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ВИСОКИЙ ПОЛІТ ВИСОКИЙ ПОЛІТ 
ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ

Споживча кооперація України славиться Споживча кооперація України славиться 

своїми кадрами. Серед тих, ким пишається своїми кадрами. Серед тих, ким пишається 

Дніпропетровщина, – Валентина Чайка, голова Дніпропетровщина, – Валентина Чайка, голова 

правління Миколаївського споживчого правління Миколаївського споживчого 

товариства Новомосковської райспоживспілкитовариства Новомосковської райспоживспілки
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РОБОТА ЕФЕКТИВНА, РОБОТА ЕФЕКТИВНА, 
РЕЗУЛЬТАТИ ОБНАДІЙЛИВІ, РЕЗУЛЬТАТИ ОБНАДІЙЛИВІ, 
ПЛАНИ НАСИЧЕНІПЛАНИ НАСИЧЕНІ

Збори Рад в облспоживспілках виходять на Збори Рад в облспоживспілках виходять на 

свою фінішну пряму. У цьому номері публі-свою фінішну пряму. У цьому номері публі-

куємо звіти кооператорів Житомирщини, куємо звіти кооператорів Житомирщини, 

Львівщини, ЗапоріжжяЛьвівщини, Запоріжжя
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ВІСТЯНСЬКИЙ ТУРНІР ВІСТЯНСЬКИЙ ТУРНІР 
ЕРУДИТІВЕРУДИТІВ

Третій тур чемпіонату найрозумніших серед Третій тур чемпіонату найрозумніших серед 

студентства коопвишів вже позаду. Турнірні студентства коопвишів вже позаду. Турнірні 

таблиці, відповіді на запитання третього туру таблиці, відповіді на запитання третього туру 

та запитання четвертого – дивіться ната запитання четвертого – дивіться на
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ІНВЕСТИЦІЇ

ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

  НАГОРОДИ

ОФІЦІЙНО

ВІТАЄМО!

 КООПФАКТ

ВІТАЛІЯ 
ГРИГОРОВИЧА 
ФІЛЬВАРОЧНОГО, 
заступника голови прав-
ління Тернопільської 
споживспілки, з 60-річ-
ним ювілеєм, який він 
відсвяткував 29 березня.

Шановний Віталію 
Григоровичу!
Прийміть сердечні приві-
тання та найкращі поба-
жання з нагоди прекрас-
ного свята – Вашого юві-
лейного дня народження!

Цей день – чудова мож-
ливість і блискуча нагода 
для Ваших друзів, близь-
ких, знайомих та колег 
висловити Вам щирі сло-
ва вдячності та підтрим-
ки, любові та поваги.

Адже складаючись у 
такий визначний ювілей, 
ці роки принесли Вам 
незаперечний автори-
тет, професіоналізм, 
великий досвід та життє-
ву мудрість, які Ви 
успішно застосовуєте, 
вирішуючи щоденно 
безліч завдань.
Ось уже 35 років Ваш 
життєвий шлях нероз-
ривно пов’язаний із спо-
живчою кооперацією.
За цей час Вами зробле-
но значний внесок у роз-
виток матеріально-
технічної бази системи, і 
сьогодні Ви велику увагу 
приділяєте оновленню 

торгової мережі, закла-
дів ресторанного госпо-
дарства, кооперативних 
ринків, впровадженню 
нових форм і методів 
господарювання, ство-
ренню належних умов 
праці та соціально-
побутових умов для пра-
цівників.
Ми високо цінуємо Вашу 
працелюбність і компе-
тентність. Хай і надалі 
буде плідною Ваша не-
легка праця на благо 
споживчої кооперації та 
рідного краю, твердою 
віра, непоборною сила 
духу!
Тож щиро бажаємо Вам, 

шановний ювіляре, міц-
ного здоров'я, щастя й 
добробуту, оптимізму й 
мирного неба. Нехай 
зоря Вашої долі горить 
яскраво й невгасимо, а 
джерело здоров'я, сили 
та бадьорості дзвенить 
кришталево чисто 
багато літ.
Божої благодаті та всіля-
ких гараздів Вам і Вашій 
родині на многії літа!

З повагою 
правління та колектив 
споживспілки, Президія 
облпрофорганізації 
працівників споживчої 
кооперації області

  ЗАПОРІЖЖЯ   На цьому фото голова 
правління Запорізького районного спожив-
чого товариства Олексій Чухрай вручає По-
дяку правління кооперативної організації 
уповноваженому пайовику Миколі Бахарє-
ву. Членський стаж у споживтоваристві Ми-
коли Єгоровича – 61 рік, він став пайовиком 
ще під час навчання у сільськогосподар-
ському технікумі, де здобув спеціальність 
зоотехніка. Відтоді не пориває зв'язків із 
системою. 

– Я дуже радий, що кооперація, всупереч 
труднощам і випробуванням, тримається 
на плаву, успішно вирішуючи завдання 
щодо товарного обслуговування сільсько-

го населення, – сказав Микола Бахарєв. 
– З кожним роком змінюється на краще 
вигляд магазинів райспоживтовариства, 
підвищується культура торгівлі та про-
фесійний рівень продавців. Кооперато-
ри доходять майже до кожного селяни-
на, забезпечуючи всіма необхідними то-
варами, здійснюючи заготівлі сільгосп-
продукції. За це хочеться щиро подяку-
вати правлінню і колективу.

Активна життєва позиція – характер-
на риса Миколи Бахарєва, який все своє 
життя прагне зробити щось на благо своєї 
малої батьківщини. Він – почесний грома-
дянин Запорізького району, нагороджений 

медаллю «За розвиток Запорізького 
краю». Такі пайовики є гордістю і міцною 
основою системи. 

Ольга НАГІРНЯК

За багаторічну сумлінну пра-
цю, особистий внесок у розви-
ток споживчої кооперації 
України та з нагоди ювілейних 
дат нагороджено 
почесною трудовою відзна-
кою «ЗНАК ПОШАНИ» Все-
української центральної спіл-
ки споживчих товариств 
(Укркоопспілки):
КОШАЯ Василя Євгеновича, 
начальника комерційного від-
ділу Спілки споживчих това-
риств Хмельницької області; 
ЩИРБУ Ганну Володимирівну, 
головного бухгалтера Підво-
лочиського районного спо-
живчого товариства Спілки 
споживчих товариств Терно-
пільської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Все-
української центральної спіл-
ки споживчих товариств та ЦК 
Профспілки працівників спо-
живчої кооперації України:
НЕСТУЛЮ Олексія Олексійови-
ча, ректора Вищого навчаль-
ного закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі», доктора іс-
торичних наук, професора;
ФІЛЬВАРОЧНОГО Віталія Григо-
ровича, заступника голови 
правління Спілки споживчих то-
вариств Тернопільської області. 

ПАЙОВИЙ СТАЖ – 61 РIКПАЙОВИЙ СТАЖ – 61 РIК

У цій роботі кооператори 
послуговуються і на-
працьованим роками 
досвідом, і шукають 
нові способи як загото-

вити максимальну кількість 
соку, як його реалізовувати. Ди-
ректор комбінату, досвідчений 
промисловець області Леонтій 
Примачок, цілий рік працює над 
пошуком ринків збуту. Для цього 
усі важелі рентабельної роботи у 
нього є: напрацьований автори-
тет, стабільні партнерські взає-
мовідносини, якість продукції, 
доступна ціна та креативність. 

Цьогоріч на комбінаті планують 
заготовити та переробити понад 
60 т цілющого напою. До слова, Рів-
ненська облспоживспілка й надалі 
залишається єдиною  з-поміж усіх 
споживспілок в Україні, яка займа-
ється заготівлею та переробкою бе-
резового соку. А все тому, кажуть на 
комбінаті, що на березовий сік є сер-
йозний попит. Споживачі тепер від-
дають перевагу лише натуральним 

та корисним напоям, які не містять 
жодних домішок та штучних кон-
сервантів. На кооперативному ком-
бінаті виготовляють сік не лише за 
класичною рецептурою, а й із дода-
ванням натуральних  корисних на-

повнювачів – м’яти, сухофруктів та 
шипшини. Сік виробничники кон-
сервують виключно у скляну тару, 
яка дозволяє зберегти усі цілющі 
властивості напою. Тож покупці 
кооперативної продукції гідно оці-
нили якість березового соку. 

Вже зі складу комбінату в торго-
вельну мережу системи та  постій-

ним партнерам відправляються 
перші партії свіжого соку. Багато 
років поспіль кооперативний ком-
бінат тісно співпрацює із санаторно-
оздоровчими комплексами Рівнен-
щини, Київщини, Львівщини. Став-
ши переможцями в тендерних тор-
гах, постачають свою продукцію до 
санаторіїв Прикарпаття, Одещини, 

навчальних та дошкільних закла-
дів Житомирщини. Досить ефек-
тивно дирекція комбінату почала 
застосовувати електронну систему 
публічних закупівель ProZorro. 
Лише торік, зі слів Леонтія Примач-
ка, завдяки ProZorro було реалізо-
вано продукції на 3 млн. грн.!

Оскільки українська економіка 
вже почала працювати в зоні віль-
ної торгівлі ЄС, то й продукція ком-
бінату повинна відповідати усім 
вимогам Євросоюзу. Тому тут почи-
нається робота над впровадженням 
системи управління безпечністю 
харчових продуктів НАССР: створе-
на робоча група, розроблено кошто-
рис, у виробничих цехах почали ро-
бити сучасний ремонт. Орієнтовно 
на реалізацію всього об’єму робіт 
необхідно інвестувати понад міль-
йон гривень. Віриться, що ця  по-
тужна інвестиція відчинить двері 
кооперативній продукції і на євро-
пейський ринок.

Олена СОБКОВИЧ

«БЕРЕЗОВИЙ» ДЕНЬ РIК ГОДУЄ
  РІВНЕНЩИНА    Сезон заготівлі березового соку на заготівельно-виробничо-збутовому комбінаті Рівненської облспоживспілки 
цьогоріч стартував на початку березня. Саме переробка соку й розпочинає новий сезон комбінатівців. На цьому процесі нині 
зосереджена найбільша увага: досвідчені працівники знають, що варто максимально ефективно використати кожен «березо-
вий» день. Тож і укладанням угод із постійним партнером – Цуманським лісництвом, що на Волині, займаються заздалегідь. 

     Партія продукції чекає 

     на відправлення

  ЗВЗК презентує свою продукцію 

під час обласного ярмаркування
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У ході візиту, серед іншо-
го, Ілля Гороховський 
відвідав та оцінив робо-
ту низки сільських коо-
перативних торговель-

них закладів, виробничих підпри-
ємств, ринків регіону та місцево-
го кооперативного коледжу. 

Важливо відзначити, що Голо-
ва Правління Укркоопспілки під 
час відвідування організацій та 
підприємств системи спілкував-
ся не лише з їх керівниками, а й з 
рядовими працівниками. Ілля 
Леонідович цікавився їхніми 
проблемами, рівнем соціальної 
захищеності, сприйняттям ре-
форм у споживчій кооперації. 
Свою увагу  він зосередив на за-
провадженні сучасних форм і ме-
тодів обслуговування, комерцій-
ній роботі, питаннях організації 
товаропостачання торговельної 
мережі, практичного викорис-
тання сучасних комп’ютерних 
технологій у процесах обліку 
продажів, їхнього впливу на за-
безпечення ефективності роз-
дрібної торгівлі у Мукачівській 
райспоживспілці. Фахівці рай-
споживспілки розповіли про 
власний досвід у використанні 
таких технологій та їх роль у 
збільшенні обсягів продажів, 
формуванні асортименту усіх то-
варних груп. Голова Правління 
Укркоопспілки залишився задо-
воленим рівнем фахових знань 
молодих кооперативних фахів-

ців райспоживспілки, зайнятих 
реалізацією цих процесів.

Також Ілля Гороховський пе-
ревірив роботу Чинадіївської хлі-
бопекарні Мукачівської райспо-
живспілки. Коментуючи процеси 
виробництва кондитерських та 
хлібобулочних виробів, Голова 
Правління Укркоопспілки відзна-
чив хорошу якість продукції, яку 
постачають майже у півтори со-
тні спілчанських торговельних 
закладів, та високий рівень тех-
нологічних процесів – від 
комп’ютерного обліку замовлень 
на продукцію, формування техно-
логічних карт із використанням 
сировини і до надходження виро-
бів в експедицію та їх своєчасно-
го відправлення замовникам. 

Наступним підприємством у 
програмі перебування Голови 

Правління Укркоопспілки на За-
карпатті став цех Мукачівського 
міськкоопторгу облспоживспіл-
ки – один із найпотужніших спіл-
чанських переробників м’яса. 
Підприємство щомісяця виготов-
ляє для кооперативних торго-
вельних закладів, інших спожи-
вачів понад 10 тонн високоякіс-
них ковбасних виробів, копченос-
тей, фаршу м’яс ного, копченої 
риби тощо. Ілля Леонідович ви-
соко оцінив роботу кооператив-
них виробничників. Окрему ува-
гу з боку Голови Правління було 
приділено пропозиціям праців-
ників підприємства щодо розви-
тку переробної галузі.

Мукачівський центральний 
ринок райспоживспілки, який по 
праву вважається одним із кра-
щих галузевих підприємств на 
Закарпатті, став наступним 
об’єктом, який перевірив Ілля Го-
роховський. На ринку створені 
якісні умови як для продавців, 
так і для покупців; під його дахом 
розміщено чимало кооператив-
них торговельних закладів. Голо-
ва Правління Укркоопспілки 
спілкувався із продавцями, ви-
слухав їхні побажання, відповів 
на запитання стосовно перспек-
тив розвитку кооперативних рин-
ків. Загалом, він залишився задо-
волений побаченим. 

У супроводі очільників спо-
живчої кооперації регіону Ілля 
Гороховський відвідав також і Бе-
регівську райспоживспілку, деякі 
торговельні заклади якої функці-
онують у прикордонній зоні із 
Угорською Республікою. Особли-
вості організації торгівлі на при-
кордонні, асортимент товарів, 
ефективність продажів – все це і 
не тільки цікавило Голову Прав-
ління під час відвідування коопе-
ративних підприємств у прикор-
донних селах.

Останньою адресою робочої 
поїздки по Закарпаттю Голови 
Правління Укркоопспілки став 
Мукачівський кооперативний ко-
ледж. Ілля Леонідович оглянув 
матеріально-технічну базу закла-
ду, поцікавився навчальними 

процесами, зустрівся із виклада-
чами та висловив бачення Прав-
ління Укркоопспілки з приводу 
розвитку й осучаснення коопера-
тивної освіти. І. Гороховський за-
значив, що кооперативні виші 
для того, щоб бути й надалі кон-

курентоспроможними на ринку 
освіти, мають постійно оновлюва-
ти методологічну базу та впрова-
джувати нові моделі й технології 
у свій освітній процес. 

Михайло МАЗУР

Нещодавно Голова Правління Укркоопспілки Ілля Гороховський здійснив робочу поїздку до Мукачівського та Берегів-
ського районів Закарпаття. Під час візиту його супроводжували Василь Цап, голова правління Спілки споживчих то-
вариств Закарпатської області, члени правління Спілки та керівники районних кооперативних організацій. 

РОБОЧА ПОЇЗДКА: У ФОКУСI – ЗАКАРПАТТЯ

«Упевненість у собі складає основу нашої упевненості в інших».

Франсуа де ЛАРОШФУКО, французький письменник
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ЗБОРИ РАДИ

 ЖИТОМИРЩИНА   22 березня відбулися 
четверті збори Ради Спілки споживчих 
товариств Житомирської області друго-
го скликання. На них розглядалися під-
сумки роботи правління Спілки за звіт-
ний період, плани на 2017 рік та низка ін-
ших статутних питань. Зі звітною допо-
віддю виступив голова правління Степан 
Григор’єв. У роботі зборів взяв участь і 
виступив Голова Правління Укркооп-
спілки Ілля Гороховський.

Валовий обсяг, відзначив у своєму ви-
ступі С.Григор’єв, у цілому по системі Спо-
живспілки за звітний рік становив понад 
360 млн. грн., що більш ніж на 10% переви-
щило показник року попереднього.

Через кооперативну торговельну мере-
жу і мережу підприємств ресторанного 
господарства реалізовано різноманітних 
товарів майже на 263 млн. грн., що на 12% 
більше, ніж у 2015 р. 

Приросту загального товарообороту у 
діючих цінах досягли всі районні коопера-
тивні організації і підприємства.

Вперше за останні декілька років досяг-
нуто хоч і незначного, але приросту роз-
дрібного товарообороту у порівняних ці-
нах. Він становив 2%, у той час, як загаль-
нообласний відповідний показник – 0,2.  

Порівняно з 2015 р. зросла й ефектив-
ність використання торговельної мережі. 
Так, середньомісячний роздрібний товаро-
оборот на 1 кв. м торговельної площі зріс 
на 23%, а на одне підприємство – на 22.

Пріоритетною галуззю у господарській 
діяльності Степан Максимович назвав 
торгівлю, роздрібний товарооборот якої 
досяг 229 млн. грн. У ресторанному госпо-
дарстві цей показник становив 34 млн., що 
на 14% перевищило здобуток попередньо-
го року. Слід відзначити і той факт, що 
комбінати громадського харчування Ко-
ростенської та Олевської райспоживспі-
лок за бюджетні кошти відновили харчу-
вання 4,5 тис. школярів, які мають статус 
потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС.   

Заготівельна галузь довела свій мину-
лорічний оборот до 28 млн. грн. 

Позитивні тенденції збережено і у вироб-
ничій галузі, яка на споживчий ринок об-
ласті поставила продукції на 26 млн. грн. 

Що стосується діяльності ринків, відзна-
чив доповідач, то нині вони пропонують 
суб’єктам підприємницької діяльності та 
фізичним особам понад 15 тис. місць для 
торгівлі. На сьогодні по області майже 6 ти-
сяч таких місць на коопринках стали для 
підприємців постійним місцем роботи. За 
2016 р. валові доходи ринків зросли на 10% і 
становили майже 64 млн. грн., рівно поло-
вина із них – за надані населенню послуги.  

Завдяки рентабельній роботі підприєм-
ства мають можливість постійно модерні-
зовувати свою матеріально-технічну базу. 
Торік ними освоєно коштів на 27% більше, 

ніж  2015 р.  Разом із заходами виробничого 
характеру здійснювались заходи соціаль-
ного плану. У 2016 р. на 13,8% зросла заро-
бітна плата працівників.

Не обминув доповідач і тих питань, які й 
у нинішньому році потрібно постійно три-
мати на контролі: це питання дебіторської 
заборгованості, переходу на спрощену сис-
тему оподаткування, на співпрацю із контр-
ольованим підприємцем. В обговоренні до-
повіді взяли участь і виступили голови 
правлінь кількох райспоживспілок.

Голова Правління Укркоопспілки Ілля 
Гороховський у своєму виступі подякував 
кооператорам за їх сумлінну працю та ваго-
мі здобутки. Завершив він  свій виступ та-
кими словами:

– Ось у моїх руках проект рішень сьогод-
нішніх ваших зборів. Традиційно у ньому 
всі пункти починаються дієсловами у не-
означеній формі типу: «завершити», «вжи-
ти», «зробити», «досягти». Я бажаю вам по-
працювати у цьому році так, щоб на голо-
вних зборах наступного року і доповідач, і 
всі виступаючі використовували дієслова 
лише доконаного виду, а саме: «завершено», 
«вжито», «зроблено», «досягнуто» тощо, у 
чому зичу вам успіхів і наснаги.

З усіх питань порядку денного збори 
Ради прийняли відповідні рішення і поста-
нови. Роботу правління Споживспілки 
учасники зібрання одностайно визнали за-
довільною.

Зоя ЦВЄТАЄВА    

 ЛЬВІВЩИНА   Відбулися збори Ради Спіл-
ки споживчих товариств Львівської облас-
ті. Основне питання, яке на них розгляда-
лося і з яким виступив голова правління 
Михайло Ванівський, – підсумки діяль-
ності споживчої кооперації Львівщини у 
2016 р. У роботі зборів Ради взяв участь і 
виступив перший заступник Голови Прав-
ління Укркоопспілки Володимир Левиць-
кий. Також у зборах взяв участь професор, 
ректор Львівського торгово-економічного 
університету Петро Куцик. 

Аналізуючи у своїй доповіді діяльність 
підприємств та організацій системи у ми-
нулому році, М.Ванівський відзначив, що 
кооператорам вдалося зберегти позитивні 

тенденції у вдосконаленні матеріально-
технічної бази, забезпеченні беззбиткової 
роботи та фінансової стабільності усіх 
суб’єктів господарювання. У рамках Про-
грами розвитку системи області на 2016–
2020 рр. проведена значна робота з модер-
нізації і технічного переоснащення коопе-
ративних закладів, тож сьогодні 70% мага-
зинів та 95% підприємств ресторанного 
господарства вже приведені до конкурент-
ного стану. Як результат – торік загальний 
обсяг товарообороту доведено майже до 
195 млн. грн. Продемонстровано й непога-
ні темпи зростання продажу непродоволь-
чої групи товарів – на 11,2%, що обумовило 
збільшення їхньої питомої ваги у загаль-
ному товарообороті до 22%. Як відзначив 
доповідач, питома вага обороту підпри-
ємств ресторанного господарства не змі-
нилася і становила 15% у товарообороті.

Завдяки напрацьованим всіма коопера-
тивними галузями валовим доходам, а та-
кож фінансовим ресурсам від оренди осно-
вних засобів кооперація області торік  осво-
їла майже 7 млн. грн. капітальних інвести-
цій, що дозволило збільшити  вартість осно-
вних засобів на понад 4 млн. грн. Однак, як 
підкреслив Михайло Ванівський, залиша-
ється відкритим питання залучення в госпо-
дарський оборот законсервованих об’єктів, 
а це 4% усіх основних засобів, хоча за рік і 
вдалося вирішити долю кількох із них.

У результаті господарсько-фінансової 
діяльності всіх галузей у 2016 р. напрацьо-
вано майже 5 млн. грн. чистих прибутків. 
Загалом по системі майже на 2 млн. грн. 
зросли власні оборотні кошти, які станов-
лять 18,7 млн. грн., зменшилися поточні 
зобов’язання, коефіцієнт платоспромож-
ності зріс і досяг 2,57, сплачено 23,6 млн. 
грн. податків та платежів до бюджету, на 
21% зросла середня заробітна плата.

У доповіді також було проаналізовано 
стан роботи з кадрами, хід підготовки мо-
лодих спеціалістів у кооперативному ко-
леджі, соціальний захист працюючих, 
стан організаційно масової кооперативної 
роботи та інші питання.

Збори Ради також розглянули питання 
про баланс та висновки щодо нього реві-

зійної комісії, про кошторис Споживспіл-
ки і ревізійної комісії на 2017 рік тощо.

Михайло МАЗУР 

 ЗАПОРІЖЖЯ    21 березня відбулися треті 
збори Ради Спілки споживчих товариств 
Запорізької області першого скликання. У 
їх роботі взяв участь заступник голови 
правління Укркоопспілки Олег Лясковець.

З доповіддю про роботу Спілки за 2016 
рік і завдання щодо подальшого ефектив-
ного господарювання кооперативних орга-
нізацій системи виступив голова правлін-
ня Олег Бондаренко. Він відзначив, що спо-
живча кооперація області здійснює свою 
діяльність через 141 магазин і 18 закладів 
ресторанного господарства. За рік підпри-
ємствами системи завдяки злагодженій 
роботі правлінь кооперативних організа-

цій усіх рівнів було реалізовано товарів на-
селенню на суму 231,4 млн. грн. Це найбіль-
ший обсяг продажів за останні кілька років 
і п’ятий результат в Укркоопспілці. Велика 
увага приділялася підвищенню конкурен-
тоспроможності об’єктів кооперації, роз-
ширювалася автоматизація господарських 
процесів, поліпшувалися умови праці. 
Ефективне використання вільних коопера-
тивних коштів дозволило отримати значні 
прибутки від їх розміщення на депозитних 
рахунках. Оборотні активи Спілки збіль-
шилися на 22%, зросла питома вага влас-
них обігових коштів, а також частка мо-
більних оборотних активів. 

Прибутковий фінансовий результат ма-
ють 60 балансових одиниць з 63-х у складі 
Спілки, сума прибутку становить 2 млн. 91 
тис. грн. Пайовий капітал – 3,6 млн. грн., 
пайові внески на одного члена, асоційова-
ного члена споживчого товариства збіль-
шилися на 12,2%. У кооперативних органі-
заціях зараз працюють майже 500 осіб. 
Продуктивність їх праці у валових обсягах 
діяльності зросла за рік на 16,5% і стано-
вить 275,8 тис. грн.

В обговоренні доповіді взяли участь го-
лова правління Пологівського районного 
споживчого товариства Юрій Бугрим, голо-
ва правління Гуляйпільського районного 
споживчого товариства Олександр Нови-
ков, керівник кредитної спілки «Капітал» 
Мелітопольського районного споживчого 
товариства Сергій Сметанін, головний бух-
галтер Бердянського районного споживчо-
го товариства Лідія Сомова, директор Бер-
дянської міжрайбази Любов Кічігіна. 

На зборах також було затверджено ба-
ланс Спілки споживчих товариств Запорізь-
кої області за 2016 рік з висновками щодо 
нього ревізійної комісії, розглянуті інші пи-
тання, прийняті відповідні постанови.

Ольга НАГІРНЯК

РОБОТА ЕФЕКТИВНА, 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБНАДIЙЛИВI, ПЛАНИ НАСИЧЕНI

Під час роботи зборів Ради Львівської споживспілки

Збори Ради Спілки споживчих товариств Запорізької області
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КАДРИ

КООПЕРАТИВНІ МАГАЗИНИ 

МИЛУЮТЬ ОКО

Валентину Чайку нелегко за-
стати в її кабінеті. Вона постійно 
у роз'їздах: зустрічається з ділови-
ми партнерами, підбирає товар 
для роздробу… Але у день мого 
приїзду до Миколаївки голова за-
лишилася на місці. Вона привітно 
зустріла мене у центрі села і про-
вела найближчими магазинами 
споживтовариства. Всі вони ся-
яли чистотою, милували око су-
часним обладнанням, а головне 
– товарним розмаїттям, грамот-
ною викладкою. З усього було ви-
дно: тут працюють професіонали 
торгівлі, і ставляться вони до сво-
їх обов'язків дуже відповідально.

– Я могла б звозити вас на пе-
риферію нашої зони обслугову-
вання, – сказала Валентина Чай-
ка, – та, запевняю, у будь-якому 
магазині асортимент по групах 
практично однаковий. Є й мо-
лочка, і бакалія, і рибна продук-
ція, і напівфабрикати, і фрукти, 
й овочі, не кажучи вже про това-
ри першої необхідності. Різниця 
полягає лише в обсягах товарної 
маси, що залежить насамперед 
від чисельності жителів.

У ПРОДАЖІ БУДЬ-ЯКИЙ 

НЕОБХІДНИЙ ТОВАР

– Торговельна мережа спожив-
товариства нараховує 10 магази-
нів, розташованих у 7 селах Ново-
московського району, – продо-
вжила Валентина Миколаївна. – 
Крім того, є діюче кафе, яке ми 
поетапно ремонтуємо. Два мага-
зини спеціалізуються на продажі 
непродовольчої групи – «Промто-
вари» і «Товари для дому». Інші 
– традиційні для кооперації ма-
газини ТПП, тобто «товари по-
всякденного попиту». Тут можна 
купити продукти харчування, а 
також усе, що потрібно у госпо-
дарстві – від голки до меблів чи 
складно-побутової техніки, буд-
матеріалів. Якщо чогось немає у 
наявності, приймаємо замовлен-
ня від покупців і підвозимо у 
найкоротший термін, доставля-
ючи прямо додому.

ХОРОШИЙ СТИМУЛ – 

КОНКУРСИ З БЛАГОУСТРОЮ

– 90% нашого роздробу приве-
дено у конкурентоспроможний 
стан, – поділилася далі голова. – 
Це необхідний захід, оскільки 
конкуренція у селах велика, осо-
бливо у Миколаївці, яка ще за 
старих часів славилася зразкови-
ми господарствами агропромис-
лового комплексу, та й зараз тут 
розвинене землеробство, тварин-

ництво. Не дивно, що поруч з 
коо перацією функціонує також 
комерційна торгівля. Позасис-
темних магазинів у селі більше 
20 одиниць. Якщо ми хоча б на 
день опустимо планку галузі, на-
долужувати потім буде важко. 
Ось чому завжди тримаємо себе 
у тонусі. Намагаємося йти в ногу 
з часом. Зокрема пропонуємо по-
купцям додаткові послуги. 
Скрізь у магазинах встановлено 
кавові апарати, продаються на-
пої за сезоном: взимку – гарячі, у 
спеку – прохолоджувальні. Крім 
того, всерйоз зайнялися благо-
устроєм території біля наших 
об'єктів. До речі, це стимулює 
правління Новомосковської рай-
споживспілки. Щороку в нас у 
районі проводяться конкурси на 
краще оформлення прилеглої те-
риторії. Торік ми стали призера-
ми. Якщо ви приїдете до нас вліт-
ку, помилуєтеся трояндами та 
іншими квітами, висадженими 
на клумбах. Це дуже добре, я вва-
жаю. Коли створюєш красу, на 
душі стає світліше.

РІЗНІ СЕЛА – 

РІЗНИЙ ПІДХІД

Дійсно, села Новомосковщи-
ни відрізняються доглянутістю, 
порядком. Люди тут роботящі, 
їм не все одно, в яких умовах 
жити. Такий місцевий менталі-
тет. Зароблену гривню селяни 
не шкодують вкладати в оздо-
блення житла, подвір'я, палісад-
ників. Тому й об'єкти кооперації 
мають відповідати естетичним 
вимогам земляків. У Миколаївці 
навіть планують встановити 
фонтан на майданчику, де зосе-
реджено магазини споживчого 
товариства, привнести в оформ-
лення цієї зони модні елементи 
ландшафтного дизайну…

– Однак є в нас населені пунк-
ти на два-три двори, де дідусі та 
бабусі в буквальному сенсі до-
живають свій вік, – зітхнула Ва-

лентина Миколаївна. – Магази-
ни там давно закрилися, і доля 
цих пенсіонерів турбує, схоже, 
тільки кооперацію. Ми їх не за-
буваємо. Двічі на тиждень у села 
виїжджає автокрамниця спо-
живчого товариства. Веземо лю-
дям хліб і всі необхідні товари, 
вони нас зустрічають зі сльоза-
ми на очах. Наприклад, у селі 
Майбутнє живуть лише 4 люди-
ни, їхати туди 14 км в один бік, 
але ми їдемо, бо совість не до-
зволяє кинути стареньких…

ДУМКИ 

ПРО ГОЛОВНЕ

Так працює один з головних 
принципів кооперації – взаємо-
допомога. Може виникнути пи-
тання: що взяти з кількох цих 
старих людей? Валентина Мико-
лаївна переконана: вони дають 
особисто їй і всьому колективу 
чимало. Насамперед – вдяч-
ність, яка не лише приємна сама 
по собі, але й діє на якомусь ме-
тафізичному рівні, мотивує ви-
рішувати складні проблеми, 
справлятися із будь-якими за-
вданнями. Сама назва села не-
мов би є нагадуванням: думай 
про майбутнє, не дозволяй по-
точним справам відволікати 
тебе від турботи про людину, 
поки вона ще жива… Все інше – 
другорядне. 

І фінансово-господарські по-
казники споживчого товариства 
підтверджують: ця установка 
вір на. Обсяги торгівлі неухиль-
но зростають, усі види діяльнос-
ті рентабельні. За підсумками 
минулого року отримано 120 тис. 
грн. прибутку.

Є КУДИ ГОСТЕЙ ПРИВЕСТИ

Ми підбивали підсумки огля-
ду мережі, сидячи в обідньому 
залі кафе «Левада». Відомо, що 
кооператори ніколи не відпус-
тять голодним гостя, особливо 
кореспондента «Вістей…». 

– Після ремонту робота цього 
закладу пожвавилася, – відзна-
чила голова. – У кафе збільши-
лося число відвідувачів, обслу-
говуються банкети, урочисті за-
ходи, проводяться тематичні 
дискотеки для молоді. Рекон-
струкцію будемо продовжувати 
залежно від фінансових можли-
востей. Ресторанне господар-
ство – важлива галузь, не можна 
від нього відмовлятися. 

КООПЕРАЦІЯ – ЦЕ ДОЛЯ

Я придивилася до Валентини 
Чайки уважніше. Мила, скромна 
жінка, вона не дуже охоче розпо-
відала про себе, та як тільки за-
ходила мова про кооперацію, в 
очах у неї запалювався вогник. 
Свою роботу Валентина Микола-
ївна любить всім серцем. Був пе-
ріод у її трудовій біографії, коли 
сусіднє Спаське споживче това-
риство залишилося без керівни-
цтва, і вона кілька років викону-
вала там обов'язки голови: так 
само проводила ремонти, займа-
лася переоснащенням об'єктів, 
організацією торговельного про-
цесу тощо. Я поцікавилася:

– Не надто важко було розрива-

тися на два господарства? 

– Ні, не дуже, – відповіла моя ге-
роїня. – Адже я у кооперації вже 
більше 30 років, у мене багато 
зв'язків, контактів, відпрацьованих 
напрямів постачання товару…

– А як ви потрапили до системи?

Вона усміхнулася:
– Загалом, випадково, хоча… 

випадковостей у житті не буває. 
Мабуть, це доля. Народилася і 
виросла на Сумщині. Одна моя 
близька знайома закінчила Сум-
ський кооперативний технікум і 
порадила мені вступати туди ж. 
Я послухалася, у результаті отри-
мала спеціальність економіста. 
1986 року переїхала сюди, у Ново-
московський район. Працювала 
у планово-економічному відділі 
Миколаївського сільського спо-
живтовариства, а у 1996 році мене 
обрали головою правління. Від-
тоді так і працюю …

– Не шкодували, що пішли цим 

нелегким шляхом? – запитала і 
почула очікувану відповідь:
– Жодного разу не пошкоду-

вала…

Ольга НАГІРНЯК

ВИСОКИЙ ПОЛIТ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ
  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА    Наприкінці минулого року Почесною грамотою Верховної Ради України було відзначено Валентину 
Чайку, голову правління Миколаївського споживчого товариства Новомосковської райспоживспілки Спілки споживчих 
товариств Дніпропетровської області. Формулювання: «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної споживчої 
кооперації, багаторічну сумлінну працю та у зв’язку зі 150-річчям створення першого споживчого товариства в Украї-
ні». Високу нагороду Валентина Миколаївна заслужила по праву. Завдяки кропіткій праці таких жінок споживча коопе-
рація успішно продовжує свою діяльність у селах нашої країни, забезпечуючи повсякденні потреби простих людей, 
про що мріяли українські піонери-кооператори ще у XIX столітті.

Валентина Чайка

За прилавком продавець 

Світлана Литвиненко 

                                       Буфетниця 

                   Тетяна П’ятак за роботою

  У магазині «Промтовари» покупців  

  зустрічає Людмила Кривошея

«Крила – свобода, тільки коли розкриті в польоті, за спиною вони – тягар».

Марина ЦВЄТАЄВА, росiйська поетеса
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К ерівник об’єднання гро-
мадського харчування 
Михайло Данилюк, коо-
ператор з великим досві-
дом, вмілий господар-

ник, добре обізнаний із особли-
востями функціонування галузі у 
буковинському селі, вміло поєд-
нує її нинішні потенційні можли-
вості із попитом на місцевому 
споживчому ринку. 

На переконання пана Данилю-
ка, громадське харчування має 
стати суб’єктом сімейного бізне-
су. Проте не всім кооперативним 
структурам варто надавати цей 
статус, і звичайно ж – лише у від-
повідності до норм чинного зако-
нодавства. 

Це далеко не гучні заяви із вуст 
кооперативного очільника, бо 
лише два заклади підприємства 
громадського у Ставчанах за мину-
лий рік напрацювали для казни 
місцевої сільської ради понад 90 
тис. грн., трохи на меншу суму по-

повнилися бюджети інших трьох 
сільських рад, мешканців яких теж 
обслуговують кооператори. І ці 
платежі стали можливими завдяки 
сумлінності 16 працівників підпри-
ємства, кожний із яких у 2016 р. зу-
мів напрацювати майже 18 тис. грн. 
для бюджетів різних рівнів. 

Загалом через п’ять коопзакла-
дів об’єднання реалізовує щоміся-
ця продукції на 300 тис. грн. (або 5–6 
тонн), серед якої – власно випече-
ний за домашньою рецептурою 
хліб, здобно-булочні, кондитерські 
вироби, калачі, напівфабрикати 
(кілька видів вареників, пельмені, 
чебуреки). Питома вага продукції 
власного виробництва у товарообо-
роті підприємства становить понад 
72%, решта припадає на підакцизні 
групи товарів. Іншу свою продук-
цію підприємство продає через ме-
режу коопзакладів у селах, а це 
близько 40% виробленого. 

Особливою популярністю серед 
місцевих мешканців користуються 

калачі. Без них тут не обходиться 
жодне сімейне свято. На Великдень 
кондитерам доводиться працюва-
ти у напруженому робочому ритмі, 
аби справитися із усіма замовлен-
нями. Інколи за день виготовляють 
500 та навіть більше штук калачів.

Ганна Кривенчук – одна із най-

досвідченіших кухарів-кондитерів, 
яка працює на кухні ставчанського 
кафе «Ставки» понад 30 років. Вона 
розповіла, що секрет калачів має 
власну історію: залежно від того, 
на який захід чи до яких свят їх ви-
пікають, і використовують певний 
рецепт бабусь та прабабусь. 

Високим попитом серед сіль-
ських покупців користуються і пи-
ріжки з котлетою, сосисками, які 
раніше готували у фритюрі. Та не 
так давно кооперативні спеціаліс-
ти вирішили випікати їх у духовій 
шафі. Так вони виходять значно 
смачнішими і навіть дещо дешев-
шими через великі обсяги партій, 
що продаються. Особливо до впо-
доби вироби місцевій дітворі. Бу-
вають дні, коли пекарські шафи 
доводиться завантажувати по 
кілька разів, а це сотні виробів.   

– Найціннішим ресурсом для 
нас є люди, – каже Михайло Дани-
люк, – хоча заробітна плата на рів-
ні мінімальної не така вже й до-
статня, однак виплачуємо її вчас-
но протягом усього періоду діяль-
ності, працівники соціально захи-
щені. Наша гордість і найбільший 
скарб – досвідчені фахівці високої 
кваліфікації кухарі-кондитери Те-
тяна Томик, Ганна Кривенко, бу-
фетники Марія Медвідь, Вікторія 
Киюк, бухгалтер Марія Рудак.

Сільське об’єднання громад-
ського харчування демонструє по-
зитивні господарсько-фінансові 
результати діяльності, рентабель-
ну роботу, регулярно інвестує коо-
перативні кошти у розвиток. Торік 
тут напрацювали майже 22 тис. 
грн. прибутків. Щоб оптимізувати 
витрати обертання, підприємство 
створило ПСК, яке працює на спро-
щеній системі оподаткування. 

Своєю діяльністю ставчанські 
кооператори вкотре доводять, що 
споживча кооперація  є неабия-
ким рушієм економіки села.

Михайло МАЗУР

ГЛИБИНКА

 БУКОВИНА   Село Ставчани на Кіцманщині по праву можна назвати кооперативним, адже  його мешканців обслуговують і торго-
вельні заклади споживчого товариства, і підприємство громадського харчування райспоживспілки. До останнього входять п’ять 
кафе, барів, буфетів та одна крамниця. Є ще й цех із виробництва власної продукції напівфабрикатів та здобно-булочних і кон-
дитерських виробів. Підприємства громадського харчування, окрім Ставчан, розташовані на території трьох ближніх сіл.

 РІВНЕНЩИНА  У селі Ка-
м’яне-Случанське, що у Сар-
ненському районі, працює 
кооперативне кафе із гар-
ною назвою «Лаванда». При-
вабливість цього закладу не 
лише у назві, а й у комфорті, 
сервісі та чарівності його 
працівниць Лариси Кузьмич 
і Тамари Ковальчук. 

– Раніше тут була звичай-
на металева конструкція, де 
працював промисловий ма-
газин, – розповідає голова 
правління Тинненського спо-

живчого товариства Світла-
на Камзьол (на балансі цієї 
організації знаходиться за-
клад). – Однак п’ять років 
тому правління ухвалило рі-
шення переобладнати за-
клад під кафе. Певна річ, це 
потребувало серйозних ін-
вестицій. Але ми взялися до 
роботи: зробили капіталь-
ний ремонт, облаштували 
кухню та банкетну залу, про-
вели комунікації, встановили 
нові вікна й двері, придбали 
меблі та кондиціонер. Аби у 

залі було затишно, вікна 
оформили новим яскравим 
текстилем. Дівчатам лише 
залишилося підтримувати 
цей комфорт. А вони ж у нас 
– справжні дизайнери. Самі 
бачите, який тин із квітами 
зробили! І такий український 
колорит витриманий у всій 
залі. Подобається відвідува-
чам і кухня «Лаванди». Деякі 
страви працівниці готують 
на місці, інші доставляємо з 
кухні кафе «Вечір», що у Чу-
делі. Завдяки нашим старан-

ням упродовж останніх років 
всі урочистості й родинні по-
дії місцеві жителі святкують 
тільки у «Лаванді». 

Переконалися у словах 
Світлани Іванівни як тільки-
но переступили поріг «Лаван-
ди». Атмосфера справжньої 
поліської гостинності панує в 
кожному кафе Тинненського 
споживчого товариства.

– Ресторанне господар-
ство потребує постійного 
осучаснення та модерніза-
ції, – переконана Світлана 

Іванівна. – Але інвестиції, які 
спрямовуємо у розвиток цієї 
галузі, з часом обов’язково 
повертаються. І не лише у 
фінансовому еквіваленті, а 

й у звичайній людській вдяч-
ності, яка подекуди важливі-
ша за матеріальну вигоду.

Олена СОБКОВИЧ

  ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

ПОЛІСЬКА «ЛАВАНДА»:

ПРИВIТНО, КОМФОРТНО I СМАЧНОПРИВIТНО, КОМФОРТНО I СМАЧНО

Лариса Кузьмич та Тамара Ковальчук

ПРИБУТКОВА СIЛЬСЬКА ТОРГIВЛЯ – 

ЦЕ НЕ МIФ

Михайло Данилюк (праворуч) із працівниками об’єднання громадського харчування 

Колектив працівників ставчанського кафе «Ставки» Кафе «Ставки»
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  АСОРТИМЕНТНА  ПОЛІТИКААДРЕСА  ДОСВІДУ

  КІРОВОГРАДЩИНА     
Десятий рік у підвальному 
приміщенні адмінбудівлі Ком-
паніївського районного спо-
живчого товариства працює 
магазин «Сільпо». І хоч у ра-
йонному центрі інфраструкту-
ра роздрібної торгівлі досить 
розвинута, невеличка крамни-
ця відзначається позитивни-
ми фінансовими результата-
ми, бо вже давно має «свого 
покупця». 

Скуповуються тут переваж-
но працівники апарату райспо-
живтовариства, співробітники 
банку, районного суду, пошто-
вого відділення та найближчих 
установ.

– Бо зручно і недорого, – 
пояснює голова правління 
Компаніївського райспожив-
товариства, голова Ради голів 
Споживспілки Микола Жучен-
ко. – Окрім широкого асорти-
менту продовольчих товарів, 
покупців приваблюють і до-
ступні ціни. На всі види товар-
них груп маємо мінімальний 
розмір націнки, тому й вар-
тість на них нижча, ніж в ін-
ших маркетах селища.

На торговельній площі лише 
у 36 кв. м зібрано майже півти-
сячі найменувань товарів. Ве-
ликий вибір ковбасних, конди-
терських, тютюнових виробів, 
різноманітних напоїв. Компак-
тна викладка та сучасне облад-
нання дозволяють максималь-
но представити асортимент. 
Попри незначну площу, тутеш-
ні кооператори забезпечили 
наявність не лише продоволь-
чої, а й промислової групи то-
варів. У господарчому відділі 
представлена побутова хімія, 
засоби для прибирання тощо. 
Продавці відзначають, що заві-
тавши за продуктами, жодна 
господиня не оминає цей куто-
чок без покупки – обов’язково 
придбає щось для затишку та 
чистоти у своїй оселі. 

Особливе місце в асорти-
ментному ряді займає продук-
ція кооперативного виробни-
цтва. Окрема секція відведена 
для кондитерських виробів 
торговельно-виробничого 
комплексу «Лідер» підприєм-

ства «УМОТБ»; у морозильній 
скрині – напівфабрикати «Ком-
паніївського об’єднання гро-
мадського харчування райспо-
живтовариства».

– Наші напівфабрикати – це 
реакція на заклопотаного су-
часного споживача, який за-
вдяки такій продукції має мож-
ливість заощадити свій час, – 
розповідає заступник голови 
правління з питань торгівлі 
Олена Медяник. – В асорти-
менті маємо пельмені, котле-
ти, голубці, сальники та варе-
ники, які користуються неаби-
яким попитом. Окрім того, що-
дня люди йдуть до крамниці 
за смачним білим буханцем та 
різноманітною хлібобулочною 
продукцією, яку виготовляють 
на виробничому підприємстві 
Бобринецького райспоживто-
вариства. Також активно купу-
ють торти та інші солодкі ви-
роби від Бобринецького хлі-
бокомбінату, особливо у свят-
кові дні.

Компаніївські кооператори 
дбають не лише про асорти-
мент у своїх закладах торгівлі 
та ресторанного господар-
ства, а й про їхнє достойне 
оформлення. Даний магазин 
як всередині, так і ззовні має 
привабливий вигляд. Екс тер’є р-
ні вивіски оформлені відповід-
но до брендбуку Укркоопспіл-
ки. Робочий одяг продавців 
також витриманий у фірмових 
кольорах споживчої коо-
перації України. 

Якісне обслуговування по-
купців забезпечують продавці 
зі значним фаховим стажем – 
Антоніна Грозан та Галина Ми-
наєнко. Антоніна Миколаївна 
близько 20 років працює у сфе-
рі торгівлі, і добре знає, що 
успішність будь-якого торго-
вельного закладу залежить від 
його працівників. 

– Це наше завдання, щоб у 
крамниці було всього в до-
статку, – сказала продавчиня, 
– проте ми не гонимося за на-
сиченістю товарів, а відбирає-
мо асортимент відповідно до 
попиту наших клієнтів, яких 
дуже цінуємо.

Ірина ШІХІЄВА

Іван Гісь, один із керівників су-
пермаркетів мережі СООР цього 
підприємства у Теребовлі, володіє 
практичним досвідом організації 
роботи такого формату торговель-
них закладів, достеменно обізна-
ний з навиками маркетингу, ме-
неджменту і ефективно застосо-
вує їх у роботі підприємства. На 
його переконання, у кооператив-
ній торгівлі вагомим важелем 
успішного виробничого процесу 
є мотиваційні заходи. Приміром, 
тут застосовують відрядно-
преміальну форму оплати праці 
для своїх працівників. Також роз-
роблені заходи, які працюють на 
зацікавленість трудового колек-
тиву у результатах діяльності 
торговельного закладу у кінцево-
му результаті. Бо від цього ре-
зультату залежить рівень їхньої 
оплати праці, в тому числі й пре-
міальної. Мова про змагальність. 
За словами Івана Гіся відстежу-
ється вплив трудового колективу 
і кожного його члена на рівень 
збільшення обсягів продажів то-
варів. Ще один із стимулів роботи 
орієнтований на режим економії 
розхідних матеріалів, енергоносі-
їв, адже, наприклад, серед това-
рів фреш групи є товари з висо-
ким рівнем усушки (м’ясопро-
дукти, овочі, фрукти і т.д.) і квалі-
фіковані працівники через окремі 
технічні, технологічні засоби мі-
німізують їхні втрати. 

Щомісяця підприємство під-
водить підсумки на кращий тор-
говельний заклад, на кращого 
працівника серед продавців, спе-
ціалістів. Переможці такого зма-
гання серед магазинів отриму-
ють 10% преміальних від посадо-
вого окладу, стільки ж відсотків 
нараховують кращим продав-
цям. Загалом, середньомісячний 
доважок мотиваційних засобів 
до заробленого може становити 

третину окладу, а в цілому про-
давці заробляють до 4 тис. грн. 
Вигода ж для кооперативних пра-
цівників у тому, що тут встанов-
лені прозорі умови обліку прода-
жів, нарахування заробітної пла-
ти, яку люди отримують офіцій-
но, а не в конвертах, і з якої нара-
ховуються відповідні податкові 
зобов’язання у пенсійний фонд.

Пряма зацікавленість кожного 
члена трудового колективу у кін-
цевому результаті роботи підпри-
ємства впливає на збільшення 
рівня доходності, а звідси й рі-
вень соціальної захищеності пра-
цівників. Середній вік працівни-
ків у Теребовлянському СООР–
маркеті становить 35 років. Тут 
не знають, що таке плинність ка-
дрів. На роботу приймають спеці-
алістів, продавців на конкурсній 
основі, адже для формату коопе-
ративних закладів встановлені 
відповідні стандарти, якими по-
винні володіти працівники. 

Одним з обов’язків продавців є 
система взаємозамінності, тобто 
продавець-консультант може за-
мінити на вузлі розрахунку каси-
ра, і, навпаки, обов’язки продавця-
консультанта повинен знати ка-
сир. Періодично усі працівники 
маркетів проходять відповідне 
навчання: їх знайомлять з новин-
ками товарів, їхніми споживчими 
властивостями, новими формами 
обслуговування покупців, зміна-
ми до правил торгівлі тощо. 

Та одним із основних стимулю-
ючих факторів, який запровадже-
ний в роботі з персоналом, наго-
лосив пан Гісь, є вміння членів 
трудового колективу заохочувати 
покупців повернутися в торго-
вельне підприємство знову і зно-
ву. І як це вони роблять – це осо-
бистий професіоналізм кожного. 

Михайло МАЗУР

ЗРУЧНО ТА НЕДОРОГО ЗРУЧНО ТА НЕДОРОГО 

У КООПЕРАТИВНОМУ «СІЛЬПО»У КООПЕРАТИВНОМУ «СІЛЬПО»

COOP: РЕГІОНИ

ГАРНИЙ ТОВАР ТАМ, 
ДЕ ВМIЮТЬ ЙОГО ПРОДАТИ
  ТЕРНОПІЛЬЩИНА   Підприємство Тернопільської споживспілки 
«ТеКо-Трейд» у своїй діяльності використовує цілу низку засобів, зде-
більшого власного ноу-хау, які пов’язані з мотиваційними процесами і 
забезпечують ефективність продажів товарів. 

Іван Гісь, керівник маркету СООР

У Теребовлянському маркеті

ПРЯМА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ 
КОЖНОГО ЧЛЕНА ТРУДО-

ВОГО КОЛЕКТИВУ У КІНЦЕ-
ВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ РОБОТИ 
ПІДПРИЄМСТВА ВПЛИВАЄ 

НА ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЯ ДО-
ХОДНОСТІ, А ЗВІДСИ Й РІ-
ВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИ-
ЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

«У споживання немає меж».
Жан БОДРІЯР, французький соцiолог
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ПРОФІЛАКТИКА 

15.00 Новини

15.20 Фольк-music 

16.25 Твій дім-2 

16.45 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.45 Вікно в Америку

18.10, 18.55 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура

02.10 Д/с «Національні парки 

Америки»

03.00 Х/с «Острів любові»

04.20 Вікно в Америку 

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок 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 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 01.10 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 «Гроші»

23.15, 01.25 Х/ф «Утікач» 18+

02.30 «Телемагазин»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.30 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Х/ф «Діамантова рука»

11.15, 12.25 Х/ф «Передбачен-

ня» 

15.20 «Чекай мене» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Смак граната» 

00.40 Т/с «Територія краси» 

02.05 «Подробиці»

02.50 Т/с «Садиба»

04.10 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

04.55 «Подробиці»

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Дивитись усім!

05.55 Надзвичайні новини 

06.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт. Дай-

джест

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Куля в лоб» 16+

14.50, 16.05 Х/ф «Цар скорпіо-

нів» 

16.50 Х/ф «Цар скорпіонів-2. 

Сходження воїна» 16+

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Майор і магія» 16+

22.15 Свобода слова

00.20 Х/ф «Ударна сила» 16+

02.00 Небачене Євробачення

02.15 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ

06.55 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 

10.45, 18.30 «За живе!» 

12.05 Х/ф «Довгоочікуване ко-

хання» 

14.00 «Битва екстрасенсів 16» 

16.30 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.35, 01.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо  

про секс-3» 

03.20 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 «Формула щастя» 16+

13.50, 15.30 Т/с «Осіння мелодія 

кохання» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 05.00 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на» 

21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+

23.30 Х/ф «Судний день» 18+

01.30 ПРОФІЛАКТИКА 

05.30 Зоряний шлях

ВІВТОРОК, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

09.35 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

09.50 Т/с «Площа Берклі»

10.45 Т/с «Лінія захисту»

11.35 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

12.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

14.00 Театральні сезони 

14.30 Спогади 

15.00 Новини

15.20 Телевистава «Украдене 

щастя»

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Апостоли свободи»

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.10 Д/ф «Винниченко  

без брому»

03.00 Х/с «Острів любові»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00 ТСН 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-6»

12.50 «Мольфар»

13.45 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні  

мелодрами»

16.45, 19.30, 01.45, 03.35 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 Х/ф «1408» 16+

02.00 «Секретні матеріали»

02.30 «Телемагазин»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок  з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.10, 12.25 Т/с «Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Смак граната» 

00.40 Т/с «Територія краси» 

02.00 «Подробиці»

02.50 Т/с «Садиба» 

04.10 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

04.50 «Подробиці»

ICTV 

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Більше ніж правда

12.15, 13.10, 17.50 Т/с «Спецза-

гін «Шторм» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Стражі порядку» 16+

15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

23.10 Х/ф «Нестримні» 16+

01.05 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.30 Стоп-10

СТБ 

06.50 «Все буде добре!» 

08.50, 18.30 «За живе!» 

10.10 Х/ф «Спортлото-82» 

12.05 «МастерШеф-4» 

16.30 «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 екстра-

сенси» 

«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, 05.20 Агенти спра-

ведливості. Новий сезон 

16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.30 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на» 

21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

01.50 Х/ф «Судний день» 18+

04.10 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

09.35 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

09.50 Т/с «Площа Берклі»

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 На гостину до Івана По-

повича 

15.00 Новини

15.20 Світло

16.05 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути 

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Примари старовин-

ної садиби»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.10 Д/ф «Я за все вдячний долі. 

Народний артист України 

О.Богданович»

02.55 Х/с «Острів любові»

04.00 Світло 

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-6»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 02.00, 03.35 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30, 02.15 «Секретні матері-

али»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.35 Х/ф «Імла» 18+

02.30 «Телемагазин»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.10, 12.25 Т/с «Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Смак граната» 

00.40 Т/с «Територія краси» 

02.00 «Подробиці»

02.45 Т/с «Садиба»

04.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

04.45 «Подробиці»

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 Громадянська оборона

11.05 Більше ніж правда

12.20, 13.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Нестримні» 16+

15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+

17.50 Т/с «Спецзагін «Шторм» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Ньюзмейкер. Анатолій 

Матіос

23.10 Х/ф «Нестримні-2» 16+

01.00 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.25 Стоп-10

СТБ 

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

10.45, 18.30 «За живе!» 

12.05 «МастерШеф-4» 

16.30 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

23.50 Т/с «Коли ми вдома» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«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, 05.20 Агенти спра-

ведливості. Новий сезон 

16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на»

21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.30 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

09.35 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

09.50 Д/ф «Пошук Мазепи»

10.45, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

11.35 Д/ф «Примари старовин-

ної садиби»

12.05, 16.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо

14.05 Д/ф «Архип Люлька»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

17.20 Школа Мері Поппінс 

17.35 М/с «Книга джунглів»

18.00 Voxcheck 

18.10, 18.55 Кліп учасника 

Євробачення-2017

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Київська Русь. Роз-

пад чи розквіт?»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.45 Кубок Девіса. Португалія—

Україна. Щоденник

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.10 На гостину до Івана Попо-

вича 

03.00 Х/с «Острів любові»

04.15 Вересень 

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-6»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 00.30 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 Х/ф «Читець» 18+

03.00 «Телемагазин»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.10, 12.25 Т/с «Смак граната»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Смак граната» 

00.40 Т/с «Територія краси» 

02.05 «Подробиці»

02.55 Т/с «Садиба» 

04.55 «Подробиці»

ICTV 

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
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06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05 Більше ніж правда

12.20, 13.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Нестримні-2» 16+

15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+

17.50 Т/с «Північний вітер» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Нестримні-3» 16+

01.30 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ 

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 «Все буде смачно!» 

11.05, 18.30 «За живе!» 

12.35 «МастерШеф-4» 

16.30 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«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, 05.20 Агенти спра-

ведливості. Новий сезон 

16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на»

21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»

09.30 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

09.35 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

09.50 Д/ф «Арабески Гоголя»

10.45, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

11.35 Д/ф «Київська Русь. Роз-

пад чи розквіт?»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

12.55 Voxcheck 

13.00 Новини (із сурдопере-

кладом)

13.15 Схеми 

14.05 Д/ф «Павло Загребель-

ний. До запитання»

15.00 Новини

15.20 Віра. Надія. Любов 

16.20 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

17.20 Хто в домі хазяїн? 

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.25 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.45 Кубок Девіса. Португалія—

Україна. Щоденник

21.50 Богатирські ігри

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.10 Музичне турне

03.10 Х/с «Острів любові»

04.15 Д/ф «Іван Піддубний»

04.40 Книга.ua 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-6»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 «Розсміши коміка. Діти-2»

22.00 «Ліга сміху-3. 2017»

00.45 «Вечірній Київ»

02.40 «Телемагазин»

04.55 «Секретні матеріали»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося»

10.10, 12.25 Т/с «Смак граната» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Ворчун» (12+) 

01.05 «Подробиці»

01.50 Х/ф «Хочу дитину»

03.30 Д/п «Квітка. Голос в єдино-

му екземплярі»

04.00 «Чекай мене» 

ICTV 

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.00 Більше ніж правда

11.50, 17.50 Т/с «Північний  

вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Нестримні-3» 16+

15.30, 16.10 Т/с «Майор   

і магія» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Тюряга» 16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

03.00 Стоп-10

СТБ 

05.50 Т/с «Коли ми вдома» 

07.05 Х/ф «Анна Герман» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдо-

ма» 

20.00, 22.55 «Холостяк-7» 

22.30 «Небачене Євробачення»

01.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«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 справедли-

вості 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.00 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на» 

21.00, 00.00 Т/с «Нелюбима» 

23.20 Слідами львівського сміт-

тя. Спеціальний репортаж

01.40 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.45 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях 

СУБОТА, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

10.45 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.50 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

11.00 Фольк-music 

12.25 Т/с «Площа Берклі»

14.25 Х/ф «Сісі — непокірна ім-

ператриця»

16.10 Книга.ua

16.40 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

18.20 Богатирські ігри 

19.20 Міжнародний турнір зі 

спортивної гімнастики 

«Ukraine International cup»

21.00 Новини 

21.20 Кубок Девіса. Португалія 

— Україна. Щоденник

21.30 За крок до Євробачення 

22.15 Д/ф «Наталья Сумська. 

Перевтілення» 

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Х/с «Острів любові»

04.35 Д/ф «Не пійманий світом»

05.10 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

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»

13.50 «Голос країни-7»

16.30 «Вечірній квартал. 2017»

18.30 «Розсміши коміка. 2017»

19.30 ТСН

20.15, 05.35 «Українські сенсації»

21.15 «Вечірній квартал»

23.20 «Світське життя»

00.20 «Ліга сміху-3. 2017»

03.00 «Телемагазин»

IНТЕР 

05.50 «Подробиці»

06.50 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

07.50 Х/ф «Петля Оріона»

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Д/п «Небо. Літак. Мрія»

11.00 Х/ф «Повернення з орбіти»

12.45 Х/ф «Золоті небеса»

14.15 Т/с «Гордіїв вузол» (16+) 

17.50 Т/с «Все, що нам потрібно» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Все, що нам потріб-

но» 

22.20 Х/ф «Втеча з тюрми» (18+) 

00.35 «Подробиці»

01.05 Х/ф «Ворчун» (12+) 

02.55 Х/ф «Повернення з орбіти»

04.15 Д/ «Небо. Літак. Мрія»

ICTV 

04.45 Факти

05.05 Х/ф «Золоте око» 

07.10 Дивитись усім!

08.05 М і Ж

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

13.10 Х/ф «Тюряга» 16+

15.10 Х/ф «Єлена Троянська» 

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

20.05 Х/ф «Мумія. Гробниця ім-

ператора драконів» 16+

22.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3. 

Книга мертвих» 16+

23.55 Х/ф «Цар скорпіонів-4. У 

пошуках влади» 16+

01.45 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.50 «Холостяк-7» 

13.00 «МастерШеф Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! Діти» 

22.05 Т/с «Коли ми вдома» 

23.05 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Чуже щастя» 

16+

15.00, 19.00, 01.30 Сьогодні

17.00, 19.40 Т/с «Забута  

жінка» 16+

21.20 Х/ф «Сонцеворот» 16+ 

23.30 Реальна містика

02.15 Історія одного злочину 

16+

05.20 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Телевистава «Наталка-

Полтавка» 

10.50 Д/ф «Колажі»

11.40 Спогади 

12.05 Театральні сезони 

12.40 Х/ф «Мадам Нобель»

14.20 Мистецькі історії

14.50 Фольк-music

15.55 Перший на селі

16.20 Твій дім-2 

16.40 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.20 Кубок Девіса. Португалія—

Україна. Щоденник

21.30 Д/с «Розповіді про Хансік»

22.30 Що там з Євробаченням? 

Кухня 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Х/с «Острів любові»

04.35 Д/ф «Володимир Івасюк. 

Щоб народитися знову»

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, 14.00 «Світ 

навиворіт-4. В’єтнам»

15.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

00.10 Х/ф «Найкращий екзотич-

ний готель «Меріголд» 16+

02.25 «Аргумент кiно»

03.00 «Телемагазин»

IНТЕР 

5.00, 12.00 «Великий бокс. 

Усик—Хантер. Гвоздик—

Гонсалес. Ломаченко—

Соса»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пе-

кло» 

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження» 

14.00 Т/с «Все, що нам потріб-

но» 

18.00, 21.30 Т/с «Жереб долі» 

20.00 «Подробиці тижня»

23.10 Т/с «Гордіїв вузол» (16+) 

ICTV 

05.20 Факти

05.50 Т/с «Відділ 44» 16+

09.10 Х/ф «Єлена Троянська» 

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3. 

Книга мертвих» 16+

14.55 Х/ф «Цар скорпіонів-4. У 

пошуках влади» 16+

16.50 Х/ф «Мумія. Гробниця ім-

ператора драконів» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Білосніжка і мисли-

вець» 16+

22.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+

01.15 Х/ф «Сім’я смерті» 16+

03.00 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

05.45 «Все буде добре!» 

07.40 «Холостяк-7» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.50 «Караоке на Майдані» 

10.45 «Україна має талант! Діти» 

13.55 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 

15.55, 23.15 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4» 

17.55, 19.00, 22.10, 00.25 «Слід-

ство ведуть екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Забута жінка» 16+

13.15 Т/с «Нелюбима» 

17.00, 20.00 Т/с «Гірке щастя» 

16+ 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.25 Х/ф «Два квитки  

до Венеції» 16+

23.20 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце» 16+

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

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

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

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

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

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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Знаменитий англійський драматург 
Бернард Шоу писав: «Патріотизм – пере-
конання, що твоя країна краща за інші 
тому, що саме ти в ній народився». Із цим 
твердженням складно не погодитися. 
Сьогодні національно-патріотичне вихо-
вання – один із найголовніших напрямів 
виховної роботи, справа, що за своїм зна-
ченням є стратегічним завданням кож-
ного навчального закладу.

Від нас залежить, яким буде наше 
майбутнє, яке покоління ми виховуємо. 
Як відомо, усе велике починається з ма-
лого. Любов до України починається з 
любові до рідного дому, до свого навчаль-
ного закладу.

На виконання Програми національно-
патріотичного виховання молоді в Мико-
лаївській області на базі Миколаївського 

коледжу бізнесу і права було проведено 
семінар Миколаївського обласного мето-
дичного об’єднання викладачів соціаль-
но-економічних дисциплін на тему «На-
ціо нально-патріотичне виховання на за-
няттях з соціально-еконо мічних дисци-
плін як запорука формування у студен-
тів патріотичної свідомості». У семінарі 
взяли участь викладачі соціально-
економічних дисциплін навчальних за-
кладів I-II ступенів акредитації м. Мико-
лаєва та області.

Із презентаціями виступили педагоги 
коледжу, які висвітлили важливі теми:  
М.В. Грибеник (заступник директора з 
виховної роботи, викладач дисципліни 
«Історія України»), «Національно-
патріотичне виховання при вивченні 
соціально-гуманітарних дисциплін «Іс-

торія» та «Всесвітня історія»; А.П. Бар-
чак (викладач вищої категорії), 
«Національно-патріотичне виховання 
при вивченні соціально-гуманітарних 
дисциплін «Культурологія», «Філософія» 
та «Соціологія»; О.А. Гладир (викладач 
вищої категорії), «Національно-патрі-
отичне виховання на заняттях соціально-
гуманітарного циклу при підготовці мо-
лодших спеціалістів»; М.Г. Невинська 
(викладач вищої категорії), «Патріотич-
не виховання на заняттях соціально-
економічної географії».

Учасники обласного методичного 
об’єднання щиро ділилися здобутками, 
напрацюваннями та досвідом роботи в 
питаннях, що стосуються співпраці з мо-
лоддю. У своїх виступах наголошували на 
тому, що формувати справжнього патріо-

та можна  власним прикладом, органічно 
поєднуючи історичні факти, літературні 
надбання, аналізуючи, дискутуючи, на-
вчаючи ненав’язливо і з любов’ю.

Сучасний молодий українець повинен 
позиціонувати себе справжнім європей-
цем, і не тільки за територіальною озна-
кою нашої держави, а насамперед за 
тими цінностями, які сповідує демокра-
тичне суспільство. Саме тому наші сту-
денти приєдналися до всеукраїнського 
флешмобу «22 Pushup Challange» у під-
тримку ветеранів, що повернулися із 
зони проведення АТО, та передали еста-
ф е т у  Б і л г о р о д - Д н і с т р о в с ь к о м у 
економіко-правовому коледжу.

Олена ДМИТРИЧЕНКО,  

директор коледжу

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ 

Вістянський турнір ерудитівВістянський турнір ерудитів Увага!Увага!     Гра!Гра!
А тепер головне – 

ЗАПИТАННЯ 4-ГО ТУРУ ВІСТЯНСЬКОГО ЗАПИТАННЯ 4-ГО ТУРУ ВІСТЯНСЬКОГО 
ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ:ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ:

1. За дев’ять років до заснування на-
шого турніру група людей вирішила 
рушати в дорогу в негоду і досі йде 
цим шляхом. Назвіть дату початку цієї 
«ходи».

2. У Залі національної слави США 
його портрет висить поряд з іншими ви-
нахідниками, зокрема Стівом Джобсом. 
А в іншій організації він взагалі голо-
вний. Назвіть цю його керівну посаду. 

3. Завзятий рибак М.Й. Мазур у при-
ватній розмові доводив, що під час ри-
балки у цьому високогірному карпат-
ському озері він злапав двічі по три тон-
ни і був правий. Правда, цей текст вима-
гає мінімального виправлення. Кого ж 
міг злапати пан Михайло? 

4. У запитанні є заміна. Академік-
філолог Пономарів відповідає на листи 
від слухачів БіБіСі і незадоволений ро-
ботою редакторів українських радіо і 
телепрограм, яких він неодноразово 
критикував, проте «ТАЧКА» й досі там. 
Дайте абсолютно правильний варіант 
слова «ТАЧКА» із погляду українського 
правопису.

5. У твіттері існує  тренд, користувачі 
якого описують сюжети голлівудських 
фільмів в п’яти словах. У найпопулярні-
ших фільмів з’явилися десятки версій. 
Переказуючи «Титанік», це: «Жінко, по-
сунься, я замерзаю». Фанати поттеріа-
ни теж проявили креативність: «Сирота 
потрапляє в елітну школу». А який 
фільм прокоментували фразою: «Кома-
тозній дівчинці сняться туфлі».

6. Пиріжки – ЦЕ ТАКІ дотепні вірші. 
Наприклад:

Прийшов Бетховену по пошті
Доволі дивний коробок
Із написом: «Тобі потрібніш».
Відновіть ім’я відправника.

7. Книга про кращі партії знамени-
того гросмейстера носить назву 
«Вбивство ЇХ». Дайте відповідь: хто 
ВОНИ, якщо з 1973 року їм пропону-
ють снідати.

8. Що я маю на увазі? Народився він 
у Лондоні, але не в тому. Виростав у 
Стратфорді, але не тому. А населений 
пункт Львівської області приписали 
йому гумористи. Назвіть його.

9. Згідно з літописними відомостя-
ми про події 1115 року, Володимир Мо-
номах мав право зрівнятися титулом з 
Бенедиктом VIII. Що ж наказав зробити 
знаменитий князь? 

10. Для поляків це як випити малень-
ке пиво, для словенців – як закусити, а 
для французів, вибачайте, – як запхати 
пальці до носа. Яка арифметична дія 
відома нам?

11. Герой «Запорожця за Дунаєм», 
за його словами, вжив дві і розраховує 
на третю. А на початку класичного рок-
твору ми нараховуєм їх три підряд. На-
звіть їх.

12. Мало хто знав що таке вчитель-
ський гумор, і про це ми запитали на-
ших філологів. Відповідь виявилась 
простою. Отже, за словами філологів, 
вчительський гумор – це… 

Володимир МАКАРОВ, 

головний суддя змагань

ВІДПОВІДІ:ВІДПОВІДІ:

1. Хусточка – з «Отелло» і Юрій Хусточка, який покинув склад 

«Океану Ельзи». 2. Сленгове журналістське слово «лід» озна-

чає «абзац, виділений жирним шрифтом». 3. Фінішувати в ма-

рафоні на Олімпіаді в Лондоні. П’єтро Дорадо з Італії прийняв 

саме такий допінг, від якого він втратив орієнтацію під час фі-

нішу. На фото тих часів його тримає людина, яка схожа на сера 

Артура Конан-Дойла. 4. В. Шекспір. Так еволюціонував сюжет 

«Ромео і Джульєтти». 5. Із-за коми. Його розпочали працівни-

ки друкарень, яким рішенням власника зняли оплату за набір 

розділових знаків. 6. 212 (2, 10, 200 – цитуються написи на 

українських купюрах відповідних номіналів). 7. Вибуховість. 8. 

Проліски. Вважається, що вони – квіти надії, а зла героїня – ма-

чуха з «Дванадцяти місяців». 9. Гору. 10. Мудрість.

ШАНОВНІ ЕРУДИТИ!ШАНОВНІ ЕРУДИТИ!
НАГАДУЄМО: відповіді на 

запитання 4-го туру  мають 
бути надіслані до редакції до 
15 квітня 2017 р. на електронну 
адресу: visty.mazur@gmail.com

Завжди хвилююся щодо ре-

зультатів третього туру. У 

непростих нинішних умо-

вах керівництво навчаль-

них закладів зазвичай 

встановлює канікулярний 

період відповідно до еко-

номічної доцільності, тобто 

по-різному. Тому, вже отри-

мавши запитання, 

команди могли мати пробле-

ми з оптимальним бойо-

вим складом чи взагалі з 

контактуванням. Можливо, 

таке в когось і було. 

Але в основному справи-

лися всі. П’ять команд ста-

більно накрили залікову 

«сімку», а дві вирішили під-

напружитися трохи більше. 

Лідерський запал дозволив 

«Меркурію» взяти вісім пи-

тань і солідно виглядати 

перед останнім туром; кра-

сені «Слобожанці» зробили 

блискучий дев’ятиочковий 

стрибок і опинилися серед 

претендентів на фінал. 

ПІДСУМКИ ТРЕТЬОГО ТУРУ ВІСТЯНСЬКОГО 

ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ СЕЗОНУ 2016-2017

1 «Слобожанці» Харків 9

2 «Меркурій» Херсон 8

3-7 «ТЕК-РУС» Тернопіль 7

3-7 «Еврика» Хмельницький 7

3-7 «Креатив» Чернівці 7

3-7 «Фенікс» Львів 7

3-7 «Люпус» Чернігів 7

8-9 «Саяни» Кропивницький 4

8-9 «Виключення з правил» Черкаси 4

ПІДСУМКИ ВІСТЯНСЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ 

СЕЗОНУ 2016-2017 ПІСЛЯ ТРЬОХ ТУРІВ

1 «Меркурій» Херсон 8 10 8 26

2-3 «Еврика» Хмельницький 7 9 7 23

2-3 «Слобожанці» Харків 6 8 9 23

4 «Люпус» Чернігів 7 8 7 22

5-6 «Креатив» Чернівці 6 8 7 21

5-6 «Фенікс» Львів 6 8 7 21

7 «ТЕК-РУС» Тернопіль 6 7 7 20

8 «Виключення з правил» Черкаси 6 8 4 18

9 «Саяни» Кропивницький 6 6 4 16

Під час флешмобуПедагоги на семінарі

IЗ УКРАЇНОЮ IЗ УКРАЇНОЮ 
В СЕРЦIВ СЕРЦI

Що стосується запитань, то цього разу найсклад-
нішими виявилися перше і особливо п’яте, яке не 
подолала жодна з команд.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ВІД КООПВИШУПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ВІД КООПВИШУ

САМОВРЯДУВАННЯ

«Увага – це мікроскоп для погляду в самого себе».

Дейл КАРНЕГІ, американський педагог, письменник

9-12 березня делегація Львівського торговельно-
економічного університету в складі першого проректора, 
професора М.Ю. Барни, директора Центру міжнародної 
освіти і співпраці Т.М. Штанько та доцента кафедри ту-
ризму та готельно-ресторанної справи, доцента І.М. 
Мельник відвідала Варшаву для участі у роботі XXVII 
Міжнародного освітнього салону «Перспективи-2017».

У перший день роботи форуму відбулася зустріч укра-
їнської делегації з Послом України в Республіці Польща 
паном Андрієм Дещицею та першим секретарем посоль-
ства Наталією Житарюк. Під час зустрічі обговорювалися 
перспективи популяризації української освіти серед 
польської молоді та важливість програм обміну між сту-
дентами України та Польщі. Сторонами відзначено, що 

програми академічної мобільності дають можливість 
українській молоді інтегруватися в європейське суспіль-
ство, а студентам з Європи – краще пізнавати та відкри-
вати для себе Україну.

Крім того, з нагоди 203-ї річниці від дня народження 
Тараса Шевченка працівники Посольства України в Поль-
щі разом з українською громадою та представниками 
українських вишів вшанували пам'ять Великого Кобзаря. 
У сквері ім. Тараса Шевченка у Варшаві відбулася цере-
монія покладання квітів до пам’ятника визначного укра-
їнського поета. 

Інформаційний сектор ЛТЕУ

У лютому в Полтавському уні-
верситеті економіки і торгівлі 
відбулися вибори голови Сту-
дентської ради. Молодь навчаль-
ного закладу активно підтримала 
студента 4-го курсу спеціальності 
«Готельно-ресторанна справа» 
Олександра Нікологорського. 
Відтоді Сашко сформував коман-
ду, конкретніше визначив цілі та 
й загалом – адаптувався до такої 
відповідальної справи. І йому вже 
є що розповісти читачам «Ві-
стей…» про діяльність студент-
ського самоврядування ПУЕТу, 
бо вже є перші результати і вра-
ження від нової посади. 

– Олександре, чому ти вирішив 
стати головою Студентської 
ради ПУЕТ? 
– Мені не байдуже, чим і як жи-

вуть студенти нашого університе-
ту, – ось головна причина висуван-
ня своєї кандидатури на посаду 
голови Студентської ради ПУЕТ. 
Я обожнюю цю роботу. У ній я по-
вністю реалізовую себе і маю мож-
ливість робити корисні речі для 
студентів та університету.

– Як гадаєш, які саме положен-
ня із твоєї передвиборчої про-
грами мотивували студентів 
проголосувати за тебе? 
– Моя передвиборча програма 

була дуже різноманітною. Однак 
пріоритетом для мене була і є 
підтримка студентів у різних си-
туаціях. Університет – це наш 
другий дім, місце, де всі ми 
повин ні почуватися потрібними, 
корисними та почутими. Це той 
осередок, де молодь може реалі-
зовувати себе в різних сферах, 
стати обізнанішою у багатьох пи-
таннях, помилятися, падати, а по-
тім підніматися і сміливо йти 

далі, знаючи, що їй допоможуть у 
всіх починаннях та надихнуть на 
подальші звершення.

– Охарактеризуй команду Сту-
дентської ради.
– Колектив Студради ПУЕТ – 

це студенти з ясними головами і 
думками, відчуттям справедли-
вості й відповідальності. Вони 
справжні патріоти нашого універ-
ситету. Це люди, готові розфарбо-
вувати студентське життя різно-
барвними святами та насиченими 
подіями. Насправді, це ще й дуже 
щирий, відкритий колектив, до 
якого щодня долучаються нові ці-
каві особистості. Наша команда 
завжди рухається вперед та вті-
лює в життя все нові й нові ідеї. 
Адже сильним студентам потріб-
на сильна Студентська рада. 

– Яка стратегія твоєї роботи зі 
студентами? 
– Особливої стратегії я не маю. 

Просто намагаюсь працювати з 
відкритою душею і гарним на-
строєм. Тоді люди відчувають це, 
і робота виходить злагодженою 
та продуктивнішою. Більше усмі-
хайтеся! :)

– Який грандіозний проект пла-
нуєш реалізувати в університе-
ті, або, можливо, вже реалізу-
вав чи реалізовуєш? 
– Не так давно ми проводили 

надзвичайно цікавий квест, від яко-
го всі були в захваті. Тому Студрада 
вже працює над його продовжен-
ням, і зовсім скоро всі охочі знову 
зможуть взяти в ньому участь. Ми 
охоче влаштовуємо вечірки, що-
тижня проводимо вечори кіно, гру 
в мафію, тренінги та ін. Про інші 
проекти поки що не говоритиму. 
Нехай залишиться інтрига :)

– Як відбувається співпраця ад-
міністрації та викладачів ПУЕТу 
зі Студентською радою? 
– Студентська рада є незалеж-

ним органом. Однак, незважаючи 
на це, ми маємо потужну підтрим-
ку з боку адміністрації та виклада-
чів, за що дуже вдячні. Впродовж 

усієї історії діяльності Студент-
ської ради ПУЕТ лише один про-
ект було відхилено – політ у Кос-
мос, тому що він дорого коштує :)

– Студентське самоврядування 
в українському виші – яке воно? 
Над чим, на твою думку, потріб-
но ще працювати? 
– Студентське самоврядування 

в українських ВНЗ ХХІ століття 
займає передові позиції в діяль-
ності більшості навчальних за-
кладів. Студрада ПУЕТ – сильний, 
незалежний орган, котрий всі свої 
сили спрямовує на покращення 
студентського життя, на створен-
ня комфортних умов спілкування 
між викладачами та студентами. 
Працювати завжди є над чим, 

тому ми ніколи не стоїмо на місці, 
удосконалюємо свою програму та 
вдосконалюємось самі.

– Що, на твою думку, потрібно 
зробити для підтримки прести-
жу університету в освітньому 
середовищі? 
– Престиж будь-якого універси-

тету передусім залежить від сту-
дентів, котрі в ньому навчаються. 
Завдання викладачів та Студради 
– докласти всіх зусиль для роз-
криття кожного студента як осо-
бистості, допомагати реалізовува-
ти їхні проекти, творчо та креа-
тивно розвивати їхній світогляд.

– Розкажи про себе. Які маєш 
захоплення? Яку літературу чи-
таєш, які фільми подобаються? 

– Чим я тільки не займався: і 
танцями, і співом, і малюванням, 
але найбільше мене захоплює те-
атр. Я вже 3 роки граю в нашому 
народному театрі «Рандеву» і 
отримую від цього величезне за-
доволення. Гра на сцені розкри-
ває мене як особистість. 

Люблю читати твори Миколи 
Гоголя, особистість письменника і 
його творчість захоплюють мене 
ще з дитинства. Також читаю кни-
ги Рея Бредбері, Стівена Кінга, Дей-
ла Карнегі та ін. Фільми полюбляю 
різноманітні – від фантастики до 
мелодрами. Один із найулюблені-
ших – «Життя Пі», із задоволенням 
переглядаю його знову й знову.

– Ну а взагалі – як тобі в ролі го-
лови Студентської ради? Що 
найбільше хвилює і надихає? 
– Відчуваю неймовірну відпо-

відальність перед студентами. 
Робота дуже цікава та об’ємна, по-
стійні зустрічі, засідання, органі-
зація заходів, нові знайомства – 
це все надихає на подальший са-
морозвиток та дає безцінний до-
свід. Я довго йшов до цієї посади, 
тому зараз намагаюсь макси-
мально насолоджуватися цим. 

Інтерв’ю провела 

Тетяна ПАНАСЮК

Олександр Нiкологорський: 

«МЕНI НЕ БАЙДУЖЕ!»«МЕНI НЕ БАЙДУЖЕ!»

Святкування Масляної у ПУЕТі

Інавгурація нового колективу Студентської ради ПУЕТ
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

НОВИНИНОВИНИ

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 БЕРЕЗНЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 90,0 85,0 42,0 65,0 45,0 20,0 12,5 50,0 45,0 85,0 102,0 23,0 55,0 11,5 6,5 25,0

Луцьк 105,0 69,0 32,0 70,0 44,0 17,5 10,0 47,0 50,0 – 100,0 25,0 90,0 14,0 5,0 15,0

Дніпро 82,4 72,1 47,3 51,9 37,6 19,5 11,6 44,9 47,2 76,1 100,2 26,3 70,1 10,8 4,1 25,0

Житомир 95,0 73,0 50,0 70,0 42,9 16,0 12,0 45,0 42,0 – 110,0 27,0 85,0 11,0 5,0 18,0

Ужгород 110,0 95,0 50,0 80,0 44,7 18,0 10,0 40,0 40,0 60,0 120,0 30,0 105,0 10,0 8,0 25,0

Кропивницький 100,0 72,0 45,0 65,0 45,5 16,5 12,0 50,0 90,0 100,0 120,0 25,5 75,0 12,5 7,0 30,0

Миколаїв 85,0 80,0 40,0 65,0 42,5 17,5 10,0 40,0 50,0 60,0 90,0 30,0 50,0 15,0 8,0 25,0

Полтава 90,0 75,0 50,0 65,0 45,0 19,0 10,0 45,0 50,0 100,0 125,0 25,0 70,0 10,5 4,0 20,0

Суми 73,0 69,0 42,0 65,0 50,0 15,5 12,0 65,0 54,0 80,0 107,0 23,0 75,0 14,0 4,5 25,0

Херсон 70,0 70,0 60,0 60,0 45,0 16,0 14,0 60,0 50,0 100,0 120,0 27,0 80,0 15,0 5,0 30,0

Черкаси 85,0 67,0 60,0 50,0 44,0 12,0 12,0 55,0 50,0 75,0 100,0 26,0 100,0 10,0 5,0 20,0

Чернігів – – – – 42,7 20,0 12,0 42,5 38,0 80,0 110,0 35,0 60,0 11,0 4,5 –
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ВінницяВінниця 50,0 25,0 50,0 – 5,0 6,5 7,0 7,0 85,0 100,0 17,0 3,6 8,5 34,0 26,0

ЛуцькЛуцьк 60,0 40,0 43,0 – 5,0 5,0 7,0 6,0 70,0 80,0 16,0 4,5 11,0 35,0 25,0

ДніпроДніпро 54,6 25,0 47,5 25,0 5,6 5,3 5,6 5,0 60,8 73,1 15,2 3,4 8,8 29,1 21,3

ЖитомирЖитомир 48,0 28,0 34,0 25,0 5,0 5,0 6,0 5,0 60,0 110,0 15,5 3,3 10,5 30,0 20,0

УжгородУжгород 40,0 30,0 40,0 30,0 6,0 8,0 9,0 8,0 50,0 90,0 17,0 4,0 10,0 40,0 27,0

КропивницькийКропивницький 50,0 25,0 40,0 30,0 7,0 7,5 8,0 7,0 85,0 100,0 17,3 3,5 9,0 34,5 22,0

МиколаївМиколаїв 55,0 20,0 50,0 – 6,0 7,0 7,0 6,0 60,0 90,0 15,0 3,0 7,0 30,0 18,0

Полтава Полтава 65,0 20,0 48,0 – 7,0 5,0 5,0 4,0 60,0 95,0 16,5 3,7 9,5 32,0 20,0

СумиСуми 51,0 25,0 30,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0 75,0 15,5 3,2 7,6 31,0 21,0

ХерсонХерсон 40,0 30,0 40,0 30,0 7,0 7,0 7,0 5,0 75,0 100,0 18,0 3,3 9,0 33,0 20,0

ЧеркасиЧеркаси 45,0 25,0 40,0 25,0 6,0 5,0 5,0 5,0 70,0 60,0 17,5 3,0 9,0 35,0 26,0

ЧернігівЧернігів 52,5 – 42,5 – 6,5 8,0 9,5 8,0 50,0 80,0 17,5 3,1 8,7 33,5 20,0

За матеріалами сайту uamarket.info

  УКРАЇНЦЯМ 

ЗАПРОПОНУВАЛИ 

ЗАРОБИТИ 

НА ХАБАРНИКАХ

Раді запропонували виплачувати 
грошову винагороду інформаторам 
за запобігання та протидію корупції. 
Відповідний законопроект зареє-
стрували під №6225 у парламенті 23 
березня.

Автор документа пропонує плати-
ти інформаторам 10% від суми мож-
ливого збитку.

Згідно із законопроектом, переві-
ряти інформацію, оцінювати потен-
ційні збитки та виплачувати «гоно-
рар» буде Національне агентство з 
питань запобігання корупції.

Ініціатором законопроекту висту-
пає депутат Вадим Рабинович. Свої 
пропозиції він аргументує тим, що 
заохочення сприяють ефективності 
боротьби з корупцією.

Нагадаємо, нещодавно коаліція 
«За детінізацію економіки» виступи-
ла з ініціативою відшкодовувати 
споживачам суму нефіскального 
чека, якщо він заявить про це у 
ДФС.

  УКРАЇНСЬКІ ВОДІЇ 

ПЕРЕХОДЯТЬ 

НА БЕНЗИН А-98
За лютий українські автомобілісти ку-

пили 113,9 тис. тонн бензину на суму 3,6  
млрд. грн. Це на 0,9% менше, ніж у січні, 
та на 17% менше, ніж у лютому минулого 
року.

Про це повідомляє Uamarket.info з поси-
ланням на дані Держстату. 

Найбільше користується попитом бен-
зин А-95. Його у лютому продали 58,4 тис. 
тонни на суму 1,9 млрд. грн., що становить 
половину від загальної кількості продано-

го бензину. Це на 1,3% більше, ніж у січні, 
однак порівняно з лютим минулого року 
продажі впали на 15,8%.

Бензину А-92 українські водії заправи-
ли 53,3 тис. тонн, що на 3,3% менше, ніж у 
січні.

Однак у лютому водії частіше заправля-
ли свої авто бензином А-98. Його продажі за 
місяць зросли на 5,9%.

Дизеля у лютому водії заправили 112 тис. 
тонн, що на 2,3% більше, ніж у січні, але на 
16,6% менше, ніж у лютому минулого 
року.

Автомобілісти, які перевели свій тран-
спорт на газову установку, заправили 56,6 
тис. тонн газу на 1,1 млрд. грн.
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

КОНСОЛIДАЦIЯ БЕЗ КОМПРОМIСIВ
Україна надзвичайно потребує консолідації, оскільки виклики, які стоять перед нею сьогодні, є безпреце-
дентними та надзвичайно небезпечними. Якщо представники правлячої еліти виявляться неспроможни-
ми піднятися над особистими та партійними інтересами заради захисту національних, всій країні варто 
готуватися до драматичного сценарію розвитку подій.

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

К оли згадують про Укра-
їнську Революцію 
1917–1921 років, яка по-
дарувала нашому на-
роду не лише парла-

ментаризм, але й надію на 
утворення власної держави, 
чомусь забувають, що світ за 
100 років суттєво змінився. 
Нам вдалося зробити серйозні 
висновки з подій 100-річної 
давнини. Але ми, як і світ, теж 
дуже змінилися, засвідчивши 
це своїми діями, своїм праг-
ненням до цивілізованого жит-
тя, до європейських цінностей. 
Наші зміни і у масштабних по-
жертвах на відновлення Зброй-
них Сил у 2014–2015 роках, і у 
волонтерській діяльності, яка 
триває і до цього часу. У ре-
зультаті таких злагоджених 
дій суспільства Збройні Сили 
сьогодні вийшли на рівень бо-
єздатної сили, з якою змуше-
ний рахуватися агресор, та ста-
ли потужним фактором укра-
їнської політики. 

Проте саме зі Збройними 
Силами була пов’язана над-
звичайна подія – вибухи на 
артилерійських складах у Ба-
лаклії, відносно недалеко від 
зони проведення АТО. Звісно, 
не бракує різноманітних ко-
ментарів стосовно помилко-
вості зосередження такої 
кількості боєприпасів, згаду-
ють про вибухи на складі у 
Сватовому восени 2015 року, 
проте повну картину на сьо-
годні мають хіба що компе-
тентні органи. До честі вій-
ськових та місцевої влади 
треба зауважити, що небез-
печна ситуація була опера-
тивно ліквідована, дещо не-
сподівано для обер-пропа-
гандиста Дмитра Кісельова з 
російського телебачення.

Проте інша НП – вбивство у 
центрі Києва колишнього де-
путата Державної Думи Росії 
Дениса Вороненкова – стала 
куди більш резонансною. Ко-
лишній офіцер ФСБ та член 
фракції КПРФ, який підтри-
мував анексію Криму, після 
провальної спроби зберегти 
депутатський мандат, пере-
брався до України, де дав свід-

чення у справі про державну 
зраду Віктора Януковича. Во-
роненков володів великим об-
сягом інформації, і те, в який 
спосіб його примусили замов-
кнути назавжди, свідчить про 
усвідомлення в Кремлі небез-
пеки. Не стільки від свідчень 
однієї людини, скільки від са-
мого факту втечі з Росії до 
України. 

Вбивцею Вороненкова вия-
вився колишній службовець 
Національної гвардії, який за-
гинув від рук охоронця екс-
депу тата. Знайти у цій ситуа-
ції замовників буде непросто. 
Проте варто враховувати, що 
Росія не сидітиме, склавши 
руки та очікуючи, коли Украї-
на доведе факт її провини. У 
Кремлі вже ближчим часом 
розпочнуть інформаційну 
кампанію не лише у росій-
ських, а й у західних медіа про 

те, що Україна є failed state (не-
повноцінною державою), якщо 
на вулицях її столиці вбива-
ють людей. 

Припускаю, що Росія поста-
рається перейти у наступ за ба-
гатьма напрямами, і ескалація 
на Донбасі, як не дивно, може 
стати не головним. У Кремлі 
добре усвідомлюють, що роз-
хитати країну легше зсереди-

ни, про що говорить історич-
ний досвід та традиції. До того 
ж, в Україні не сформовані на-
ціональні інтереси, протягом 
попередніх років нашої неза-
лежності до них ніяк не дохо-
дили руки. У цій мутній водич-
ці російська влада намагати-
меться відшукати тих, хто го-
товий співпрацювати з нею.

Я далекий від того, щоб на-
вішувати ярлик «агент Крем-
ля» на кожного незгодного з 
політикою влади. У такий спо-

сіб ми можемо зайти дуже да-
леко. Проте необхідність від-
класти вбік протиріччя та 
власну користь стає нагаль-
ною. Україна зуміла вистояти 
перед першим ударом з боку 
РФ, найбільш підступним та 
важким. Проте це не означає, 
що протистояння завершилося 
та завершилося на нашу ко-
ристь. На жаль, економічний 

потенціал агресора дозволяє 
йому робити вигляд, ніби санк-
ції з боку Заходу не грають для 
нього ролі. Звісно, це не так, 
проте режим «фортеці в обло-
зі» сьогодні на руку Путіну, 
оскільки дозволяє мобілізува-
ти підтримку населення, про-
понувати чітке визначення 
«свій – чужий».

Протягом останніх трьох 
років Україна суттєво зміни-
лася, однак далеко не завжди 
ці зміни помітні неозброєним 

оком. У цьому немає нічого 
дивного, оскільки ми живемо 
всередині надзвичайно масш-
табного стресу та не завжди 
спроможні об’єктивно оціню-
вати ситуацію. Той факт, що 
Україна продовжує боротьбу, 
має не лише надихати, але й 
свідчити про необхідність 
консолідації.

Українським політикам по-
трібно сформулювати перелік 
завдань, заради яких варто 
відкладати в бік знаряддя по-
літичної братовбивчої бороть-
би та зупиняти роботу потуж-
них медіабатарей. Визначити 
зрештою національні інтере-
си, які дозволять кожному змі-
нювати країну на краще, а 
саму Україну ввести до євро-
пейської родини. Парламенту 
інтенсифікувати свою роботу 
та шукати спільну мову всере-

дині законодавчого органу, ре-
анімуючи хоча б ситуативно 
«коаліцію Майдану». Бороти-
ся за відновлення сувереніте-
ту над Кримом та Донбасом 
всіма силами, а не шукати 
фактори, що розділяють сус-
пільство та політикум. Надто 
багато останнім часом було 
тривожних дзвіночків, щоб 
продовжувати жити у режимі 
мирного часу попри те, що во-
єнний стан у країні не запро-
ваджений.  

 
У КРЕМЛІ ДОБРЕ УСВІДОМЛЮ-
ЮТЬ, ЩО РОЗХИТАТИ КРАЇНУ 

ЛЕГШЕ ЗСЕРЕДИНИ, 
ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ІСТОРИЧ-

НИЙ ДОСВІД ТА ТРАДИЦІЇ

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ТРЬОХ РОКІВ 
УКРАЇНА СУТТЄВО ЗМІНИЛАСЯ, 

ОДНАК ДАЛЕКО НЕ ЗАВЖДИ ЦІ ЗМІНИ 
ПОМІТНІ НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ.

ТОЙ ФАКТ, ЩО УКРАЇНА ПРОДОВЖУЄ 
БОРОТЬБУ, МАЄ НЕ ЛИШЕ НАДИХАТИ, 

АЛЕ Й СВІДЧИТИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
КОНСОЛІДАЦІЇ

«Якщо починаєш думати про свої вчинки – отже, щось робиш не так». 

Джефф ВАНДЕРМЕЄР, американський письменник
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НАШ  ДІМНАШ  ДІМ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  НА КЛУМБІ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №13 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   30 БЕРЕЗНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

ДОМАШНIЙ СИР:
ПРОСТIР ДЛЯ ТВОРЧОСТI

Багато сирів можна при-
готувати в домашніх умо-
вах – і виходять вони за-
звичай смачнішими та 
кориснішими, ніж купова-
ні. Головне – щоб продук-
ти були натуральними.  

ТВЕРДИЙ

•  1 кг домашнього сиру
•  1 л домашнього молока
•  2 жовтки
•  100–130 г вершкового масла
•  2 чайні ложки соди
•  чайна ложка солі

Молоко довести до кипіння, до-
дати сир і варити, помішуючи, 3–5 
хв. на маленькому вогні, поки від-
ділиться сироватка. Марлю добре 
змочити у воді, скласти в 2 шари й 
вистелити нею друшляк. Гарячу 
сирну масу перелити в друшляк. 
Дати сироватці стекти, міцно 
зав’язати марлю й підвісити, щоб 
стекла зайва рідина. В окремій мис-
ці збити розм’якшене вершкове 
масло з жовтками, сіллю та содою. 
Коли сироватка стече, перекласти 
сир у каструлю, з’єднати зі збитим 
маслом і жовтками, добре перемі-
шати. На цьому етапі в сир можна 
додати насіння кмину, кропу або 
інші спеції. Викласти масу в ка-

струлю, варити на водяній бані, по-
мішуючи, приблизно 8–10 хв. або 
поки стане тягучою. Перекласти 
сир у змащену вершковим маслом 
форму або друшляк. Зверху притис-
нути масу легким пресом і постави-
ти у холодильник на 2–3 год. 

ІЗ ЗЕЛЕННЮ ТА КМИНОМ

•  1 л кефіру
•  1 л молока
•  6 яєць
•  3 чайні ложки солі 
•  третина чайної ложки 
     червоного гострого перцю
•  дрібка кмину
•  зубчик часнику
•  зелень – за смаком

У каструлю налити молоко та ке-
фір, поставити на плиту, не доводя-
чи до кипіння, влити тонкою цівкою 
злегка збиті з сіллю яйця. Довести 
до кипіння, варити, помішуючи, на 
невеликому вогні кілька хвилин до 
відокремлення сироватки. Зняти з 
вогню, дати охолонути 1–2 хв., дода-
ти подрібнену зелень, часник і пе-
рець. Викласти масу в друшляк, за-
стелений марлею, розрівняти лож-
кою. Зав’язати марлю, дати стекти 
сироватці. Марлю розв’язати, круг 
сиру, що утворився, прикрити кра-

єм марлі, зверху покласти блюдце й 
поставити гніт. Покласти в холо-
дильник на кілька годин. 

ПЛАВЛЕНИЙ З ГРИБАМИ 

•  0,5 кг сиру
•  2–3 столові ложки 
      жирної сметани 
•  яйця 
•  по чайній ложці солі та соди
•  чайна ложка сушеного кропу
•  200 г білих грибів
•  столова ложка олії

У каструлі з’єднати сир, яйця та 
сметану. Збити блендером. Додати 
соду та сіль, перемішати. Постави-
ти на маленький вогонь і варити, 
помішуючи, доки маса стане тягу-
чою (7–10 хв.). Гриби дрібно наріза-
ти й обсмажити на олії до готовнос-
ті, додати в гарячий сир разом із 
кропом, перемішати. Вилити гаря-
чу масу в ємкість, дати охолонути.

Діана ШЕПЕЛЬ

ФОРТУНIЯ 
НЕГОДИ 
НЕ БОЇТЬСЯ
Виявляється, є 
така квітка фор-
тунія. Кажуть, що 
це та сама пету-
нія. Але ж чому 
назви різні?

ЧИТАЧ–ЧИТАЧЕВI
 

РАДИТЬ 

  Із вишневої камеді можна 

приготувати клей. Його ще назива-

ють гуміарабіком, хоча справжній 

роблять із аравійської камеді. Втім, 

вишневий клей може її замінити.

Такий клей добре підходить для 

паперу, бо він від цього не жовтіє і 

склеюється дуже міцно. Зібрану 

камедь очищують від часточок 

кори, висушують та подрібнюють 

на порошок. Зберігають у закритій 

ємності. У міру потреби порошок 

розчиняють у теплій воді. За кіль-

ка годин камедь розчиниться по-

вністю – і клей готовий.

Для приготування клею при-

датна камедь не лише вишні, а й 

інших дерев.

 Після побілки стелі чи стін 

на підлозі часто лишаються пля-

ми від вапна, які важко змити. 

Для цього можна скористатися 

маленькою народною хитрістю. 

Аби позбутися вапняних плям, 

що в’їлися у підлогу (особливо в 

паркет), їх змивають теплою во-

дою з оцтом: на 2 л води – 150 мл 

оцту. Свіжі плями виводять слаб-

шим розчином.

Оцет швидко випаровується і 

не завдає шкоди здоров’ю. Крім 

того, це ще й дезінфікуючий засіб. 

  Нашатирний спирт вико-

ристовують не тільки як медика-

мент, а й для домашніх побуто-

вих потреб. Коли миєте пофарбо-

вані двері, віконні рами, підвікон-

ня, підлогу, то додайте на 1 л те-

плої води 15–20 крапель наша-

тирного спирту. Від нього фарба 

стає блискучою. 

Тарас ЛЕХМАН

Фортунія – це гібрид пе-
тунії, який також має перева-
ги, зокрема стійкий до зов-
нішніх факторів. Як і всі гі-
бриди, розмножити з насін-
ня фортунію неможливо, бо 
втратить материнські озна-
ки. Роблять це вегетативно 
(живцями): з осені треба збе-
регти маточний кущ. Нарізу-
ють живці в лютому–березні, 
на них має бути 2 міжвузля. 
Висаджують у пухкий по-
живний грунт на глибину 
1,5–2 см. Насіння пророщу-

ють, як і петунію, розсадою. 
Воно дрібне, тому майже не 
загортають. Контейнер до 
появи сходів накривають 
плівкою або склом і стежать 
за вологістю.

Використовують форту-
нію як ампельну та грунто-
укривну рослину. Вона має 
гарний вигляд у контейне-
рах на балконах, терасах та 
у підвісних кашпо. Пагони 
досягають 1 м і дуже гілку-
ються. Цвітіння рясне, квіти 
діаметром 5–7 см, найріз-

номанітніших кольорів та 
відтінків. На піку цвітіння 
рослина схожа на квітко-
вий водоспад. Якщо регу-
лярно обрізувати квіти, що 
відцвіли, настане друга 
хвиля цвітіння.

Фортунія добре росте 
на родючих та пухких ді-
лянках, любить сонце, по-
требує помірних поливів. 
Стійка до спеки.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, 

дизайнер

УУ же неодноразово україн-
ські ЗМІ повідомляли 
про поширення у вітчиз-
няному інтернет-прос-
торі так званих «груп 

смерті», особливо популярних се-
ред підлітків. Саме таким загаль-
ним і моторошним словосполучен-
ням називають депресивні спільно-
ти в соціальній мережі «Вконтакті» 
з дивними і загадковими наймену-
ваннями: «Море китів», «Тихий 
дім», «Розбуди мене о 4:20» тощо. 
Підлітковий вік – особливий пері-
од, коли відбувається перехід від 
дитинства до юності. Діти легко 
піддаються впливу і прагнуть чо-
гось незвичайного. На таку аудито-
рію і полюють спільноти, здатні до-
вести підлітків до самогубства.

Ця «гра» виникла в російському 
сегменті Інтернету. Тамтешні під-
літки почали знаходити у «Вкон-
такті» спільноти, які пропонували 
взяти участь у певному квесті, 

який передбачав виконання за-
вдань так званого «куратора». Пе-
ред цим гравець та його профіль у 
соцмережі мав обов’язково пройти 
перевірку на відповідність та від-
даність грі. Завдання починалися з 
невинних ребусів та малюнків, по-
тім вимагали висікати на руках різ-
ні символи, найчастіше зображен-
ня кита. На думку організаторів не-
здорової «гри», саме ця тварина уо-
соблює неможливість здійснення 
мрій та приреченість. У подальшо-
му на підлітка здійснювали психо-
логічний тиск, зокрема наголошу-
ючи, що з «гри» вийти неможливо, 
треба йти до кінця. Крім того, учас-
нику весь час нав’язують депресив-
ний світогляд і сприйняття подій. 
Та найжахливіше – безжалісна 
«гра» має закінчитися самогуб-
ством учасника, без чого, мовляв, 
неможливо потрапити в «тихий 
дім» – місце між реальним та вига-
даним світом. На жаль, у Росії й на-

віть в Україні вже є сумні прикла-
ди летального закінчення «гри»…

У психічно здорової людини ви-
никає логічне запитання: для чого 
це все робиться, а головне, хто за 
цим стоїть? Після великого сус-
пільного резонансу правоохорон-
цям удалося вийти на декого з орга-
нізаторів. Ними виявилися підліт-
ки та молоді люди, котрі… «захоті-
ли уваги суспільства до себе». Ін-
шими словами, піару та слави, на-
віть такою ціною. До речі, останні 
виправдовувались тим, що, мов-
ляв, «гра мала на меті лише інсце-
нізацію підлітком самогубства».

Щоб уникнути контактів дітей у 
подібних групах та «іграх», психоло-
ги радять батькам підвищити увагу 
до своїх нащадків, особливо в пере-
хідний період. Окрім звичних 
обов’язків, слід контролювати корис-
тування дитиною комп’ю тером та 
Інтернетом. Спостерігати, з якою ме-
тою вона це робить, що дивиться, з 
ким спілкується. Адже в еру повсюд-
ної комп’ютеризації небезпека може 
підстерігати й у віртуальному світі, 
який часом навіть може бути більш 
небезпечний, ніж реальне життя.

Михайло ЛОМОНОСОВ

НЕДИТЯЧIНЕДИТЯЧI  «ДИТЯЧI IГРИ»«ДИТЯЧI IГРИ»

ДОМАШНЯ  ПЕДРАДАДОМАШНЯ  ПЕДРАДА
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Повідомлення

Повідомлення

Повідомлення

«Жартувати треба для того, щоб робити серйозні справи».

АРИСТОТЕЛЬ, давньогрецький фiлософ

Диспетчер в аеропорту говорить через 
переговорний пристрій: 
– Пілоте Іванов, пілоте Іванов, ви мене 
чуєте? Якщо чуєте, то махніть крилом. 
Пілот у відповідь: 
– Диспетчере, диспетчере, прийом, чую 
вас чудово. Приземлився дві години 
тому. Якщо чуєте мене, то махніть ви-
шкою.

* * *
Дружина телефонує чоловікові на робо-
ту, щоб поговорити. Чоловік: 
– Вибач, люба, але у мене сьогодні справ 
по горло. 
Дружина: 
– Але, любий, у мене є для тебе дві нови-
ни – хороша і погана. 
Чоловік: 
– Гаразд, у мене зараз обмаль часу, ска-
жи мені тільки хорошу новину. 
Дружина: 
– Ну-у... взагалі... подушка безпеки пра-
цює.

* * *
– Ой, дівчата, я пупок проколола у п’яти 
місцях. 
– Клас! Тепер ти можеш вставити кільця 
і повісити фіранку.

* * *
– Здала нарешті на права. Машину купи-
ти хочу. Може, порадиш, яка найкраще 
для дівчини підходить? 
– Пральна.

* * *
Статус у соціальній мережі: «Не буду пи-
сати, що чоловік поїхав у відрядження! 
А то ще маніяки прийдуть на вул. Леніна, 
15, кв. 103 (3-й під’їзд)!»

* * *
Дружина чоловікові:
– Я не можу жити з таким скупердяєм, як 
ти! На, забери свою каблучку!
– А де коробочка?

* * *
– Купив нову «Мазду», хочу тепер кру-
тий тюнінг і пару оригінальних написів 
на ній. Не знаєш, де це можна дешево 
зробити?
– Постав машину на ніч поперек в’їзду у 
двір. Буде і дешево, і сердито.

* * *
Серед моїх друзів немає ледарів, захо-
джу в Однокласники – всі на робочих 
місцях!

БIЛИХ  ЛЕВIВБIЛИХ  ЛЕВIВ
            

НЕ ВМИВАЮТЬ!
От читаєш іноді у різних ЗМІ від 
1 квітня новину-розіграш і думаєш: 
як можна попастися на таку вигад-
ку, тим більше знаючи який сьогод-
ні день? Хоча, якщо чесно, бувають 
«сенсації», які ковтаєш без най-
менших підозр. Багато хто знай-
шов для себе вихід: не дивитися і 
не слухати новини 1 квітня. Таке рі-
шення себе виправдовує, якщо зга-
дати кілька випадків із історії, коли 
віра у першоквітневі розіграші при-
несла масу незручностей і неприєм-
ностей наївним громадянам різних 
країн. Ну от, наприклад…

У 1860 р. на 1 квітня в Англії була 
запланована «Церемонія вмивання 

білих левів». От знайшовся ж серед манір-
них англійців дотепний жартівник, який 
розіслав сотням лондонців солідні запро-
шення на 11 годину в Тауер. Тільки уявіть, 
як юрба святково вбраних панянок і панів 
штурмує ворота фортеці, вимагаючи «хлі-
ба й видовищ»! Ох і повеселилися ж органі-
затори розіграшу від такої наївності!

Кілька років тому у практичних 
американців вийшло отримати виго-

ду навіть із першоквітневого жарту. На те-
лебаченні прокрутили ролик від однієї з 

антитютюнових організацій, в якому гово-
рилося, що із продажу вилучаються всі си-
гарети. Ніколи ще тютюнова індустрія 
США не зазнавала такого підйому. Причо-
му наприкінці новин, після невеличкої па-
узи, повідомлялося, що це жарт до 1 квітня, 
але хто ж дослухав до кінця? 

А от австралійці вирішили 1 квіт-
ня боротися із пияцтвом. На одному з 

популярних місцевих курортів оголосили 
«новий закон», що обмежує продаж спирт-
них напоїв тим, хто не досяг 21 року. Відпо-
чиваючі студенти були неймовірно обуре-
ні й домовилися навіть вийти на акцію про-

тесту. Щоб уникнути безладів, жартівни-
кам довелося терміново публічно зізнава-
тися у невдалому розіграші.

В Україні теж були свої гучні розі-
граші. 2010 р. у ЗМІ облетіло повідо-

млення про те, що НБУ вирішив випустити 
монету «Тушканчик і капуста», присвяче-
ну появі «тушок» у парламенті. «Тушкан-
чики прокидаються навесні» – нібито мало 
бути написано на монеті.

Видання Zaxid.net у 2011 р. опублі-
кувало «новину» про сомалійських піратів, 
які захопили судно із гречаною крупою, що 
направлялася із Китаю в Одесу. Причому 
харчовою якістю продукту вони залиши-
лися незадоволені. 

Інформагентство «Українські но-
вини» якось пожартувало новиною 

про те, що в Броварах вибухнула фабрика 
«Сладкоша». Це призвело до того, що 40 
працівників цеху в буквальному значенні 
слова злиплися. Ще десятеро людей зли-
плися, коли намагалися звільнити колег.

Тож вирішуйте самі, шановні читачі, чи 
варто довіряти і взагалі реагувати на першо-
квітневі повідомлення. Адже не все те нови-
на, що друкується у ЗМІ й повідомляється в 
теле- та радіоефірі у День Сміху.

ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ 

ЗАКРИВ «ПОСАДУ» 

МУЗЕЙНОГО КОТА

Нещодавно на своїй сторінці у 
Facebook Львівський національ-
ний літературно-меморіальний 
музей Івана Франка оголосив про 
конкурс на заміщення вакантної 
«посади» музейного кота.

Потрібен був охайний рудий кіт 
віком бажано 6–8 місяців, у якого 
«немає судимості та злочинних на-
мірів». Також серед вимог: тварин-
ка має дотримуватися санітарно-
гігієнічних і морально-етичних 
норм, мати лагідну вдачу, добро-
зичливо ставитися до відвідувачів, 
розуміти специфіку музейного 
життя й актуальні завдання фран-
кознавства, а також «володіти іно-
земними мовами й знати основні 
принципи життєвої філософії кота 
Мура». «Пропозиція серйозна. 
Жодних жартів. І досить терміно-
ва», – йшлося у повідомленні.

Обирали рудого з-понад 20 кан-
дидатів з усієї України і таки обра-
ли! Новий господар Дому Франка 
– колишній безхатько на прізвись-

ко Арчі. Львів’ян кличуть відвідати 
музей та познайомитися з його но-
вим співробітником. 

«Закликаємо музеї та інші за-
клади культури за нашим прикла-
дом відкрити двері не тільки для 
відвідувачів, а й для чотирилапих 
родичів нашого мурлики. Якщо ко-
жен заклад стане рідним домом 
бодай для однієї тваринки-
безхатька, цей світ стане кращим і 
добрішим!», – додали в музеї 
Франка. 

Кажуть, кіт у музеї – це пошире-
на європейська практика. Але най-
головніше в цій історії те, що тако-
го самого рудого вусаня мав сам 
Іван Якович Франко. 

КАНАДКА ВИГРАЛА В ЛОТЕРЕЮ 

ЧЕРЕЗ 27 РОКІВ ПІСЛЯ ВІЩОГО СНУ

Мешканка Канади Ольга Беное стала перемож-
цем місцевої лотереї та виграла приз у розмірі 
$3,9 мільйона (5,3 млн. канадських доларів). За 
словами жінки, комбінацію цифр, яка принесла їй 
перемогу, вона використовувала з тих пір, як та 
приснилася їй у 1989 році.

Протягом усього цього часу Беное купувала ло-
терейні квитки і заповнювала їх одними й тими ж 
цифрами – і через 27 років такий підхід спрацював. 

У тому, що вона насправді стала переможцем, 
Беное переконалася вже на наступний день, коли 
переглядала газету: на одній зі сторінок була опу-
блікована виграшна комбінація. 

Гроші канадка планує витратити на покупку но-
вого будинку.
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КАЛЕЙДОСКОП

  СПОРТ ГОРОСКОП НА  3.04–9.04

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Емоції демонструватимете най-
вигадливішим чином. Такі періо-

ди різких змін подій називають перелом-
ними етапами. Від вас вимагатимуть рі-
шучості і сміливості.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Швидка зміна подій викликати-
ме занепокоєння. Шукайте од-

нодумців і розраховуйте на підтримку пе-
ревірених, надійних друзів. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Не всі зможуть виконати свої обі-
цянки та реалізувати творчі пла-

ни. Нові компаньйони можуть розчарува-
ти. Там, де раніше доводилося діяти за ша-
блоном, тепер бажано імпровізувати.

РАК  (22.06–22.07) 
Початок тижня – доволі напруже-
ний період. Слід бути законослух-

няними і справедливими. Уникайте спілкуван-
ня з людьми, які керуються лише емоціями.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Майбутній тиждень принесе 
впевненість у вирішенні склад-

них питань. Імовірно, все відбуватиметь-
ся без зайвих розмов, а іноді вас просто 
ставитимуть перед фактом.

ДІВА (24.08–23.09)
Переконати оточення у спра-
ведливості своїх поглядів допо-

можуть наполегливість і готовність швид-
ко перейти до головного. Ваш козир – 
уміння знаходити взаєморозуміння з 
партнерами та клієнтами.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Працюйте в команді, інакше по-
милки у виборі партнерів, нео-

днозначність під час обговорення важли-
вих питань можуть завадити у справах. 
Сприятливі дні – середа та четвер.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Залучайте до своїх планів і про-
ектів друзів та однодумців. Ваша 

роль як ділового партнера зросте. Стабіль-
ний дохід дасть змогу вигідно вкласти гро-
ші, зробити покупки й реалізувати мрії.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
З’явиться унікальна можливість 
змінити себе, спрямувати енер-

гію у творче русло. Незалежно від освіти 
та підготовки у вас буде шанс розкрити 
свій творчий потенціал.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Щоб переступити через власні 
страхи щодо бізнесу, потрібно 

продумати, як залучити на свій бік макси-
мальну кількість союзників, зацікавлених 
у просуванні ваших послуг.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Працюйте, укладайте угоди, зби-
райте документи. Ваші дії будуть 

швидкими, точними та правильними. Осно-
вні заходи тижня плануйте на четвер.

РИБИ  (20.02–20.03)
Придбавши (або продавши) 
щось, розчарування не уникну-

ти. Будьте уважні під час роботи з меха-
нізмами та побутовою технікою, а на ву-
лиці – як у ролі пішохода, так і водія.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Правління Закарпатської облспоживспіл-
ки, обласний комітет профспілки праців-
ників споживчої кооперації глибоко суму-
ють з приводу передчасної смерті дирек-
тора ТОВ КООП Ужгородський ринок, чле-
на ради Укркоопспілки Василя Васильови-
ча Грісь та висловлюють сердечні співчут-
тя рідним та близьким покійного.

ПРОДАЮТЬСЯ: 
складські приміщення загальною площею 7440,6 кв. м та ангар 
площею 308,0 кв. м, що знаходяться за адресою: вул. Симонен-
ка, 1, м. Коломия. Приймання заяв проводиться протягом 15 
робочих днів з дати опублікування.
Телефон для довідок: (03433) 4-68-42.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ 
приміщення кафе площею 109,2 кв. м у с. Раків Ліс по вул. Ве-
теранів, буд. 95, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл.
З пропозиціями звертатись за адресою: м. Камінь-Каширський, 
вул. Шевченка, 5. 
Контактні телефони: (287) 2-34-30, (097) 290-74-94.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
нежитлове приміщення, будівлю магазину за адресою: 
Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Першого Травня, 8. 
Стартова ціна – 110000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
Останній термін подання заяви – 26 квітня 2017 р.
Телефон для довідок: (05533) 2-10-38.

ГУСАКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПРОДАЄ 
нежитлове приміщення магазину «Продовольчі товари», яке 
знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський ра-
йон, с. Гусаків, вул. Л.Українки, 4.
Телефон для довідок: (097) 616-59-07.

ПРОДАЄТЬСЯ
нежитлове приміщення магазину №4 
загальною площею 90 кв. м у м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Інтернаціональна, 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:
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.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю (Літ.ББ’), (Літ.В) за адресою: смт Великий 
Березний, вул. Шевченка, буд. 74.
Стартова ціна – 1400 тис. грн.
Реєстраційний внесок  – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 20 квітня 2017 року за адресою: смт Вели-
кий Березний, вул. Шевченка, 74.
Останній термін реєстрації учасників – до 13 квітня 2017 року.
Телефон для довідок: (03135) 2-12-44.

Д о анексії РФ Криму в 
Ялті відбувалися ві-
домі на всю Європу 
ралійні гонки. Завдя-

ки ініціативі Галицького авто-
мобільного клубу, зокрема його 
директору Сергію Єженкову та 
Трускавецькій міській раді те-
пер у нас з’явилася нова гонка. 
В курортному Трускавці від-
бувся І-й та ІІ-й етапи чемпіона-
ту України з гірських автопере-
гонів «Гран-прі Трускавець».

Як розповів Сергій Єженков, 
спортсмени та вболівальники 
вже встигли охрестити труска-
вецьку трасу вітчизняним Мон-
те-Карло, а досвідчені ралійники 
засвідчили, що це один із най-
складніших етапів за всі 20 років 
проведення гірських перегонів в 
незалежній Україні. Справді, бо-
ротьба під час кожного заїзду ви-
явилася напруженою, захоплю-
ючою і непередбачуваною. 

Щодо складу учасників пере-
гонів, то сюди прибули майже 
три десятки відомих асів україн-
ського автоспорту та молодих 
гонщиків, які змагалися у кіль-
кох класах автомобілів. Серед 
авторитетів був відомий автопі-
лот Володимир Петренко, старт 
котрого у Трускавці виявився 
163-м у його кар’єрі в незалежній 
Україні. Після кількарічної пе-

рерви повернувся у ралі відомий 
гонщик Степан Мазур, якого по-
любили за ризиковану й без-
компромісну їзду, вміння три-
мати у напруженні глядачів.

Варто нагадати, що у ралій-
них перегонів є свої особливості, 
адже дистанція коротка. У Трус-
кавці кожний заїзд мав 3,1 км зі 
зміною висот 100 метрів, тож у 
перегонах поруч із пілотом не-
має традиційного штурмана. А 
це не кожному спортсмену до 
вподоби – вести на великій швид-
кості авто і бути собі за штурма-
на вузькими вуличками міста, 
де асфальтне покриття зміню-
ється на бруківку, а посеред дис-
танції біля найбільшої глядаць-
кої зони ще й треба робити кру-
тий розворот автомобілів.

Перший етап відбувався без-
посередньо в центрі Трускавця. 
Організатори подбали за безпе-
ку як гонщиків, так і глядачів, 
яких тут зібралося тисячі. До за-
ходів з безпеки були задіяні со-

тні поліцейських, вій-
ськовослужбовців, во-
лонтерів, адже автомобі-
лі розвивали шалену 
швидкість, такого реву 
моторів у місті не чули 
ще ніколи. А на цен-
тральному майдані ство-
рили справжню фан-зону 
з величезним монітором, 
на якому можна було 
стежити за перебігом змагань.

Перегони вулицями міста 
були поділені на 7 заїздів, з яких 
три були фінальними, а в залік 
входили два кращих. Перший 
етап чемпіонату з перевагою в 
1,1 секунди над срібним призе-
ром Антоном Корзуном виграв 
на Mitsubishi Lancer Evo Павло 
Чумаков. Третім з відставанням 
від другого місця у 0,1 секунди 
був Володимир Петренко.

Недільного дощового ранку 
поблизу села Модричі, що на 
околиці Трускавця, спортсмени 
стартували у другому етапі. Мо-
кра асфальтна траса виявилася 
дуже непростою для кожного 
учасника. Під час перших трену-
вальних заїздів автомобілі виїж-
джали на обочину і несли за ко-
лесами землю. На такій своєрід-

ній ковзанці автомобілі Володи-
мира Петренка та Бориса Ган-
джи вилетіли з траси, але все за-
вершилося благополучно і вони 
продовжили змагання. Чого не 
скажеш про переможця першого 
етапу – Павла Чумакова. Задні 
колеса його авто у затяжному по-
вороті втратили щеплення з тра-
сою і машина, зробивши кульбіт, 
опинилася у лісі. З пілотом нічо-
го страшного не сталося, а ось 
спортивний автомобіль зі зна-
чними ушкодженнями довелося 
вантажити на евакуатор. 

Перемогу на другому етапі в 
абсолютному заліку здобув Бо-
рис Ганджа, срібло знову у Ан-
тона Корзуна, а бронза дістала-
ся Володимиру Апостолюку. 

Михайло МАЗУР

АВТОПЕРЕГОНИ НА АСФАЛЬТІ 

ПОВЕРТАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ


