потра-
пляння в організм людини 
спричиняє отруєння й осідає 
у нирках, сприяючи розвитку 
сечокам’яної хвороби. Якщо 
необхідно скористатися та-

кою губкою для миття посуду, 
після цього його слід помити 
звичайним мийним засобом і 
ретельно прополоскати під 
проточною водою. Стежте, 
щоб губка не потрапила в 
руки дітям, які люблять про-
бувати предмети на зуб. 

А загалом меламінова губ-
ка – чудовий помічник для 
господинь й ефективний за-
сіб для чищення за невеликі 
гроші.

Підготувала 

Наталія ГАВРИЛЕНКО

МЕЛАМIНОВI  ГУБКИ
Вони вже починають витісняти з ринку гос-
подарчих товарів звичні нам поролонові. 
Та ще не всі домогосподарки встигли озна-
йомитися з їх властивостями. 

КІСТОЧКА НА ПАЛЬЦІ
Унаслідок тривалого ходіння на високих 
підборах та з інших причин у більшості 
жінок випирає кісточка на нижньому су-
глобі великого пальця стопи. 

На ранній стадії проти цього допома-
гає настоянка лаврового листя (10 лис-
точків настоювати на 200 мл горілки тиж-
день), якою щонайчастіше змащують кіс-
точку; можна робити компреси на ніч. 

Допоможе також настій подрібненого 
листя брусниці. Столову ложку сировини 
покласти в термос, залити склянкою 
окропу, настоювати ніч, а потім прийма-
ти по півсклянки перед сніданком і на ніч 
протягом 2 тижнів. 

Наталя РОГАЛЬ

Для роботи необхідні довгі тонкі голки та 
нитки муліне. 

Контур візерунка наносять на ткани-
ну. Закріплюють нитку з вивороту або під 
стібком і виводять на лицьовий бік ткани-
ни. Трохи відступивши назад, уколюють 
голку у тканину справа наліво і виводять у 
місце першого проколу на лицьовий бік. 
Роб лять 9–10 оборотів робочою ниткою на 
кінчику голки та, притримуючи витки 
пальцями, протягують голку. Потім уколю-
ють її у попередній прокол і виводять по-
руч, притягуючи нитку. Виходить перший 
джгутик-пелюстка. У такий спосіб роблять 
усі наступні стібки квіткового мотиву.

Трояндочки виконують ниткою у три 
складання. Знадобляться два відтінки рожево-

го – більш темний для внутрішніх спіральок і 
світліший для зовнішніх пелюсток, а також 
нитка жовтого кольору для серединки і зелена 
для обрамлення квітки та стеблинки.

Для центру квітки потрібні три 
джгутики – у центральному 5 оборотів 
нитки, у крайніх – по 10. Далі виконують 
6 темно-рожевих пелюсток по 15 оборотів 
у джгутику та 8 зовнішніх світло-рожевих 
пелюсток по 22 обороти. Потім квітку 
окантовують 4 зеленими спіралями по 24 
витки. Вишивши всі спіральки трояндоч-
ки, переходять до виконання стеблинки 
швом «назад голку». 

Простота і доступність цієї техніки по-
добається багатьом майстриням. Не-
складний повторюваний шов, дає змогу 
швидко декорувати будь-які вироби ви-
гадливими завитками.

Діана ШЕПЕЛЬ

ОБ’ЄМНИЙ  ЗАВИТОКОБ’ЄМНИЙ  ЗАВИТОК
Ця дивовижна вишивка вирізняється особливою вишуканістю і допомагає створювати чу-
дові мініатюрні об’ємні візерунки на різноманітних виробах. У народних вишивках такий 
шов називають «кручений», а у Франції він відомий як «рококо» – старовинна техніка ру-
коділля. Основним його прийомом є кручений шов. Суть його у тому, що голку майстри-
ня обвиває ниткою, і за допомогою отриманих завитків створює витончені візерунки.
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ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ
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   БОГЕМА

Повідомлення

Повідомлення

Повідомлення

«Якщо двоє розмовляють, а третій слухає їхню розмову, – це вже театр».

Густав ГОЛОУБЕК, польський актор

– Уяви собі, хтось вчора в театрі йшов 
додому в моєму пальто!
– Кому ж потрібне твоє старе порване 
пальто?
– Не знаю, я пішов перший.

– Я бачив цей спектакль. Раджу вам йти 
після другого акту. 
– Чому після другого? 
– Після першого дуже вже велика тисня-
ва у гардеробі.

– Перли, які я носитиму в першому акті, 
повинні бути справжніми, – вимагає при-
мхлива актриса. 
– Все буде справжнім, – каже дирек-
тор театру, – і перли в першій дії, і отру-
та в останній.

– Вчора в театрі я бачила вашу дружину. 
Вона так сильно і довго кашляла, що на 
неї всі озиралися. Вона хвора? 
– Ні, що ви. Просто вона вчора наділа 
нову сукню.

– Скільки акторів потрібно, щоби заміни-
ти лампочку? 
– Один: доки актор тримає лампочку, 
світ обертається навколо нього.

– Алло! Кохана, це ти? Я купив квитки в 
театр!
– Чудово! Я вже починаю збиратися.
– Правильно робиш. Треба встигнути, 
квитки на завтра.

Чоловік, котрий плакав у тещі на похо-
роні, отримав Оскар за найкращу актор-
ську гру.

Знаєте як українською буде Клаудіа Ши-
фер, Леді Гага та Він Дізель?
– Галя Черепиця, Пані Шошо та Іван Со-
лярка!

Один дуже популярний актор виpішив 
на стаpість оселитися у будинку для оди-
ноких стареньких. Зняв собі там кімнату. 
Ввечері, одягнувшись у найкращий кос-
тюм, спустився до їдальні на вечерю. Сі-
дає за столик до елегантної стаpенької:
– Ви, звичайно, знаєте моє ім’я?
– Hі, але ви можете запитати у чергової 
сестpи…

Теща починає сваритися із зятем-
актором. Зять, показуючи на гвинтівку, 
що висить на стіні, тихо промовляє:
– Мамо, прошу, не доводьте цю виставу 
до третього акту…

– Повісьте, будь ласка, куртку. 
– Не повішу, у вас немає петельки. 
– Ну, хоча б за капюшон! 
– Не повішу, у вас немає петельки! 
– Зараз вже вистава почнеться! 
– Не почнеться, он сидять актори і всі 
пришивають петельки.

ХТО ТАМ КРОКУЄ ПРАВОЮ? 

ЛІВОЮ! ЛІВОЮ! ЛІВОЮ!

Вихід на сцену – дуже важливий мо-
мент для будь-якого актора, тому й під-
ходять вони до нього відповідально. 
Правда, у кожного своя «щаслива» кулі-
са – хтось воліє виходити тільки з лівої, 
а хтось – винятково із правої. Це зале-
жить від того, звідки конкретна людина 
вийшла у день свого першого успіху.

А от у гримерку завжди потрібно за-
ходити тільки з лівої ноги, інакше акто-
ра переслідуватимуть професійні невда-
чі. Поганою прикметою також вважаєть-
ся грим, що розсипався на туалетному 
столику, тому актори ретельно стежать 
за всіма своїми баночками й коробочка-
ми. Ну і що категорично не можна роби-
ти, так це заглядати через плече акторо-
ві, коли він гримується: люди театру пе-

реконані, що в такий спосіб можна за-
брати не тільки удачу, а й здоров’я.

П ереглянувши  не-
щодавно в -дця-
те фільм «Коро-
лева бензоко-

лонки», піймала себе на 
думці, що все-таки улю-
бленим персонажем у 
картині, найбільш ко-
мічним і органічним, 
для мене є буфетниця 
Рогнеда Карпівна, яку зі-
грала Нонна Копержин-
ська, чудова українська 
акторка театру і кіно. На 
жаль, її немає з нами вже 
майже 18 років. 

У Театрі імені Івана 
Франка Н.Копержинська 
пропрацювала з 1946-го 
по 1990 р. За всю свою ак-
торську кар’єру Нонна 
Кронідівна зіграла лише 
кілька головних ролей у 
ньому. У кіно ж головних 
ролей у неї не було взага-
лі. Проте акторка наза-
вжди запам’яталася нам 

по фільмах «Сватання на 
Гончарівці», «Королева 
бензоколонки» і «За дво-
ма зайцями». Її колорит-
ні персонажі були на-
стільки природніми, що, 
здавалося, вона і не грає 
зовсім. Копержинська 
могла легко перевтіли-
тися із комедійного обра-
за в трагічний. 

Про смішні ситуації 
за участю Копержин-
ської склали не одну бай-
ку. Тим більше що Нон-
на Кронідівна любила 
пожартувати. 

Друзі Копержинської 
розповідали, що вона не-
навиділа підземні пере-
ходи. Якось вертаючись 
додому з театру з однією 

зі своїх подруг, Нонна 
Кронідівна вже біля са-
мої «підземки» раптом 
смикнула її за рукав і за-
шепотіла: «Галю, бери 
мене пiд руку. Пiдемо че-
рез дорогу по горi. I 
нiчого, що мiлiцiонер 
стоїть. Я буду шкутиль-
гати. Якщо вiн нас зупи-
нить, скажемо, що у мене 
проблеми із ногою». Вар-
то було парочці ступити 
на проїжджу частину, як 
міліціонер вже тут як 
тут: «Чому не дотримує-
теся правил дорожнього 
руху?» Подруга стала по-
яснювати: «Товаришу 
мiлiцiонер, я йду iз заслу-
женою артисткою Нон-
ною Копержинською. 
Лиха бiда її спiткала – 
трапилася халепа із но-
гою. Дозвольте про-
йти…». На подив паня-
нок, охоронець порядку 

не тільки їх пропустив, а 
навіть… розкланявся. 

А ще Нонна Кронідів-
на страшенно любила 
футбол і не пропускала 
жодного матчу за учас-
тю київського «Динамо». 
Вона знала всю футболь-
ну статистику і всіх грав-
ців цієї команди. Напев-
но, футбол був її другим 
найулюбленішим захо-
пленням – після театру. 

Коли Копержинську 
відправили на заслуже-
ний відпочинок, вона об-
разилася і дуже важко 
переживала розставання 
із театром. Зустрічаючи 
Нонну на Майдані, де 
вона часто прогулювала-
ся, друзі й знайомі ціка-
вились, як у неї справи. 
Копержинська задумли-
во витягала сигарету з 
рота і відповідала: «Хіба 
це життя?»

            АКТОРСЬКI 

  ПРИКМЕТИ Й ЗАБОБОНИПРИКМЕТИ Й ЗАБОБОНИ

27 березня – Всесвітній день театру. Це чудове свято відзначають на всій планеті з 1961 року. Гру акто-
рів може зрозуміти кожна людина, незалежно від того, у якій країні вона живе і якою мовою спілкуєть-
ся. А любимо ми цю гру за потужну енергетику, від якої приходимо у захват і отримуємо масу позити-
ва та натхнення. Однак мало хто знає, наскільки забобонні актори й режисери. Мабуть,  немає жодної 
іншої професії, представники якої зрівнялися б із театральною богемою за кількістю прикмет, традицій, 
ритуалів, згідно з якими щось можна і потрібно, а щось – категорично не можна робити. Усі «можна/не 
можна» перелічити не вдасться, але дещо із акторських вірувань публікуємо із задоволенням.

НУ, ЦЕ ДЛЯ НАС НАСІННЯ!

Категорично забороняється їсти на репети-
ціях насіння. Кажуть, це неодмінно призведе до 
провалу спектаклю. 

ПАДАЙ У БАГНЮКУ!

Не менш страшні наслідки має і падіння тек-
сту ролі на підлогу або землю. Взагалі-то, актори 
намагаються за жодних умов не випускати свої 
аркуші з рук. Але якщо вже таке трапилося, то на-
віть актор-початківець знає: потрібно негайно сіс-
ти на них – хоч на підлогу, хоч у сніг, хоч у багню-
ку. А інакше з ролі тебе, швидше за все, знімуть.

СЕРЕД ХОРОШИХ ПРИКМЕТ:

якщо під час спектаклю артист знайшов на 
сцені цвях; 
призначати прем’єру на будь-який день тиж-
ня, крім п’ятниці; 
не витрачати гонорар за спектакль до 
прем’єрного показу. 

НОННА  КОПЕРЖИНСЬКА: 

ЯСКРАВА I НЕЗАБУТНЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

  МАНДРІВКА

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.

ГОРОСКОП НА  27.03–2.04

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Молодик у вашому зна-
ку дає потужний заряд 

енергії. У цей період вам будуть 
властиві спонтанні рішення, необ-
думані дії або поведінка. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Готуйтеся йти на комп-
роміси, не тримайтеся 

мертвою хваткою за своє й не ску-
піться. Те, в чому поступитеся, 
згодом повернеться до вас стори-
цею. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Тиждень принесе чима-
ло витрат. Імовірні ак-

тивні пошуки кредитів або спроби 
повернути борги. В особистому 
житті не виключені проблеми, 
з’ясування стосунків, пошук само-
стійного шляху.

РАК  (22.06–22.07) 
Взаєморозуміння з ото-
ченням буде не на висо-

ті, боротьба з проблемами може 
забирати багато сил і нервів. Ді-
йте продумано, відповідаючи за 
свої слова та рішення.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Ваші плани можуть кар-
динально змінитися, мож-

ливі несподівані поїздки, пропози-
ції нової роботи. Якщо навчаєтеся, 
знання й уміння даватимуться не-
легко. Важливо не ухвалювати рі-
шення під впливом емоцій.

ДІВА (24.08–23.09)
Якщо обставини склада-
тимуться не на вашу ко-

ристь, наберіться терпіння. Не пе-
ренапружуйтеся, аби уникнути ви-
снаження. Стежте за здоров’ям. Іс-
нує ризик бути втягненим в аферу.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Цей період може стати 
кризовим для важливих 

стосунків в особистому житті або 
бізнесі. Ставтеся доброзичливо 
до конструктивної критики, так 
зможете в зародку загасити мож-
ливі конфлікти.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
У справах це може бути 
період авралів. Спря-

муйте сили на виконання роботи. 
Ситуація більш-менш стабілізу-
ється ближче до вихідних.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
У всіх проблемних ситу-
аціях вам слід спирати-

ся на холодний розум і здоровий 
глузд; не піддавайтеся емоціям, 
не беріть участі в авантюрах і 
вчасно кажіть собі «стоп».

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Несподівані події на 
певний час можуть ви-

бити вас із колії. Крім того, будьте 
обережні з технікою, електропри-
ладами та за кермом. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Додаткової уваги потре-
буватимуть стосунки з 

родиною, їхні справи або пробле-
ми, питання житла, домашні нега-
разди. Вівторок і четвер – дні під-
вищеного травматизму.

РИБИ  (20.02–20.03)
Будьте пильними в сфе-
рі фінансів, придбань, 

інвестицій, боргових зобов’язань, 
нового бізнесу. Все, що там відбу-
ватиметься, украй ненадійне. 

Тетяна  НІКОЛАЄВА

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.

ПРОДАЄТЬСЯ 
нежитлове приміщення магазину №4 загальною площею 

90 кв. м у м. Переяслав-Хмельницький, вул. Інтернаціо-

нальна, 48. З пропозиціями звертатися за адресою: 

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 48, 

Переяслав-Хмельницьке споживче товариство. 

Телефони для довідок: (04567) 5-16-98, (04567) 5-35-64.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
22/100 частини нежитлового приміщення, магазин за адресою: 

м. Кам’янка, вул. Перемоги, буд. 15а.  Стартова ціна – 160 тис. грн. з ПДВ. 

Реєстраційний внесок – 170 грн.  Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни. 

Аукціон відбудеться 11 квітня 2017 року за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 

Останній термін реєстрації учасників – 5 квітня 2017 року. 

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

П онад сто років тому в цьому краю 
з’явилися перші кілометри вузь-
коколійки, яка мала допомагати 
дроворубам транспортувати ліс із 
гір на рівнину. Загалом було спо-

руджено понад 180 км колії, яку експлуатува-
ли від часів австро-угорської імперії і аж до 
завершення радянської доби. 

У 1970–1990 рр. обсяг лісозаготівель зни-
зився і залізниця почала занепадати, а силь-
ні повені 1998 року знищили половину колії. 
Із 2000 року лінію уздовж річки Мізунки по-
чали знову експлуатувати за призначенням; 
нею курсують вантажний потяг і потяг, який 
перевозить лісорубів. А у 2004 році працівни-
кам лісу прийшла ідея використовувати 
вузькоколійку і в туристичних цілях. Так 
з’явився туристичний потяг із кількох ваго-
нів – «карпатський трамвай», переобладна-
ний під пасажирів.

Чотиригодинна подорож, яка розпочина-
ється із центру містечка лісорубів Вигоди, 
проходить надзвичайно мальовничим марш-
рутом Карпат. Із вікон вагончиків можна ми-
луватися чарівною природою: горами, які 
димлять, парують хмарами, річками Мізун-
кою та Свічею, Мізунськими водоспадами, 
вгамувати спрагу водою із гірських джерел, 
скуштувати чай із карпатських трав під час 
кількох зупинок «трамвайчику».

Весь цей час місцевий краєзнавець розпо-
відає екскурсантам про історію краю, його 
природні багатства, кожну більш-менш зна-
чиму споруду за вікнами, оповідає легенди 
горян. Одна із них гласить, що свого часу най-
частіше лісоруби виїжджали у гори у понеді-
лок зранку, щоб повернутися додому увечері 
в п’ятницю: чого дарма паровозик ганяти ко-
жен день? Цілий тиждень вони мали працю-
вати у лісах, та вже у середу не витримува-
ли… їхні жінки, і вузька колія доставляла 
жіноцтво в обійми своїх коханих половинок. 
Якщо це й легенда, то дуже зворушлива і схо-
жа на правду.

Ось «трамвайчик» проїжджає неподалік 
гори Люта, об яку розбиваються хмари і від 
якої для мешканців Вигоди справді лише ви-
года (даруйте за тавтологію), адже непогода 

не дійде до поселення, перечепившись об 
гору. На сусідній горі Монастир колись стояв 
оборонний монастир, знищений татарами 
багато століть тому. За його мурами ховали-
ся жителі навколишніх сіл, коли ворог при-
ходив у край. За легендою, одного разу вій-
сько загарбників підступило до його стін і 
кочівники визнали, що тут багато жінок, з 
якими вони не збиралися битися. Тоді татари 
дозволили жінкам покинути монастир і ви-
нести із нього свій найцінніший скарб. Жін-
ки понесли на плечах… своїх чоловіків! За-
раз на місці монастиря стоїть хрест.

Далі за маршрутом зупинка біля урочища 
Магура і при гарній погоді мандрівникам 
пропонують зійти на гору Магуру (1362 м), 
відвідати орнітологічний заказник в урочи-
щі Дзюркач. Коло Нового Мізуня пропону-
ється піднятися на полонину біля гори Лиса. 
Тут неподалік збереглася криївка повстан-
ського війська Роберта, де він і загинув від 
кулі енкаведистів. 

Про цікавинки маршруту «карпатського 
трамвайчика» можна ще довго розповідати, але 
краще самим приїхати сюди та отримати масу 
задоволення від спілкування з природою.

Михайло МАЗУР

Зазвичай подорож у Кар-
патах асоціюється з піши-
ми мандрівками горами, 
лісами, а тут, у Вигоді, по-
близу Долини, можна здій-
снити подорож вузькоколій-
ною залізницею, яку місцеві 
люб’язно охрестили «кар-
патським трамвайчиком».
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