
      

www.media.coop
№14 (1295) 
четвер, 6.04.2017 р.

СУЧАСНИЙ КООПМАРКЕТ СУЧАСНИЙ КООПМАРКЕТ 
У СЕЛІ ГОЛИКОВЕУ СЕЛІ ГОЛИКОВЕ

Кооперативна спільнота Кіровоградщини продо-Кооперативна спільнота Кіровоградщини продо-

вжує славну традицію відкриття «зелених» марке-вжує славну традицію відкриття «зелених» марке-

тів. Цього разу пощастило мешканцям с.Голикове тів. Цього разу пощастило мешканцям с.Голикове 

та сусідніх сіл – після модернізації відчинила та сусідніх сіл – після модернізації відчинила 

двері «Крамниця» формату СООР-стандартдвері «Крамниця» формату СООР-стандарт

 СТОР. СТОР.  6 6 СТОР. СТОР.  4 4  СТОР. СТОР. 12-1312-13

ОЛЬГА СОРОКА: «НАЙВИЩА ОЛЬГА СОРОКА: «НАЙВИЩА 
НАГОРОДА – ВДЯЧНІСТЬ НАГОРОДА – ВДЯЧНІСТЬ 
НАШИХ СПОЖИВАЧІВ»НАШИХ СПОЖИВАЧІВ»

Про одну з найкращих коопорганізацій Про одну з найкращих коопорганізацій 

Житомирщини – Олевську райспоживспілку – Житомирщини – Олевську райспоживспілку – 

розповідає її керівник Ольга Іванівна Сорока, розповідає її керівник Ольга Іванівна Сорока, 

стаж роботи у системі якої становить 40 роківстаж роботи у системі якої становить 40 років

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

ПОЗА ЧАСОМ ПОЗА ЧАСОМ 
І ПРОСТОРОМІ ПРОСТОРОМ

У рубриці «Гість редакції» – нова постать. У рубриці «Гість редакції» – нова постать. 

Знайомтеся: Олег Іванович Якубовський, хра-Знайомтеся: Олег Іванович Якубовський, хра-

нитель Київського Музею родини Якубовських, нитель Київського Музею родини Якубовських, 

колекціонер, реставратор і підприємецьколекціонер, реставратор і підприємець

ПОЄДНАННЯ
 СТОР. СТОР.  3 3

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

     РОБОЧА  ПОЇЗДКА:

     

IСТОРIЯ
ПОВЕРНЕННЯПОВЕРНЕННЯ

Нещодавно до складу Нещодавно до складу 

Споживспілки Хмельнич-Споживспілки Хмельнич-

чини, після 14 років «віль-чини, після 14 років «віль-

ного плавання», поверну-ного плавання», поверну-

лося Старокостянтинівське лося Старокостянтинівське 

районне споживче товари-районне споживче товари-

ство. Рішення задоволь-ство. Рішення задоволь-

нити звернення пайовиків нити звернення пайовиків 

райспоживтовариства було райспоживтовариства було 

прийняте на цьогорічних прийняте на цьогорічних 

підсумкових зборах Ради підсумкових зборах Ради 

Споживспілки області. Споживспілки області. 

Подія ця знакова і пока-Подія ця знакова і пока-

зова не тільки для коопе-зова не тільки для коопе-

раторів Хмельниччини, а раторів Хмельниччини, а 

й для всієї кооперативної й для всієї кооперативної 

спільноти країни. спільноти країни. 

Головою правління райспо-Головою правління райспо-

живтовариства обрано живтовариства обрано 

Василя Пецуха.Василя Пецуха.



2 №14 (1295), четвер, 6.04.2017 р.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФІЦІЙНО

ВІТАЄМО!

 ДОБРА СПРАВА

ЛАРИСУ 
АНАТОЛІЇВНУ 
АВРАМЧУК, 
диспетчера навчальної 
частини Хмельницького 
кооперативного коледжу 
Хмельницького коопера-
тивного торговельно-еко-
номічного інституту, з 
50-річним ювілеєм, який 
вона відзначила 5 квітня.

Гарного весняного дня, 
коли сонце вже високо 
піднімається над гори-
зонтом, а земля готуєть-

ся до цвітіння, зустрічає 
свій ювілейний день на-
родження чарівна, із до-
брою душею жінка, орга-

нізована та надзвичайно 
відповідальна людина, 
яка виявила справжню 
відданість своєму про-
фесійному покликанню, 
пропрацювавши майже 
28 років у нашому на-
вчальному закладі. 
Лариса Анатоліївна – 
знавець своєї справи, 
тому щира подяка їй за 
багаторічну працю, за 
відповідальне ставлення 
до роботи і небайду-
жість до результатів.
Ювілярка у різних життє-
вих ситуаціях демон-
струє розуміння, неви-
черпну витримку, толе-

рантність, пунктуаль-
ність, вимогливість до 
себе та колег. 
Шановна Ларисо Анато-
ліївно, адміністрація ко-
леджу та інституту, а та-
кож усі педагогічні, нау-
ково-педагогічні праців-
ники висловлюють Вам 
найщиріші привітання. 
Нехай не тільки у день 
Вашого ювілею, а й за-
вжди звучать найприєм-
ніші та найщиріші слова 
на Вашу адресу, доля да-
рує тільки щасливі миті 
життя та втілює усе заду-
мане Вами. Нехай за-
вжди будуть у Вашій осе-

лі любов та злагода, а у 
родині із покоління в по-
коління передається пра-
ця і щедрий достаток, 
довіра й подяка, добрі 
звичаї і рідна мова!
Від весни Вам – здоров’я 
і молодості душі, від літа 
– доброти та далекогляд-
ності в задумах, від осені 
– щедрості та вагомих 
здобутків, від зими – 
сили і твердого духу.

З повагою 
колектив Хмельницького 
кооперативного 
торговельно-
економічного інституту

В
ітання з нагоди сумлінної праці – 
завжди приємні. В обласну держав-
ну адміністрацію запросили кра-
щих трудівників Хмельниччини 

для вручення найвищих нагород. Серед 
них і Галина Станіславівна Саврій – голова 
правління Городоцького районного спо-
живчого товариства Хмельницької області.

За значний особистий внесок у соціаль-
но-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток Української дер-
жави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 
йдеться в Указі Президента, Галині Саврій 
присвоєне Почесне звання «Заслужений 
працівник сфери послуг України».  

Вручаючи нагороду Галині Станіславів-
ні, голова обласної державної адміністра-
ції Олександр Корнійчук зазначив: «Цей 
день – чудова нагода, аби скласти велику 
подяку за ваші добро, ніжність, чарівність, 
мудрість. Плідною 55-річною працею в спо-
живчій кооперації, примножуєте свої успі-
хи і досягнення Подільського краю».

Голова правління Спілки споживчих 
товариств Хмельницької області Віктор 
Філіпчук, перший заступник голови прав-
ління Споживспілки Лілія Бернадська, го-
лова обкому галузевої профспілки Петро 
Борщинський, сердечно привітали голову 
правління Городоцького райспоживтова-
риства Галину Саврій із високою Прези-
дентською нагородою.

Те, що кооператори серед кращих пра-
цівників області, свідчить про авторитет 
системи, визнання владними структурами 
її внеску в соціально-економічний розви-
ток Хмельниччини.

– Ми працюємо стабільно, постійно на-
рощуємо обсяги господарської діяльнос-
ті, – зазначила Галина Саврій. – У цих здо-
бутках – сумлінна праця, високий профе-
сіоналізм моїх підлеглих. Відзначення 
наших заслуг – то аванс і на майбутнє. 
Колектив Городоцького райспоживтова-
риства докладатиме всіх зусиль на повні-
шу реалізацію соціально-економічних ін-
тересів усіх працівників системи та пайо-
виків.

За сайтом облспоживспілки

У Києві, у колонній залі Київ-
ської міської державної адміні-
страції відбулася церемонія на-
городження переможців 10 юві-
лейного Національного конкурсу 
«Благодійна Україна – 2016». До 
числа переможців увійшла газе-
та «Порадниця», яка посіла пер-
ше місце в номінації «Благодій-
ність у медіа». Фігурку «Янгола 
добра» та відповідний Диплом 
головному редактору газети, за-
служеному журналісту України 
Тетяні Власюк вручив голова 
правління ГО «Громадське радіо» 
Андрій Куликов.

За головну відзнаку – «Янгола 
добра», якого ще називають 
українським благодійним «Оска-

ром», цьогоріч змагалися ре-
кордні 744 учасники з України, 
Китаю, Німеччини, Польщі та 
США, а переможців визначали у 
22 колективних, спеціальних та 
індивідуальних номінаціях. До 
речі, голова Наглядової ради 
конкурсу, телеведуча, співачка, 
заслужена артистка України, 
мисткиня, волонтер, громад-
ський діяч Анжеліка Рудницька, 
відкриваючи захід, зауважила, 
що янгол не випадково став най-
вищою українською відзнакою у 
сфері доброчинності. Він є у всіх 
релігіях і вважається символом 
добра. Саме тому тих, хто безко-
рисливо підтримує людей у 
скрутні миті життя, можна сміли-

во називати справжніми янгола-
ми.

Серед нагороджених були 
прості громадяни, діячі культури, 
громадські, волонтерські, благо-
дійні організації та 
об’єднання, пред-
ставники бізнесу, ди-
тячі, молодіжні колек-
тиви, навчальні заклади і за-
соби масової інформації.

Загалом лауреатами кон-
курсу стали 49 благодійників, а 
22 бурштинові «Янголи добра» 
розлетілися Україною, щоб уже 
вкотре засвідчити становлення 
громадянського суспільства но-
вої формації, в якому допомага-
ти ближньому – норма.  

Вістяни вітають колег із 
перемогою у такій благо-

родній справі. Ця перемога, 
переконані, ще один крок до по-
будови в Україні суспільства до-
бра, миру, взаємодопомоги.

Власна інформація
Фото Євгена ДОБРИНІНА

ВИСОКЕ ЗВАННЯ ДЛЯ ГАЛИНИ САВРІЙ
  ХМЕЛЬНИЧЧИНА    Вже стало доброю традицією урочисто вшановувати ювілярів, ветеранів спо-
живчої кооперації. Ось і цього сонячного дня, у працівників Городоцького районного спожив-
чого товариства обличчя світилися радісними усмішками – вони проводжали свого голову 
правління до обласного центру.

НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ 
ПРОФСПІЛКОВИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ЛІДЕРІВЛІДЕРІВ
 ЧЕРНІГІВЩИНА  Продо-
вжуючи напрям на всебіч-
не навчання кооперато-
рів, обраний правлінням 
Спілки  споживчих това-
риств «Споживча коопе-
рація Чернігівської облас-
ті», 29 березня у Навчаль-
но-методичному центрі 
профспілок відбувся семі-
нар голів профспілкових 
комітетів райспоживспі-
лок, райспоживтовариств 
та підприємств.

У рамках заходу відбу-
лося засідання президії 
обкому профспілки, де 
було підбито підсумки ви-
конання положень облас-
ної угоди господарськими 
і профспілковими органа-
ми підприємств і організа-
цій за 2016 рік та розгля-
нуто питання про підсум-
ки діяльності профспілко-
вих комітетів за вказаний 
період.

Перед учасниками се-
мінару  виступила Тамара 
Назіна, завідувач відділом 
соціально-економічного 
захисту Федерації проф-
спілок області, яка дала 
практичні рекомендації з 
колдоговірного регулю-
вання соціально-трудових 
відносин на підприємстві 
та законодавчих змін в 
оплаті праці.

Юрист Навчально-ме-
тодичного центру проф-
спілок Володимир Ко-
вальчук зупинився на фі-
нансових та юридичних 
питаннях роботи проф-
спілкової організації.

Упродовж семінару 
учасники мали нагоду об-
мінятись думками та обго-
ворити актуальні питання 
стосовно профспілкового 
руху.

За сайтом 
облспоживспілки

  СЕМІНАР
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ТЕМА НОМЕРА

ЗОРЯНИЙ ЧАС

На той час райспоживспілку очолював 
Петро Плавуцький, заступником голови 
правління був Василь Пецух. Кооператори 
вперто і виважено будували свою госпо-
дарську діяльність на перспективу, дбали 
про фінансову підтримку кожного 
суб’єкта, працювали на попередження про-
блем. Тут будувалися магазини, інші 
об’єкти матеріально-технічної бази. У 97 
селах працювало 492 магазини, більше де-
сятка кафе, в центрі міста – ресторан. Про 
все це господарство дбали 1500 працівни-
ків, будівельна бригада із 120 чоловік, де 
був керівник з будівництва, прораби, зав-
складом, сантехніки, електрогазозварни-
ки. Із техніки – свій автокран, машини. За 
обсягами кооператори в ті часи будували 
більше, ніж колгоспбуд. Звели новий ков-
басний цех, реконструювали сітроцех, за-
готівельну контору. В колективі ринку, 
очолюваному Станіславом Братущиком, 
теж кипіло життя. На думку тодішніх пра-
цівників Старокостянтинівської райспо-
живспілки, це були чудові роки! 

Естафету успіху від Петра Яковича Пла-
вуцького, коли той вийшов на пенсію, пе-
рейняв досвідчений кооператор Олексій 
Михайлович Пшеничний. За півтора року 
його керівництва розробили нову перспек-
тивну модель Статуту. За станом здоров’я 
Олексій Михайлович більше обіймати по-
саду голови правління райспоживспілки 
не зміг. Тож тодішнє правління облспо-
живспілки запропонувало на посаду Юрія 
Миколайовича Шевчука – приватного під-
приємця, директора магазину «Господарчі 
товари». Збори уповноважених райспожив-
спілки підтримали кандидатуру. Коопера-
тивний досвід у Юрія Шевчука був – він 
працював директором Війтівецької бази, 
а потім на Старокостянтинівській лісотор-
говій базі облспоживспілки. Щоправда, з 
цієї посади був звільнений за фінансові по-
рушення.

ХРОНОЛОГІЯ ЗАНЕПАДУ

Період, коли Старокостянтинівська рай-
споживспілка із кращої за усіма показни-
ками в області почала перетворюватися 
на найвідсталішу і найбільш занедбану, 
затягнувся на довгих 14 років. Новий голо-
ва правління почав зі змін до Статуту: 
шляхом обману, підмови було зроблено 
все, аби райспоживспілка вийшла із сис-
теми споживчої кооперації області, щоб 
змінилася форма власності. За цей час 
жодної копійки не вкладалося у розвиток 
системи. 

У результаті із центру міста зникли всі 
15 торговельних підприємств, більше десят-
ка кращих магазинів були продані, система 
зіткнулась із спробою захоплення її майна. 
Споживча кооперація району поступово і 
цілеспрямовано знищувалася.  

У 2012 р. на плачевний стан справ у спо-
живчій кооперації району звернула увагу 
місцева влада. Ну, а 1400 пайовиків, із яких 
27 уповноважених, також були незадоволе-
ні тією лінією роботи, яку втілював Юрій 
Шевчук. Справи у райспоживспілці піді-
йшли до критичної межі руйнування.

У грудні 2015 р. ініціативна група упо-
вноважених з 15 пайовиків, згідно зі Ста-
тутом районного споживчого товариства, 
звернулися з письмовою вимогою прозві-

тувати про свою роботу голові правління 
райспоживтовариства.  Через кілька міся-
ців, 2 лютого 2016 року, на позачергових 
зборах уповноважених пайовиків було по-
ставлене питання звіту голови правління 
про стан справ у системі. Юрій Шевчук 
був присутній на зборах, але не звітував і 
демонстративно залишив зібрання. Збори 
виключили Шевчука із уповноважених 
пайовиків. Натомість на тримісячний тер-
мін обрали тимчасово виконуючим 
обов’язки голови правління Старокостян-
тинівського районного споживчого това-
риства Василя Ярославовича Пецуха. Че-
рез три місяці – вже повноправним голо-
вою правління. 

ОЧОЛИВШИ СТАРОКОСТЯНТИНІВ-
СЬКЕ РАЙСПОЖИВТОВАРИСТВО, 
ВАСИЛЬ ПЕЦУХ ПОЧАВ ІЗ ПІД-
НЯТТЯ ЗАРПЛАТ. МІНІМАЛЬНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, НЕ ВРАХО-
ВУЮЧИ ТУ, ЯКА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ВИТОРГУ, СЯГНУЛА 4600 ГРН.

Василь Ярославович Пецух – професій-
ний кооператор, випускник товарознавчого 
факультету нинішнього Львівського 
торговельно-економічного університету. 
Розпочинав трудову діяльність на теренах 
Старокостянтинівської райспоживспілки 
Хмельниччини товарознавцем, удоскона-
лював роботу магазинів, займався комплек-

сною раціоналізацією мережі. Через півро-
ку після початку кооперативної кар’єри 
йому довірили посаду заступника, а згодом 
– директора універмагу. Незабаром Василя 
Пецуха на зборах ради райспоживспілки 
обирають заступником голови правління 
Старокостянтинівської райспоживспілки, 
яку очолював Петро Плавуцький. Василь 
Ярославович опікувався сферою торгівлі. І 
це був зоряний час для кооперації району. 

– Коли біля керма кооперації району став 
Юрій Шевчук, на знак протесту проти того, 
що там почало відбуватися, звільнився, – 
згадує Василь Ярославович.

За ним звільнилися й інші керівники: го-
ловний бухгалтер, директори заготконтори 
та харчокомбінату. Але ситуацію в спожив-
чій кооперації відслідковував, бачив кон-
флікт, який назрівав. 

ВАЖКА СПАДЩИНА

Що ж Василь Пецух отримав у спадок 
від свого попередника?

– На особистих рахунках організації було 
нуль гривень, в оренді – 70 магазинів, лише 
26 – у власній діяльності, – говорить Василь 
Ярославович. – Не було жодного підприєм-
ства або ресторанного господарства сучас-
ного рівня. Навіть приміщення першого по-
верху офісної будівлі райспоживтовари-
ства, які Шевчук теж віддав в оренду, були 
доведені підприємцями до жалюгідного 
стану. Спілка практично втратила досвід-
чені кадри – із 1500 працівників споживчої 
кооперації на весь район залишилися 56, із 
них 18 працювали у правлінні райспожив-
товариства, а 14 – в коопзаготпромі. Тільки 
за 2014–2015 рр. у результаті попереднього 
бездарного керівництва системі було нане-
сено збитків на суму 600 тис. грн.  

За час керування споживчою коопераці-
єю району Юрієм Шевчуком була поруше-
на співпраця між споживчою кооперацією 
і місцевою владою.

– Сьогодні повертаємо добрі стосунки із 
районним керівництвом. Адже левову 
частку надходжень до районного бюджету 
дає саме наша система, – говорить Василь 
Пецух. 

ДОБРИЙ ПОЧАТОК – 

ПОЛОВИНА СПРАВИ

Очоливши Старокостянтинівське рай-
споживтовариство, Василь Пецух почав із 
підняття зарплат. Мінімальна заробітна 
плата, не враховуючи ту, яка залежить від 
виторгу, сягнула 4600 грн. Люди почали 
отримувати більше – повернулася віра і 
оптимізм, зросло бажання працювати. Не 
звільнили жодного працівника, зберегли усі 
56 штатних одиниць. За 2016 рік тут отрима-
ли чистого прибутку 480 тис. грн. Ще 200 тис. 
грн. поклали на річний депозит – це резерв-
ний фонд на непередбачені та інші екстре-
мальні випадки, 50 тис. грн. лежать в банку 
на різні спілчанські поточні витрати. 

– У 2017 році плануємо збільшити резерв-
ний банківський депозит до півмільйона 
гривень, – говорить Василь Ярославович. 

Спасіння системи відбулося завдяки тим 
людям, які відчайдушно за неї боролися всу-
переч обставинам: юрист Ірина Миколаївна 
Баліцька, директор кооперативного підпри-
ємства райкоопринкторг Станіслав Івано-
вич Братущик, головний бухгалтер цього 
підприємства Олена Григорівна Мельнико-

ва, бухгалтер райкоопринкторгу Валентина 
Петрівна Олійник, головний бухгалтер Ста-
рокостянтинівського районного споживчо-
го товариства Євгенія Петрівна Водяна.

Нині у майбутнє тут дивляться з оптиміз-
мом. Бо до цього вже є передумови. 

– Підсумки роботи господарської діяль-
ності за 2016 рік засвідчили, що всі підпри-
ємства виконали поставлені завдання. Далі 
треба визначатись із матеріально-технічною 
базою, привести її до конкурентоспромож-
ного стану, де треба – зробити ремонти, 
впровадити стандарти фірмового стилю, під 
якими працює споживча кооперація Украї-
ни. Розробили нову Програму, за якою й пра-
цюємо, і я впевнений, що у 2017 році змінимо 
на краще ставлення до нашої споживчої 
кооперації у районного керівництва. Попере-
ду велика робота, – говорить Василь Пецух.

СЕРЕД ПЕРШОЧЕРГОВИХ 
ЗАВДАНЬ У КООПЕРАТОРІВ СТА-
РОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙО-

НУ – ВРЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ 
ІЗ МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ, ПОШУК 

ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ, ЯКІ 
СТОСУЮТЬСЯ ЗМІН ПОДАТКОВО-

ГО ЗАКОНОДАВСТВА

– Для нас є серйозним викликом подат-
кові стягнення, зокрема на нерухоме май-
но. Для зболеної системи кооперації навіть 
1%, при необхідності виплачувати заробіт-
ну плату не менше 3200 грн., – це крах. Мо-
жуть закритися усі магазини. Площа дея-
ких із них – 150–200 кв. м і віддавати щомі-
сяця сільській раді понад 800 грн. немає з 
чого, – наводить сумну арифметику Василь 
Ярославович. – До того ж купівельна спро-
можність на селі низька. Найбільшим по-
датком на нерухомість місцева влада об-
клала кооперативні об’єкти у с. Жабче Рад-
ковецької сільської ради – 1,5% (46 грн. за 
1 кв. м, щомісяця набігає 886 грн.), Григо-
рівській сільській раді сплачуємо 1% – це 
32 грн. з 1 кв. м. Інші сільські ради, врахову-
ючи соціальну складову нашої діяльності 
на селі, ухвалили рішення стягувати від 0,1 
до 0,5% за 1 кв. м. Приємно і легко співпра-
цювати із сільськими радами сіл Волиця-
Керекешина, Пеньки, Губча, Пашківці, Ско-
вородки, де підтримують споживчу коопе-
рацію, докладають усіх зусиль, щоб їхніх 
селян обслуговували саме кооператори. Там 
відсоток податку на нерухомість – 0,01%.  

Та які б труднощі не стояли перед міс-
цевими кооператорами, вони всі будуть 
подолані. Бо на сьогодні вирішена головна 
проблема:

 – Після 14 років поневірянь Старокос-
тянтинівські кооператори повернулися до 
великої кооперативної родини Хмельнич-
чини з новими планами і баченням пер-
спектив. Віримо, що доля в руках Феміди 
буде до них прихильною, адже у правді 
сила і вона на їхньому боці, – так підсумо-
вує цю історію голова правління Спожив-
спілки Хмельниччини Віктор Філіпчук. 

Олександр ГОРЕНКО

IСТОРIЯ  ПОВЕРНЕННЯ
Старокостянтинівська райспоживспілка (нині – районне споживче товариство) належить до тієї категорії 
кооперативних структур, яку в середині 90-х не зігнула фінансова криза.

Дорогою на роботу голова правління 
Старокостянтинівського райспоживтовариства 

Василь Пецух обов’язково пройде біля 
пам’ятника великого пророка Тараса Шевченка

«А хіба гавані існують не для того, щоб знову й знову заходити в них після довгого плавання?»

Ерiх Марiя Ремарк, нiмецький письменник
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 ЖИТОМИРЩИНА   Олевська 
райспоживспілка – одна з най-
більших і одна з кращих коопе-
ративних організацій Спожив-
спілки. До її складу входять: 
комбінат громадського харчу-
вання, кооперативний ринок та 
чотири споживчі товариства – 
міське, Кишинське, Лопатицьке 
і Білокоровицьке з його хлібопе-
карнею. Усі структурні підрозді-
ли спрямовують свої зусилля на 
подальший розвиток економіч-
ного потенціалу системи. Саме 
це впродовж багатьох років дає 
можливість кооператорам райо-
ну залишатися на лідируючих 
позиціях за результатами госпо-
дарсько-фінансової діяльності. 

Також успішна діяльність ве-
ликого колективу залежить від 
того, хто стоїть біля керма, при-
ймає рішення, реально оцінює 
можливості, ретельно розрахо-
вує кожен наступний крок. А ще 
– вміє вислухати, прислухатись 
і почути, вміє переконати, вміє 
похвалити, а коли потрібно, то з 
усією серйозністю і суворістю 
запитати із підлеглих. Усіма 
цими професійними, посадови-
ми і життєвими премудростями 
наділена Ольга Іванівна Сорока, 
яка у споживчій кооперації вже 
40 років, майже половина з цих 
років – очолює правління Олев-
ської райспоживспілки. З нею – 
розмова нашого кореспондента.

– Ольго Іванівно, головні 
збори року підвели підсумки 
досягнутому. У звіті перева-
жали червоні рядки? 

– Їх могло бути значно біль-
ше, якби не всі ті події, які від-
бувалися у політичному, фінан-
совому та соціальному житті 
країни. Адже вони залишають 
свій відбиток і на нашій роботі, 
а значить і на її результатах. Та 
нам вдалося подолати вплив не-
гативних чинників, тому звіту-
вати було про що. Завдяки збе-
реженню основних галузей ді-
яльності, матеріально-техніч-
ної бази і нашого золотого фон-
ду – кадрів, за минулий рік ми 
досягли зростання загального 
товарообороту майже на чверть, 
продавши товарів населенню на 
13 млн. 332 тис. грн. Товарообо-
рот роздрібної мережі склав 11 
млн. 151 тис. грн., що на 16,6% 
більше відповідного періоду 
минулого року. Середньомісяч-
ний товарообіг на одне торго-
вельне підприємство у Білоко-
ровицькому споживчому това-
ристві сягнув понад 100 тис. грн. 
Та час спонукає нас думати не 
лише про сьогоднішнє зростан-
ня обсягів товарообігу, виробни-
цтва, а й прораховувати кожну 
господарську операцію, дбати 
насамперед про її ефективність, 
спрямовану на перспективу.

– Навіть за межами області 
знають про ваше ресторанне 
господарство. 

– Ви маєте на увазі минуло-
річну перемогу нашого кондите-
ра Тетяни Михайлової на Все-
українському конкурсі профе-
сійної майстерності у місті Чер-
каси? Саме завдяки таким пра-
цівникам як Тетяна Петрівна, а 
у нас їх переважна більшість, 
роздрібний товарооборот ресто-
ранного господарства за мину-
лий рік склав 2 млн. 181 тис. грн. 
у діючих цінах, а це на 80% біль-
ше, ніж у 2015 році. У тому числі 
власної продукції продано на 
1 млн. 543 тис. грн., або 80% від 
загального товарообігу галузі. 
Наш комбінат громадського 
харчування, очолюваний Тама-
рою Адамівною Стрюковатою, 
організовує і проводить харчу-
вання 1146 дітей у десяти шкіль-
них їдальнях за кошти батьків. 
А також бере участь у харчуван-
ні дітей по субпідряду у третій 
зоні радіоактивного забруднен-
ня, коли відбуваються тендерні 
закупівлі з надання послуг по 
харчуванню. Від керівництва 
комбінату при цьому вимагаєть-
ся не лише якісне харчування ді-
тей, а й рентабельна робота, яка 
сприяла б розвитку матеріаль-
но-технічної бази підприємства. 
Сьогодні свої споживчі симпатії 
люди віддають продукції малих 
виробництв, виготовленої з на-
туральної сировини та за ко-
лишніми, близькими до радян-
ських часів, стандартами якості. 
Отож, намагаємося завжди і у 
всьому знаходити золоту середи-
ну, щоб задовольнити усі смаки 
і забаганки споживача.

– Напевне, такими ж прин-
ципами у роботі керується і 
хлібопекарня?  

– Безперечно, адже  вона ви-
робляє продукцію №1, бо ж хліб 
– усьому голова. У минулому 
році нашою хлібопекарнею було 
вироблено хлібобулочних виро-
бів майже на 3 млн. грн. На при-

лавки магазинів вона надходить 
ще гарячою і користується вели-
ким попитом у покупців. Ми ро-
зуміємо, що конкурентоспро-
можності і наших виробництв, 
продукції має сприяти регуляр-
не удосконалення виробничих 
потужностей і технологій, замі-
на зношеного та застарілого об-
ладнання. Над цим і працюємо.

– Серед добрих справ мину-
лого року яскраву сторінку 
залишила і робота коопера-
тивного ринку.

– І не лише минулого року. 
Приємно зазначити, що наш ри-
нок, очолюваний Оленою Рома-
нівною Розе, впродовж 4 остан-
ніх років займає призові місця в 
огляді-конкурсі серед ринків 
споживчої кооперації України у 
номінації  ринків райцентрів, 
селищ і сіл  із кількістю працю-
ючих менше п’ятнадцяти чоло-
вік. Минулого року нам дістала-
ся друга позиція. Щоправда, це 
за результатами роботи 2015 
року. Певна, що і минулорічні 
показники увінчаються успі-
хом. Адже впродовж 2016-го ри-
нок працював високоефективно 
і продуктивно. Його доходи 
склали 2 млн. 530 тис. грн., що на 

22% більше попереднього року. 
Різноманітних послуг населен-
ню надано на 1 млн. 237 тис. грн., 
що на 18% більше. Ринок модер-
нізується, технічно розвиваєть-
ся, поліпшується його санітар-
но-технічний стан, покращують-
ся умови праці торгуючих.

– Ольго Іванівно, які сто-
сунки у кооператорів склали-
ся із місцевою владою?

– Враховуючи внесок, який ро-
бить система райспоживспілки у 
наповнення бюджету, а тільки за 
минулий рік ми сплатили майже 
2 млн. грн. податків і зборів до 
бюджетів і фондів різних рівнів, 
кооператори заслуговують на те, 
аби вважатися рівноправними 

партнерами місцевої влади. 
Саме так у нас складаються сто-
сунки. Від влади маємо сприян-
ня у вирішенні багатьох питань. 
Приміром, через депутата місь-
кої ради, до речі нашого коопера-
тора Ганни Юзиківни Кручко, 
нам вдалося переконати усіх де-
путатів у потребі зменшення ста-
вок оподаткування об’єктів неру-
хомості, оскільки розмір оплати 
даного податку залежить від роз-
міру мінімальної зарплати, а з її 
підвищенням до 3200 грн. ката-
строфічно збільшилася оплата 
за нерухомість. Згідно з рішен-
ням сесії Олевської об’єднаної 
громади 17 лютого 2017 року вста-
новлено ставки оподаткування 
для об’єктів нерухомості у сіль-
ській місцевості – 0,15%, по місту 
– 0,35%, у той час, коли у Білоко-
ровичах і Радовелі ці показники 
відповідно – 0,5 і 0,75. Кооперато-
ри були і лишаються помічника-
ми місцевої влади у проведенні 
нею різних урочистих та святко-
во-розважальних заходів, 
пам’ятних і знаменних дат сіл і 
міста, а нашими короваями зу-
стрічають і проводжають вельми 
знаних і поважних гостей Олев-
щини.

– Ольго Іванівно, ви коопе-
ратор із величезним досві-
дом. А чи вдається вам щось 
запозичувати для себе від ін-
ших колег? Наскільки це для 
вас важливо?  

– Мені свого часу пощастило 
у складі делегації ознайомити-
ся з роботою і перейняти досвід 
зарубіжних колег у місті Ман-
честері, у Великобританії, де 
зародився, і звідкіля й поши-
рився кооперативний рух. 
Скільки років пройшло, а те, 
що там побачили і почули й 
досі аналізую, приміряю до на-
ших реалій. Коли семінари-на-
ради проходять чи то на Все-
українському рівні, чи на об-
ласному – для цих зібрань оби-
рають кооперативні організа-
ції кращі з кращих. Тому за-
вжди є чому повчитися.

Минулого року, за розпоря-
дженням правління Спожив-
спілки, семінар-нарада з питань 
торгівлі проходила на базі на-
шого, Білокоровицького спо-
живчого товариства. Ми поділи-
лися досвідом щиро, від душі. 
Сподіваюся, він став у пригоді 
колегам.

– Ольго Іванівно, знаю, що 
у вашому арсеналі чимало 
відзнак за багаторічну сум-
лінну працю і активну життє-
ву позицію – це Почесні гра-
моти і від міської влади, і від 
Споживспілки області, і най-
вища Укркоопспілки – «Знак 
Пошани».

– Будь-яка відзнака дається 
за успіхи у праці, за певні здо-
бутки. Я вважаю, що всі мої на-
городи – це заслуги усіх коопе-
раторів району і кожному з них 
я безмірно вдячна за розуміння, 
підтримку, допомогу. Для мене 
найвищою нагородою є вдяч-
ність наших людей, покупців і 
споживачів нашої продукції. 
Коли іду, бува, вулицями міста 
чи навколишніх сіл і при зустрі-
чі людина шанобливо вітається 
– для мене це найвища відзнака 
моєї праці, найбільша вдячність 
і найкращий стимул.

– Ольго Іванівно, що у пла-
нах?

– У планах хочу, щоб був мир 
і благополуччя у країні, у кож-
ній домівці, і в кожній родині. 
Ми ж і надалі використовувати-
мемо наявний потенціал – квалі-
фіковані кадри, матеріально-
технічну базу, фінансові ресур-
си, накопичений десятиріччями 
професійний досвід і життєву 
мудрість. Не потрібно винаходи-
ти велосипеда. Потрібно просто 
працювати з урахуванням тих 
змін у сучасному світі, які ак-
тивно тривають.

Розмову вела Зоя ЦВЄТАЄВА

Ольга Сорока: «НАЙВИЩА НАГОРОДА – 
ВДЯЧНІСТЬ НАШИХ СПОЖИВАЧІВ»

Чергову відзнаку праці вручає перший заступник голови правління 
Споживспілки Василь Володимирович Баранівський

Ольга Іванівна Сорока
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МАНЕВРИ 

КАДРИ, 
ЯКІ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

У споживчій кооперації Бу-
ковини до когорти таких фахів-
ців зараховують заступника го-
лови правління Кіцманської 
райспоживспілки Юрія Кури-
люка. Правник за фахом, здобу-
тим у Львівській комерційній 
академії, він вже 20 років плід-
но працює у системі. Займав по-
саду юрисконсульта райспо-
живспілки, обирався головою 
правління сільського спожив-
чого товариства, нині – заступ-
ник голови правління райспо-
живспілки.

– Кожна посада була школою, 
яка вчила мене розуміти і шука-
ти шляхи економічного розви-
тку кооперації, втілювати їх у 
життя, – говорить пан Юрій. – 
Мої побажання кожному, хто 
сьогодні називає себе коопера-
тором, особливо керівникам, фа-
хівцям низових ланок: не бути 
мрійниками, бути реалістами, 
глибше оволодівати базою фун-
даментальних знань про коопе-
рацію, щоб мати необхідний рі-
вень компетенції із кооператив-
ного законодавства, діючих нор-
мативних актів тощо.

На переконання першого за-
ступника голови правління 
Чернівецької обласної спілки 
споживчих товариств Тетяни 
Крамарюк, конкурентоспро-
можність кооперативних струк-
тур Кіцманського району на 
місцевому споживчому ринку 
стали можливими завдяки ви-
сокому професійному рівню 
його керівників, спеціалістів, в 

першу чергу голови правління 
райспоживспілки Олександра 
Скорейка та його заступника 
Юрія Курилюка, які зуміли 
спрямувати кооперативну еко-
номіку району у русло динаміч-
ного розвитку.

На сьогодні у кооперативній 
власності перебуває майже 80 
об’єктів, з яких половина знахо-

диться у вимушеній тимчасовій 
оперативній оренді, в інших – ко-
оператори обслуговують сіль-
ське населення. З кожним роком 
до числа діючих повертаються 
все більше зданих в оренду сіль-
ських крамниць, закладів гро-
мадського харчування. А це не-
можливо було б робити без наяв-
них фінансових, матеріальних 
ресурсів. Практично кожний 
об’єкт, кожний квадратний метр 
торговельної площі приносять 
доходи для кооперативної казни.

– Інакше й бути не може, – пе-
реконаний Юрій Курилюк. – 
Правлінням райспоживспілки, 
його підприємствами, спожив-
чими товариствами прийнята 
програма ефективного викорис-
тання основних засобів, підви-
щення рівня фондовіддачі 
тощо. Вона включає низку захо-
дів: нарощення обсягів прода-
жів товарів, надання послуг, а 
також накопичення фінансових 
ресурсів від оренди. 

Саме предметна робота з 
підвищення ефективності коо-
перативної економіки району 
дозволила в минулому році на-
працювати понад 650 тис. грн. 
прибутків, отримати також не-
обхідну суму валових доходів 
від оренди, щоб наповнити ін-
вестиційний портфель 1,3 млн. 
грн. капіталовкладень. Насам-
перед ці кошти спрямували у 
реконструкцію і модернізацію 
кооперативних об’єктів, що 
дало зростання за рік на 8%, 
або на 800 тис. грн. суми за-

лишкової балансової вартості 
основних фондів.

ЗЕМЛЯ: КОМУ – ДАЛИ, 
А КОМУ – НІ

Споживча кооперація в Кіц-
манському районі одна із пер-
ших в області розпочала викуп 
земельних ділянок під спілчан-
ськими об’єктами в сільській 
місцевості, що говорить про да-
лекоглядність, бажання опти-
мізувати рівень господарських 
витрат, мати правову гарантію 
завтрашнього дня системи для 
прийдешніх поколінь.

Однак останнім часом проце-
си оформлення права землеко-
ристування під об’єктами неру-
хомості, що належать коопера-
ції на правах власності, гальму-
ють державні структури вико-
навчої влади, кажуть кіцман-
ські кооператори. 

Юрій Курилюк продемон-
стрував кілька папок з доку-
ментами по переписці правлінь 
райспоживспілки, споживчих 
товариств з відповідними дер-
жавними структурами з цього 
приводу, листами на адресу 
прем’єра України, Міністерств 
і відомств, в яких просять 
роз’яснень і допомоги у вирі-
шенні штучно створеної норма-
тивно-правової казуїстики, яка 
підриває економічні підвалини 
кооперативних організацій.

Так, державні служби від-
мовляють у погодженні техніч-
ної документації із земле-

устрою через нібито невідповід-
ність розміру земельної ділян-
ки, тому, як цей розмір записа-
ний у рішенні сесії місцевої 
ради, окремі кооперативні 
об’єкти чомусь виведені за 
межі генплану населених пунк-
тів. До речі, переважна частина 
кооперативних закладів, введе-
них в експлуатацію у 60-80 ро-

ках минулого століття, будува-
лися колгоспами з наступним 
викупом споживчою коопераці-
єю, але документи про виділен-
ня ділянок не збереглися. 

Зрозуміло, що райспожив-
спілка, споживчі товариства хо-
чуть навести лад у власному 
господарстві. Тому, згідно з 
нормами діючого законодав-
ства, звертаються до державно-
го реєстратора від Держгеока-
дастру з проханням внести змі-
ни до державного земельного 
кадастру (реєстрації земельної 

ділянки), на яку виготовлена 
технічна документація із зем-
леустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки на міс-
цевості. Бо відсутні рішення 
місцевих рад, на підставі яких 
виділялася земельна ділянка 
під будівництво.

Ставчанське споживче това-
риство ще у 2010 році виготовило 
проекти відведення земельних 
ділянок під своїми об’єктами не-
рухомості, яким 50–60 років. На 
їх підставі були укладені догово-
ри оренди із сільською радою. 
Нинішній фінансовий стан спо-
живчого товариства дозволяє ви-
купити земельні ділянки. Про 
що із відповідними листами ке-
рівництво звернулося до органів 
місцевого самоврядування, у 
чиїй власності перебуває земля. 
Для здійснення купівлі необхід-
но отримати експертну оцінку 
земельних ділянок, а для її про-
ведення потрібний витяг з дер-
жавного реєстру права власності 
на землю, який має надати зе-
мельна служба. Та, як виявля-
ється, отримати такий витяг не-
можливо, бо ділянки під коопе-
ративними крамницями зафік-
совані неправильно, отже, спо-
живчому товариству необхідно 
знову замовляти технічну доку-
ментацію із землеустрою. 
А це – 10 тис. грн. на витрати 
з кооперативної казни.

То як бути в цьому випадку, 
запитують кооператори. Адже, 
не виключено, що із такими 
проблемами зустрічаються 
кооперативні організації і в ін-
ших регіонах?

ХТО ШУКАЄ – ТОЙ ЗНАЙДЕ

Коментуючи дану проблему, 
пан Курилюк розповів, як на 
своє звернення до Міністерства 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства Кіцманська 
райспоживспілка отримала від-
писку, у якій чиновники визна-
ють проблему. І повідомляють, 
що з метою врегулювання ситу-
ації із оформленням прав на 
землекористування під існую-
чими об’єктами нерухомості 
урядовці звернулися до Верхов-
ної Ради України з пропозицією 
доповнити проект Закону Укра-
їни, який регулює внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удоскона-
лення містобудівної діяльності. 
З того часу скоро мине рік…

Втім, опускати руки коопера-
тори не збираються. Адже зна-
ють, що їх діяльність важлива 
не для чиновників. А для лю-
дей. Задля них і старатимуться.

Михайло МАЗУР

ЯК НЕ ВТРАТИТИ АМБІЦІЇ
 БУКОВИНА   Для успішної реалізації спілчанської економічної політики важливо мати досвідчені кадри, які здатні розвивати 
кооперативний бізнес, вміти адаптувати його господарські механізми в сучасну ринкову економіку, розумітися на законах, 
вміти відстоювати власну правоту.

За обговоренням кооперативних справ у голови правління Кіцманської райспоживспілки 
Олександра Скорейка (у центрі) його заступник Юрій Курилюк (ліворуч) та головний бухгалтер Дмитро Галіцький

Юрій Курилюк, заступник голови правління 
райспоживспілки

Юрій Курилюк спілкується з керівником 
кооперативного маркету Галиною Задубрівською

ПРОЦЕСИ ОФОРМЛЕННЯ 
ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУ-
ВАННЯ ПІД ОБ’ЄКТАМИ 

НЕРУХОМОСТІ, ЩО 
НАЛЕЖАТЬ КООПЕРАЦІЇ 
НА ПРАВАХ ВЛАСНОСТІ, 

ГАЛЬМУЮТЬ 
ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ПЕРЕВАЖНА ЧАСТИНА 
КООПЕРАТИВНИХ ЗАКЛА-
ДІВ, ВВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУ-
АТАЦІЮ У 60-80 РОКАХ 
МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, 

БУДУВАЛИСЯ КОЛГОСПА-
МИ З НАСТУПНИМ ВИКУ-

ПОМ СПОЖИВЧОЮ КООПЕ-
РАЦІЄЮ, АЛЕ ДОКУМЕНТИ 
ПРО ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК 

НЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ

«Хто сам у собі носить сонце і життя, не шукатиме світла десь на стороні».
Ромен РОЛЛАН, французький письменник
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В ідкривали, як і годиться у таких 
випадках, з музикою, розігра-
шами призів та акційними про-
позиціями. Напередодні уро-
чистого відкриття працівники 

райспоживтовариства розповсюдили 
флаєри-запрошення із відривним купо-
ном для участі у розіграші подарунка – 
електричного чайника. У лотереї міг взя-
ти участь будь-хто. Єдина умова – при-
йти на свято.

На думку в.о. голови правління 
Олександрівського райспоживтовари-
ства Володимира Заніздри, без осучас-
нення магазинів та залучення іннова-
цій у торговельну діяльність коопера-
тивна мережа не може розраховувати 
на прихильність споживачів. Це осно-
ва високорентабельної торгівлі. Тож 
свої ідеї та задуми молодий керівник 
разом із професійним колективом і вті-
лили під час модернізації торговельно-
го закладу в селі Голикове.

Загальний вигляд «Крамниці» відпо-
відає брендовому стилю споживчої коо-
перації України, а одну зі стін торговель-
ної зали прикрашає інформаційний стенд 
«Історія розвитку споживчої кооперації 
Кіровоградщини» з історичними фото-
графіями. Вийшло красиво та пізнаваль-

но. Осучаснюючи заклад, потурбувалися 
кооператори і про енергозбереження, 
встановивши булер’ян. Адже опалювати 
магазин дровами нині економічно вигід-
но – перевірено колегами з Компаніїв-
ського та Маловисківського районів, які 
щедро ділилися професійними секрета-
ми приведення до конкурентоспромож-
ного стану спілчанських закладів.

Після ремонту покупці в «Крамниці» 
мають вільний доступ до товарів, лише 
20% товару відпускається через прила-
вок. У широкому різноманітті товарів, 
асортимент яких помітно зріс після мо-
дернізації закладу, відвідувачам допома-
гають зорієнтуватися фірмові покаж-
чики-навігатори категорій продукції. Ви-
бір якісних продуктів тут досить великий 
– у продажі свіжі овочі та фрукти, м’ясні 
й ковбасні вироби, цукерки та печиво, фа-
совані крупи та продукція власного ви-
робництва від «Хлібокомбінату» Олек-
сандрівського райспоживтовариства. 

У ШИРОКОМУ РІЗНОМАНІТТІ 
ТОВАРІВ, АСОРТИМЕНТ ЯКИХ 
ПОМІТНО ЗРІС ПІСЛЯ МОДЕР-
НІЗАЦІЇ ЗАКЛАДУ, ВІДВІДУ-

ВАЧАМ ДОПОМАГАЮТЬ ЗОРІ-
ЄНТУВАТИСЯ ФІРМОВІ 

ПОКАЖ ЧИКИ-НАВІГАТОРИ 
КАТЕГОРІЙ  ПРОДУКЦІЇ

Володимир Заніздра розповів про 
деякі «родзинки» закладу.

– У нас є власна духмяна випічка, 
тож свіжий хліб та хлібобулочні виро-
би завжди на полицях. А ще ми значно 
доповнили асортимент промисловою 
групою товарів, щоб сільські жителі 
мали змогу в одному місці придбати 
не лише продукти харчування, а й 
предмети повсякденного вжитку, – роз-
повів керівник. – Знаючи фінансові 
можливості мешканців сіл, ми запро-
вадили акцію «Легка п’ятниця». Її суть 
така: щоп’ят ниці за умови купівлі то-
варів на суму від 200 грн. наші клієнти 
отримують 10-відсоткову знижку. І нам 
приємно, і людям вигідно.

Ірина ШІХІЄВА

 ФОТОРЕПОРТАЖ

СУЧАСНИЙ КООПМАРКЕТ У СЕЛI ГОЛИКОВЕ
 КІРОВОГРАДЩИНА    У мешканців села Голикове, а також сусідніх сіл Гайове та Кримки розпочався новий сезон 
вдалих покупок. Адже нещодавно у районі відкрили оновлений магазин продуктових та промислових товарів 
формату COOP-стандарт «Крамниця».

 ЗАПОРІЖЖЯ    Широкий вибiр 
товарiв для дiтей пропонує ма-
газин №35 споживчого товари-
ства «Свiтанок» системи 
Запорiзької райспоживспiлки, 
розташований у селi 
Августинiвка. Тут можна купити i 

дитячий одяг, i взуття, i трико-
тажнi вироби, i головнi убори. У 
спецiальному вiддiлi продають-
ся iграшки, розвиваючi iгри i 
навiть велосипеди. Завiдувачка 
магазину Надiя Черкашина (на 
знiмку) добре знає запити ма-

леньких покупцiв i робить усе, 
щоб вони були задоволенi. У 
товарооборотi магазину частка 
дитячого асортименту неухиль-
но збiльшується.

Ольга НАГIРНЯК

ДЛЯ  МАЛЕНЬКИХ  ПОКУПЦІВДЛЯ  МАЛЕНЬКИХ  ПОКУПЦІВ
КООПФАКТ

БЕЗ ОСУЧАСНЕННЯ МАГАЗИ-
НІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВА-
ЦІЙ У ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬ-

НІСТЬ КООПЕРАТИВНА МЕРЕ-
ЖА НЕ МОЖЕ РОЗРАХОВУ-

ВАТИ НА ПРИХИЛЬНІСТЬ 
СПОЖИВАЧІВ
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СИЛА  БРЕНДУ
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ЗАГАЛЬМУВАТИ 

БІЛЯ СООР-МАРКЕТУ

Село Нова Дмитрівка розпо-
чинається одразу за Золотоно-
шею. Кооперативний маркет – 
не єдиний торговельний заклад 
з числа тих, котрі зручно розта-
шувалися обабіч траси Київ – 
Черкаси і пропонують свої по-
слуги місцевим жителям і про-
їжджим.

– Ми любимо своїх відвідува-
чів і не залишаємо поза увагою 
жодне їхнє прохання, – говорить 
продавець Ольга Лебединська. 
– Бо якщо їм у нас чимось не спо-
добається, то і односельчани пе-
реметнуться до конкурентів, і 
далекобійники шукатимуть ін-
ший магазин. Це той найгірший 
сценарій, якого ми намагаємося 
не допустити.

До честі кооператорів, їм це 
непогано вдається. Принаймні 
ми стали свідками, як кілька ве-
ликовантажних фур гальмували 
саме біля спілчанської крамни-
ці. Здивувало, що пані Ольга 
зверталася до цих кремезних чо-
ловіків, як до добре знайомих, і 
перепитувала: «Сьогодні – як за-
вжди?». І поки ті пили каву, 
вправно і швидко відрізала, зва-
жувала, замотувала – формува-
ла їм у дорогу замовлення.

– Люблю я цей магазинчик, і 
завжди, коли буваю у Новій 
Дмитрівці, тут отоварююсь, – по-

ділилася своїми враженнями 
жителька сусіднього села Меле-
сівка Карина Коломієць. – Сюди 
приємно навіть просто зайти.

На невеликій площі торго-
вельної зали максимально пред-
ставлений асортимент, який ко-
ристується попитом у сільсько-
го мешканця: зокрема вапно, 
грунт для розсади, насіння, дріб-
ний сільськогосподарський ін-
вентар тощо. Влітку «центр тя-
жіння» переноситься на спеці-
ально облаштований літній май-
данчик, досить популярний се-
ред відвідувачів.

Про те, що СООР-маркет вва-
жається місцем найбільш попу-
лярним у селі, свідчить і той 
факт, що саме тут, на прилеглій 
території, встановили дошку 
оголошень, яка інформує про на-
явні  пропозиції  купівлі -
продажу, про найважливіші міс-
цеві події.

«У НАС УСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

За 30 кілометрів від райцен-
тру, у с. Софіївка, вдруге зверта-
ємо з траси, здалеку запримітив-
ши симпатичний СООР-маркет. 
Прямо на вхідних дверях – ак-
ційні пропозиції, що лише піді-
гріває цікавість потенційних по-
купців.

– У нас добре прижилися за-
охочувальні форми торгівлі від 
виробників, – пояснює завідую-

ча магазином №111 Золотонісь-
кого райспоживтовариства Ві-
кторія Дахновська. – Адже під 
час проведення акцій покупці 
можуть непогано зекономити. 
А ще – на вагових крупах і бо-
рошні, доступ до яких вільний. 
У нас все робиться для людей і 
з турботою про них. Приміром, 
організували прийом замов-
лень на кейтерингове обслуго-
вування святкових заходів, по-
минальних обідів. Ця послуга 
дуже швидко прижилася. Як це 
працює? Усі ваші турботи пере-
бирає на себе наш кооператив-
ний ресторан «Зустріч»: самі 
закуповують продукти, самі го-
тують і у своєму посуді приво-
зять уже готові страви. Ми й 
продукцією їхнього власного 
виробництва торгуємо: пельме-
нями, манниками, голубцями, 
млинчиками з начинками – ви-

бір напівфабрикатів дуже ши-
рокий.

Далеко не завжди зустрінеш 
у магазинах подібного формату 
книжковий відділ, а тут він є. 
Правильніше б сказати, не від-
діл, а куточок, в якому літерату-
ра і канцтовари підібрані з ура-
хуванням запитів і побажань.

З розряду незвичного – поли-
ця з кормом для собак, котиків і 
папужок; ритуальна атрибути-
ка; вибір дитячих іграшок.

– Саме широкий і різноманіт-
ний асортимент забезпечує нам 
щоденний виторг у 4-5 тисяч гри-
вень, а влітку він буде ще ви-
щим, – до розмови долучається 
продавець Тетяна Олійник.

За час існування магазину 
його продавці добре вивчили 
смаки і потреби своїх постійних 
відвідувачів. Але оскільки мар-
кет стоїть обіч траси, то сюди 
часто навідуються транзитні по-
дорожні. Тому слідкують, аби за-
вжди в асортименті були чолові-
чі шкарпетки, рушники, предме-
ти гігієни, миючі засоби. Прина-
гідно можуть сформувати пода-
рунковий набір. Ввели додаткові 
послуги, такі як поповнення ра-
хунку через термінал, можли-
вість розрахуватися карткою, що 
дуже зручно, особливо в дорозі.

Буваючи часто у відряджен-
нях, завжди звертаю увагу на 
придорожні торговельні закла-
ди і шукаю поглядом наші, сис-
темні. На жаль, не так їх багато 
вздовж гомінких трас – приват-
них на порядок більше. Золото-
ніський район – приємний виня-
ток у цих спостереженнях. Зеле-
ні магазини з вивіскою СООР – 
це своєрідний одяг, до якого 
люди звикають, на який реагу-
ють і який створює імідж спо-
живчої кооперації.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

СПЕЦИФIКА ПРИДОРОЖНЬОЇ ТОРГIВЛI
  ЧЕРКАЩИНА    Дорогою із Золотоноші на Київ нашу увагу привернули два симпатичних магазинчики, які ми запри-
мітили ще здалеку: про їх приналежність до споживчої кооперації свідчив екстер’єр, виконаний відповідно до ви-
мог брендбуку. Цікавість, як і чим вони торгують, змусила нас двічі звернути з траси.

Магазин у с. Софіївка. 

          Завідуюча магазином Вікторія Дахновська

Продавець 

Тетяна Олійник

Магазин у с. Нова Дмитрівка.  Продавець Ольга Лебединська

ЗЕЛЕНІ МАГАЗИНИ 
З ВИВІСКОЮ СООР – 

ЦЕ СВОЄРІДНИЙ ОДЯГ, 
ДО ЯКОГО ЛЮДИ 

ЗВИКАЮТЬ, НА ЯКИЙ 
РЕАГУЮТЬ І ЯКИЙ 

СТВОРЮЄ ІМІДЖ СПО-
ЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

«Робота, яку ми робимо охоче, зцілює біль».

Вiльям ШЕКСПІР, англiйський драматург
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 10

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Д/ф «Смарагди для Врубе-

ля»

10.25 Міжнародний турнір зі 

спортивної гімнастики 

«Ukraine International cup»

12.00 Київський півмарафон. 

Чемпіонату України з півма-

рафону-2017

12.30 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «На п’єдесталі вітрів 

Флоренції»

15.00 Новини

15.20 Фольк-music 

16.30 Твій дім-2 

16.45 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.45 Вікно в Америку

18.10, 18.55 Кліп учасника Євро-

бачення-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»

22.50 З перших вуст

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»

03.05 Х/с «Острів любові»

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-2»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любо-

ве»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми-6»

16.45, 19.30, 01.15 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти 

долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+

22.00 «Гроші»

23.15, 01.30 Х/ф «Екстрасенс» 16+

02.30 «Телемагазин»

04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

05.50 «Мультфільм»

06.20, 13.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-

вини

09.20, 12.25 Т/с «Жереб долі»

15.20 «Жди меня» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Кохання за законом». 

Прем’єра

22.45 Т/с «Територія краси» 

02.05 Док.проект «Україна: забу-

та історія» 

02.45 «Україна вражає» 

03.10 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55 Надзвичайні новини 

06.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.10 Антизомбі

11.05, 13.10 Х/ф «Червона пла-

нета» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.10 Х/ф «Ван Хель-

синг» 16+

16.20 Х/ф «Білосніжка і мисли-

вець» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Майор і магія» 16+

22.30 Свобода слова

00.25 Х/ф «Сім’я смерті» 18+

02.00 Небачене Євробачення

02.40 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

03.20 Стоп-10

СТБ

07.15 «Все буде добре!» 

09.15 «Все буде смачно!» 

10.10, 18.30 «За живе!» 

11.40 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 

13.40 «Битва екстрасенсів-16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

03.25 «Найкраще на ТБ»

УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика 

11.50 Х/ф «Сонцестояння» 16+ 

13.50, 15.30 Т/с «Гірке щастя» 

16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 01.20 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на» 

21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+

23.30 Х/ф «Бібліотекар. У пошу-

ках списа долі»

02.15 Х/ф «Два квитки у Вене-

цію» 16+

03.45 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості

ВІВТОРОК, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Україна на смак

10.00 Лайфхак

10.05 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.10 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

10.25 Т/с «Площа Берклі»

11.20 Д/ф «Одного разу, 60 років 

потому...»

12.30 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з громадя-

нами

14.00 Театральні сезони 

14.25 Спогади 

15.00 Новини

15.20 Телевистава «Наталка-

Полтавка»

17.20 Хто в домі хазяїн? 

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника Євро-

бачення-2017

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перший на селі 

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок

01.50 Новини. Культура 

02.10 Вікно в Америку 

02.30 Вересень 

03.00 Д/ф «Сергій Корольов. По-

чаток»

03.45 Надвечір’я. Долі 

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми-6»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+

22.00 «На ножах»

23.35, 01.40 Х/ф «Реквієм за 

вбивцею» 16+

02.30 «Телемагазин»

04.30 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання 

за законом» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.15, 05.10 «Подроби-

ці»

22.45 Т/с «Територія краси» 

02.00 Док.проект «Україна: забу-

та історія» 

02.45 «Україна вражає»

03.10 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.00 Більше ніж правда

12.10, 13.05, 17.50 Т/с «Північ-

ний вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Червона планета» 16+

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Снайпер» 16+

01.15 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.40 Стоп-10

СТБ

06.40 «Все буде добре!» 

08.40 «Все буде смачно!» 

10.40, 18.30 «За живе!» 

11.55 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф Ді-

ти-2» 

23.55 Т/с «Коли ми вдома» 

01.15 «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 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.20 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 «Заповіт принцеси» 12+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

01.50 Х/ф «Бібліотекар. У пошу-

ках списа долі» 

04.10 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Україна на смак

10.00 Лайфхак

10.05 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.10 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017

10.20 Д/ф «Справа «божевільно-

го». А.Ведель»

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 На гостину до Івана Попо-

вича 

15.00 Новини

15.20 Світло

16.00 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Школа Мері Поппінс 

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника Євро-

бачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Т/с «Доньки Єви»

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 

02.05 Д/ф «Архип Люлька»

02.55 Віра. Надія. Любов 

03.50 Д/ф «Микола Рушков-

ський»

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»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми-6»

16.45, 19.30, 01.45 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.35, 02.00 Х/ф «Капоте» 16+

02.30 «Телемагазин»

05.00 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання 

за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»

22.45 Т/с «Територія краси» 

02.00 Док.проект «Україна: забу-

та історія»

02.45 «Україна вражає» 

03.10 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Громадянська оборона

10.55 Більше ніж правда

12.10, 13.05, 17.50 Т/с «Північ-

ний вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Снайпер» 16+

15.30, 16.10 «Майор і магія» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Ньюзмейкер. Анатолій 

Матіос

21.25 Т/с «Пес-2» 16+

23.25 Х/ф «Снайпер-2» 16+

01.10 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.35 Стоп-10

СТБ

06.40 «Все буде добре!» 

08.40 «Все буде смачно!» 

09.35, 18.30 «За живе!» 

10.55 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.45 «МастерШеф Ді-

ти-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 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 «Заповіт принцеси» 12+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Україна на смак

10.00 Лайфхак

10.05 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

10.10 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.25 Т/с «Площа Берклі»

11.15 Т/с «Лінія захисту»

12.05 Д/с «Південна Корея сьо-

годні»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.05 Д/ф «Герой не нашого часу. 

Юрій Мажуга»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.20 Д/с «Південна Корея сьо-

годні»

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.15 Казки Лірника Сашка

17.35 М/с «Книга джунглів»

18.00 Voxcheck 

18.10, 18.55 Кліп учасника Євро-

бачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Т/с «Доньки Єви»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 На гостину до Івана Попо-

вича 

02.55 Д/ф «Світ Максима»

03.45 Д/ф «Арабески Гоголя»

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»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 «Мольфар»

13.50 «Пробач мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми-6»

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 «Вечірній Київ»

02.55 «Телемагазин»

04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання 

за законом» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
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20.00, 01.15, 05.10 «Подро-

биці»

22.45 Т/с «Територія краси» 

02.05 Док.проект «Україна: забу-

та історія» 

02.50 «Україна вражає» 

03.10 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV 

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.00 Більше ніж правда

12.10, 13.10, 17.50 Т/с «Північ-

ний вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Снайпер-2» 16+

15.25, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Снайпер-3» 16+

01.00 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.25 Стоп-10

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

10.40, 18.30 «За живе!» 

12.30 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть 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 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 Україна»

21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 14

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Д/с «Розповіді про Хансік»

10.00 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.05 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

10.25 Т/с «Лінія захисту»

12.05 Д/с «Південна Корея сьо-

годні»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

12.55 Voxcheck 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Схеми 

14.05 Д/ф «Голий король» Кос-

тянтина Степанкова»

15.00 Новини

15.20 Віра. Надія. Любов 

16.20 Д/с «Південна Корея сьо-

годні»

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника Євро-

бачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.25 Х/ф «Десять заповідей»

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

22.00 ХРЕСНА ДОРОГА за участю 

СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАН-

ЦИСКА В КОЛІЗЕЇ (РИМ) 

00.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Музичне турне

03.15 Книга.ua 

03.45 Надвечір’я. Долі 

04.40 Уряд на зв’язку з громадя-

нами 

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 любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми-6»

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, 04.40 «Вечірній Київ» 

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання 

за законом» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»

20.00, 01.55, 04.30 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Час бажань»

01.05 Док.проект «Воскресіння»

02.45 «Жди меня» 

05.15 Х/ф «Дівчина з гітарою»

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

09.55 Інсайдер

10.50 Більше ніж правда

12.25, 13.10, 17.50 Т/с «Північ-

ний вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Снайпер-3» 16+

15.35, 16.10 Т/с «Пес-2» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Снайпер-4. Переза-

вантаження» 16+

01.20 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.45 Стоп-10

СТБ

05.52 Т/с «Коли ми вдома»

08.30 Х/ф «Осінній вальс» 16+

10.05 Х/ф «Парфумерша» 

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 01.30 Т/с «Коли ми вдо-

ма» 

20.00, 22.55 «Холостяк-7»

22.30 «Небачене Євробачення» 

01.55 «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 Україна» 

21.00, 00.00 Т/с «Люба. Лю-

бов» 16+ 

23.20 Слідами львівського сміт-

тя. Спеціальний репортаж

01.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.45 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях

СУБОТА, 15

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі хазяїн?

10.10 Хочу бути 

10.45 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.50 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

11.00 Фольк-music 

12.10 Т/с «Доньки Єви»

13.30 Т/с «Площа Берклі»

15.40 Д/ф «Світло Христового во-

скресіння»

16.10 Книга.ua 

16.40 Чоловічий клуб

17.15 Чоловічий клуб. Спорт 

18.35 Богатирські ігри 

19.25 Х/ф «Десять заповідей»

21.00 Новини 

21.30 За крок до Євробачення 

22.20 Д/с «Традиційні свята Ма-

сурі»

22.50 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

00.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕН-

НА ЛІТУРГІЯ

1+1

06.00 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Таємний код Віри»

11.00 «Світське життя»

12.00 «Одруження наосліп-3»

13.45 «Голос країни-7»

16.35, 21.15 «Вечірній Квартал»

18.30 «Розсміши коміка-2017»

19.30, 04.40 ТСН

20.15, 05.25 «Українські сенса-

ції»

23.15 «Світське життя»

00.15 «Ліга сміху-3 2017»

ІНТЕР

06.55 «Ну, постривай!»

07.40 Х/ф «Бережись автомобі-

ля»

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Док.проект «Мені подо-

бається... Алла Пугачова». 

Прем’єра

11.05 Х/ф «Жінка, яка співає»

12.45 «Сходження Благодатного 

Вогню у Храмі Гробу Гос-

поднього»

14.45 Док.проект «Свята земля». 

Прем’єра

15.25 Т/с «Поверни моє кохання». 

1-4 сс. 16+ 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Поверни моє кохання». 

5-7 сс. 16+ 

23.30 «Трансляція святкового бо-

гослужіння з Києво-Печер-

ської лаври»

03.30 Док.проект «Свята земля»

04.10 Х/ф «Час бажань»

ICTV 

05.15 Факти

05.35 Т/с «Відділ 44» 16+

07.15 Дивитись усім!

08.05 М і Ж

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

10.55 Особливості національної 

роботи

11.50 Відпустка по обміну

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

15.15 Х/ф «Суперфорсаж» 16+

17.00 М/ф «Монстри проти при-

бульців»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк» 16+

21.45 Х/ф «Хоббіт. Несподівана 

подорож» 16+

00.45 Х/ф «Снайпер-4. Переза-

вантаження» 16+

02.15 Стоп-10

02.50 Х/ф «Повстання світу»

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.00 «Холостяк-7» 

12.55 «МастерШеф Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! Діти» 

22.05 Т/с «Коли ми вдома» 

23.25 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Заповіт прин-

цеси» 12+

15.00, 19.00, 01.00 Сьогодні

17.00, 19.40 Т/с «Чужа доля» 12+

21.10 Х/ф «Наречений»

23.00 Х/ф «Віддам дружину в хо-

роші руки» 16+

01.45 Історія одного злочину 16+ 

05.30 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 16

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ

09.15 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕН-

НА ЛІТУРГІЯ 

10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА 

БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ 

БЛАГОСЛОВЕННЯ для 

РИМА й ЦІЛОГО СВІТУ СВЯ-

ТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА 

з площі Св. ПЕТРА в РИМІ

12.55 ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ

13.45 Путівник прочанина 

14.00 Фольк-music

15.30 Х/ф «Клара і Франциск»

19.30 Благодійна акція «Незабут-

ня Квітка». Телеверсія

21.00 Новини 

21.20 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 Віра. Надія. Любов

03.10 Світло 

03.50 Телевистава «Лісова пісня»

05.35 Новини

1+1

06.15 «На ножах»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.00 «Розсміши коміка-2017»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Світ 

навиворіт»

15.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

00.10 Х/ф «Лінкольн» 12+

03.45 «Аргумент кiно»

ІНТЕР

05.45 «Подробиці»

06.15 Х/ф «Бережись автомобіля»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Шалене весілля»

14.00 Концерт «Алла Пугачова. 

Вибране»

16.00 Т/с «Поверни моє кохан-

ня». 8-11 сс. 16+ 

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Т/с «Поверни моє кохання». 

12-13 сс. 16+ 

23.30 Х/ф «Жінка, яка співає»

01.10 Док.проект «Мені подоба-

ється... Алла Пугачова»

02.10 Х/ф «Шалене весіллля»

ICTV 

05.45 Факти

06.15 Т/с «Відділ 44» 16+

08.55 Х/ф «Подорож «Єдинорога» 

12.05, 13.00 М/ф «Монстри про-

ти прибульців»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Хоббіт. Несподівана 

подорож» 16+

17.05 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк-2» 16+

22.00 Х/ф «Хоббіт. Пустка Смо-

га» 16+

00.50 Х/ф «Снайпер-5. Спадщи-

на» 18+

02.30 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

05.40 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.00 «Караоке на Майдані» 

11.05 «Україна має талант! Діти» 

14.15 Х/ф «Джентльмени удачі» 

16.05, 23.35 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

18.00, 22.40, 00.50 «Слідство 

ведуть екстрасенси» 

20.55 «Один за всіх»

УКРАЇНА

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях 

09.50 Х/ф «Віддам дружину в хо-

роші руки» 16+ 

11.45 Т/с «Чужа доля» 12+ 

15.10 Х/ф «Наречений» 

17.00, 20.00 Т/с «Поранене серце» 

19.00, 05.20 «Події тижня» з Оле-

гом Панютою 

21.25 Х/ф «Роман у листах» 

23.20 Музична платформа. 

Концерт

01.30 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, пе-
редзвоніть після його відправки до ре-
дакції на номер (044) 529-93-47.

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

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 
У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  
ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  КОНКУРС

МІС ТА МІСТЕР МКТЕК МІС ТА МІСТЕР МКТЕК – 2017:  2017: 
ВІД ПЕРЕЖИВАННЯ ДО ЗАХОПЛЕННЯВІД ПЕРЕЖИВАННЯ ДО ЗАХОПЛЕННЯ
У Закарпатському театрі драми 

та комедії за сприяння адмі-
ністрації Мукачівського коо-
перативного торговельно-еко-

номічного коледжу, зокрема дирек-
тора коледжу, к.е.н, доцента Б.І. Ка-
баці, відбулося широкомасштабне 
шоу «Міс та Містер МКТЕК – 2017», 
організатором якого стала Адріана 
Бабушкіна – студентка коледжу, 
Міс МКТЕК – 2015. За титул найгар-
ніших дівчини та хлопця навчаль-
ного закладу змагалися 14 учасни-
ків. 

Змагання проходили в кілька ета-
пів: «Вихід у національному вбран-
ні», «Талант», «Спортивний вихід», 
«Вечірнє дефіле». Під час виступів 
дівчата й хлопці продемонстрували 
не тільки свої таланти, різноманіт-
тя та глибину власного внутрішньо-
го світу, але й підвищили самооцін-
ку, стали впевненішими в собі. 

Фінал шоу пройшов у форматі 
HOLLYWOOD. Усі конкурсанти були 

гідні корони та «Оскара», бо ж зі 
звичайних,  скромних,  сором’яз-
ливих студентів вони перевтілилися 
в упевнених у собі особистостей, що 
йтимуть до своєї мети, незважаючи 
на будь-які труднощі.

Учасниками грандіозного дій-
ства стали не лише конкурсанти, а 
й глядачі, яких, до слова, зібралася 
повна зала. Ведучими конкурсу кра-
си був чудовий дует випускників 
Мукачівського кооперативного, у 
минулому коледжівська команда 
КВК «Шара», Степан Богдан та Во-
лодимир Шпілька. До речі, студент-
ське хобі цих запальних юнаків 
нині стало їхньою улюбленою спра-
вою. Між виходами всіх присутніх 
розважали учасниця телевізійних 
шоу «Розсміши коміка» і «Ліга смі-
ху» Валерія Мандзюк, випускниці 
коледжу Даніела і Вікторія Товтин, 
другокурсниця Наталія Пішта. 

Члени журі об’єктивно і чесно ви-
значили номінації, яких загалом у 

конкурсі було 18, а спосонсори захо-
д у  з а б е з п е ч и л и  у ч а с н и к і в  ц і н -
ними, дороговартісними подарун-
ками.

Усі учасники можуть пишатися 
собою, адже тепер кожен із них – 
гордість коледжу. І хоч конкурс за-
вершився, та позитивні враження і 
емоції від нього ще довго обговорю-
ватимуться, надихатимуть на нові 
звершення.

Навчально-виховний сектор 
студради МКТЕК

У Вінницькому кооперативному 
інституті неабияку увагу приділяють 
всебічному розвитку особистості. 24 
березня студенти I та II курсів разом 
із викладачем української літерату-
ри І.В. Шибіцькою відвідали першу 
персональну виставку творів живо-
пису Ірини Бабій «Подих».

«…Рукою справжнього художни-
ка пишуть ангели…» Ці слова можна 
сміливо сказати про нашу землячку, 
вінницьку художницю, прекрасну 
жінку, успішну бізнес-леді, комер-
ційного директора видавництва-
друкарні «ТВОРИ» Ірину Бабій.

Ірина з дитинства мала здібності 
до малювання, але перша картина 
була народжена кілька років тому, 
коли майстриня відчула поклик 
душі і, купивши малесеньке полот-
но та акрилові фарби, намалювала 

своє «перше дитя». Це було малень-
ке деревце. Квітуче, чарівне дере-
во, яке стало символом процвітан-
ня та росту як у творчості, так і в 
бізнесі.

Сьогодні Ірина, як і кілька років 
тому, навчається і пише картини. Її 
незмінним вчителем є Федір Васи-
льович Панчук – художник, заслу-
жений діяч мистецтв України, ди-
ректор Вінницького літературно-
меморіального музею Михайла Ко-
цюбинського.

Пейзажі, натюрморти, портрети 
відомих талановитих людей – це не-
завершений перелік того, що ство-
рює пензлем талановита жінка. На 
виставках, де представлено карти-
ни Ірини, шанувальників художньо-
го мистецтва приваблює глибина 
образів, оригінальний, живий вибір 
кольорів та стиль малювання. Кар-
тини автора вражають професійніс-
тю та душевністю. Ірина малює ду-
шею, вкладаючи у твір все своє на-
тхнення, емоції і талант.

Студентам сподобалась виставка 
«Подих», яка збагатила їх духовний 
світ та мистецький розвиток. Поді-
бні заходи сприяють підвищенню 
культурного рівня життя молоді, їх 
інтелекту та пробудженню інтересів 
до мистецтва. 

Інна ШИБІЦЬКА, 
викладач української мови та 

літератури

У рамках тижня циклової комісії соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Львівського коо-
перативного коледжу економіки і права, ви-
кладачі Наталія Мозола, Мирослава Ільчи-
шин та Ольга Туркало провели навчально-
пізнавальну екскурсію в Музей історії релігії 
для студентів першого курсу. Мета заходу – 
поєднання навчання та виховання студентів 
та використання міжпредметних зв’язків та 
долучити сучасну молодь до вивчення істо-
ричного минулого нашого народу.

Експозиція Львівського музею історії ре-
лігії складається з кількох тематичних роз-
ділів: «Релігія стародавнього світу», «Юда-
їзм», «Раннє християнство», «Вірменська 
церква», «Історія римо-католицької церк-
ви», «Українська греко-католицька церква», 
«Православ’я в Україні», «Протестантизм», 
«Іслам», «Буддизм».

Студенти коледжу мали можливість 
ознайомитись з рідкісними експозиціями, 
присвяченими мусульманству, іудаїзму, 
християнству, вірменської та греко-като-
лицької церкви. Музей, створений у 1973 

році, захоплює з першого погляду, адже 
знаходиться він в одній з найкрасивіших 
споруд міста – будівлі Домініканського мо-
настиря. У ньому зберігаються експонати, 
що мають історичну і культурну цінність. 
Особливу цінність представляє рукописний 
збірник Тор XV–XIX століть. Цінні ікони XVI–
XIX століть, Острозька Біблія 1581 року – 
єдині у своєму роді предмети, які можна 
побачити тільки у Львівському музеї історії 
релігії. Також заслуговують на увагу експо-
нати буддійської культури, скарб золотих 
монет епохи Наполеона III, культові пред-
мети зі срібла. 

Захоплива екскурсія завершилась квес-
том, суть якого була в розгадуванні студен-
тами різноманітних загадок, пошуку відпо-
відей на запитання, виконанні завдань. Це 
дало можливість молоді порівнювати, дума-
ти, оцінювати, співставляти, мислити та зга-
дати ті знання, які вони отримали в коледжі.

Михайло ГОЛУБКА, 
прес-секретар коледжу

Імена конкурсантів та їх титули:

Міс МКТЕК – 2017 – Мікаелла Кочієру.
Містер МКТЕК – 2017 – Сергій Голод.
Перша віце-міс – Каріна Лакатош. 
Перший віце-містер – Михайло Коструб.
Друга віце-міс – Валерія Щока.
Другий віце-містер – Євгеній Граб.
Міс Фото – Крістіна Клочанка.
Містер Фото – Михайло Сокач.
Міс Спорт – Крістіна Клочанка.
Містер Спорт – Любомир Матей.
Міс Загадковість – Яна Шкирта.
Містер Х – Владислав Дубровін.
Міс Креативність – Валерія Щока.
Містер Креативність – Михайло Сокач.
Міс Жіночність – Анастасія Глагола.
Містер Мужність – Вадим Деркач.

  МИСТЕЦТВО
  ПІЗНАВАЛЬНО

НАДИХНУЛИСЯ НАДИХНУЛИСЯ 
«ПОДИХОМ»«ПОДИХОМ»

ЕКСКУРСІЯ В МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЕКСКУРСІЯ В МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
РЕЛІГІЇРЕЛІГІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  МАНДРІВКА

  НА ЧАСІ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

«Є речі, про які треба говорити, тільки дивлячись людині в очі».
Харукi МУРАКАМI, японський письменник i перекладач

Із 4 по 10 березня в Чернівецькому коо-
перативному економіко-правовому ко-
леджі було організовано незабутній за-
кордонний тур. Пізнавальні подорожі Єв-
ропою вже традиційно щороку плану-
ються відділенням туристично-ресторан-
ного обслуговування та харчових техно-
логій з метою практичного вивчення іс-
торико-культурних ресурсів, індустрії ту-
ристичного бізнесу, розширення куль-
турно-освітнього середовища на шляху 
до євроінтеграції. До програми маршру-
ту практики увійшла велика кількість 

природних та історико-культурних об’єк-
тів.

Отож студенти коледжу під керівни-
цтвом викладача Н.Ф. Оробець здійснили 
такий маршрут: Чернівці – Львів – Будапешт 
– Відень – Флоренція – Рим – Венеція – Буда-
пешт – Львів – Чернівці.

Складно уявити за фотографіями всі ті 
шедеври скульптури, живопису та архітек-
тури, якими сповнений світ! До того ж будь-
яка мандрівка в далекі або ближні країни 
дарує безліч знань, спогадів, почуттів та 
емоцій.

Студенти коледжу мали змогу побачити 
всю людську спадщину «наживо» і поспілку-
ватися з представниками різних народів і 
національностей, вдосконалити рівень во-
лодіння англійською мовою, познайомитися 
з культурою, побутом та звичаями місцевого 
населення. Така професійна практика дозво-
ляє студентам ознайомитись зі структурою 
роботи туристичного бізнесу зсередини тої 
чи іншої країни та отримати безцінний до-
свід роботи в цій сфері за кордоном.

За сайтом коледжу

П
’ять днів насиченої програми: 
освітні зустрічі, цікаві знайом-
ства, активне дозвілля та нефор-
мальне навчання. Все це тиждень 

циклової комісії загальноосвітньої під-
готовки, який відбувся у Вищому на-
вчальному закладі «Кіровоградський 
кооперативний коледж економіки і пра-
ва імені М.П. Сая».

Стартував тиждень загальноосвітньої 
підготовки із виставки кросвордів «Ціка-
ва математика». Над розробкою захопли-
вих головоломок працювали студенти І 
та ІІ курсів разом із головою циклової ко-
місії, викладачем математики Наталією 
Чиглінцевою. У фойє навчального закла-
ду всі бажаючі мали можливість взяти 
участь у розгадуванні кросвордів. Не 
оминули нагоди перевірити свої матема-
тичні знання і представники педагогіч-
ного колективу, які з неабияким азартом 
заповнювали порожні клітинки.

Великий інтерес серед студентської 
молоді викликав виховний захід «Хрес-
тик довжиною в життя» від Наталії 
Прохніцької. Для викладача україн-
ської мови та літератури Наталії Мико-
лаївни вишивання – це не лише улюбле-

не захоплення, це ремесло її родини, що 
передавалося з покоління в покоління. 
Під час заходу викладач продемонстру-
вала творчу спадщину своїх рідних, зо-
крема вишиті хрестиком у різних тех-
ніках рушники. Найдавніший із них да-

тований 1910 роком. Коледжани отри-
мали змогу ретельно роздивитися усі 
нюанси української вишивки, ознайо-
митися з традиційними узорами та ко-
льорами, спробувати себе в цій сфері 
творчості.

Насиченістю і багатими враженнями 
відзначилися і наступні дні. Тиждень про-
довжився історичною подорожжю «Великі 
постаті, які змінювали історію Великої 
Британії», що проходила у форматі комен-
тованого перегляду кінострічки, експози-
цією репродукцій творів світової літерату-
ри митців XX століття «Don’t stop at the top. 
Не зупиняйся на досягнутому!» та екскур-
сією до Музею бойової слави при військо-
вій частині – польова пошта В 2336.

Саяни давно мають приємну тради-
цію – запрошувати до себе гостей. У рам-
ках тижня циклової комісії до коопера-
тивного коледжу завітав ключар Свято-
Успенського храму, протоієрей Сергій 
Новак. Говорили про закоханість та лю-
бов, про те, як варто розвивати стосунки 
молодій сім’ї, щоб пронести почуття лю-
бові через усе життя. Своєю щирістю та 
душевністю молодий батюшка завоював 
прихильність студентської молоді, яка 
вже встигла запросити його на нову зу-
стріч. Своєю чергою, Сергій Новак запро-
понував молоді обрати цікаві теми для їх 
майбутнього діалогу.

Ірина ШІХІЄВА

У Новомосковському кооперативному коледжі економі-
ки і права ім. С.В. Литвиненка в ході тижня циклової комісії 
соціально-гуманітарних дисциплін відбулося засідання 
круглого столу «Хто винен і що робити…» на тему ігор під-
літків зі смертю, надзвичайно розтиражовану нині ЗМІ. Іні-
ціатори та організатори заходу – викладачі Ю.В. Кулик та 
О.В. Коваленко; студенти Ілля Носик та Владислав Воїн-
ський підготували відеосупровід.

Під час розгляду теми з’ясувалося, що присутні не про-
сто чули про віртуальні ігри зі смертю, а й мають друзів та 
знайомих, які є учасниками подібних груп. 

Ведучий заходу Сергій Воронов (студент III курсу юри-
дичного відділення) звернув увагу учасників круглого сто-
лу, що підлітки з суїцидальними та депресивними настроя-
ми були завжди, але раніше молодь, переживаючи нещас-
ливе кохання, нерозуміння в родині чи будь-яку іншу ек-
зистенціальну кризу, об’єднувалась у живі реальні спіль-
ноти, де, спілкуючись, підтримували одне одного, давали 
поради як вирішити ту чи іншу проблему. Натомість ниніш-
ня молодь отримала можливість будь-коли зайти в мережу 
і обрати джерело інформації на вибір: групи ниття про без-
змістовність життя, спільноти відданих, хейтери-батьки, 
потенційні суїциденти, порад щодо підбору комбінацій пі-
гулок, щоб не врятували... 

Упродовж розмови сформувалась довірлива атмосфе-
ра. Присутні вільно висловлювали свої думки стосовно па-
нічних сюжетів у ЗМІ з даної проблеми; причин популяр-
ності ігор зі смертю саме у молодшій віковій групі; притяг-
нення до відповідальності не лише організаторів, а й учас-

ників подібних груп; шляхів протидії негативному впливу 
небезпечних віртуальних груп на особистість. 

Учасники заходу дійшли висновку, що обговорювати 
таку проблему потрібно. Так, мають створюватись спеці-
альні інстанції, які шукатимуть і блокуватимуть подібні ре-
сурси; потрібні петиції, розслідування і роз’яснювальні за-
ходи. Законодавцям найближчим часом необхідно при-
йняти закони, які б дали можливість та підстави притягати 
до відповідальності організаторів та розробників подібних 
ігор, а батькам слід більше уваги приділяти дітям-підліт-
кам, які знаходяться в сусідній кімнаті, за закритими две-
рима. Причому це потрібно робити саме зараз, цієї хвили-
ни…

Своєрідний підсумок заходу підвела директор коледжу 
Любов Миколаївна Піхотіна, яка наголосила, що, безсум-
нівно, соцмережі нині є невід’ємним елементом життя су-
часної людини. Але одні з нас відвідують віртуальні худож-
ні галереї, інші – грають зі смертю. Урешті-решт, вибір для 
себе робить кожна людина самостійно. Набагато легше 
звинувачувати батьків, педагогів, ЗМІ, причини виникнен-
ня підліткових криз, ніж визнати персональну відповідаль-
ність за свої вчинки. Вона побажала студентам бути мудри-
ми і вчитися на помилках інших людей.

Ольга КОВАЛЕНКО, Юлія КУЛИК

РИМСЬКІ КАНІКУЛИРИМСЬКІ КАНІКУЛИ

ВІД КРОСВОРДУ ДО ДІАЛОГУВІД КРОСВОРДУ ДО ДІАЛОГУ

ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ…ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ…
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КОНСЕРВАТОР 
І НОВАТОР 
В ОДНІЙ ОСОБІ

– Звернула увагу на деякі 
розбіжності у назві Вашого 
закладу: Музей Якубов-
ських, Музей Якубовські, 
Дім Якубовські, Музей роди-
ни Якубовських. Яка з них 
все-таки правильна?

– Ви ще одну не згадали – 
Музей старожитностей, обере-
гів та ікон. Всі вони вірні і ма-
ють право на існування, усі – 
про нас.

– Цікаво дізнатися про іс-
торію його створення та про 
тих ентузіастів-першозас-
новників, хто вирішив уві-
ковічнити минувшину для 
прийдешніх поколінь.

– Витоки нашої родинної 
справи треба шукати на Львів-
щині, у м. Броди, де в майстер-
ні з реставрації ікон почала 
формуватися колекція старо-
житностей Якубовських. Маю-
чи свою чоботарську майстер-
ню, ювелірну крамничку та 
модне на той час фотоательє, 
родина здійснювала меценат-
ську діяльність та колекціону-
вала старовинні ікони. Яку-
бовські мали велику бібліоте-
ку, вели пошукову і дослід-
ницьку роботу з вивчення ста-
рожитностей. Біля витоків му-
зейної справи стояв мій пра-
дід, Семен Іванович Якубов-
ський, чий портрет ми розміс-
тили на сайті нашого музею.

– До речі, цікаве оформ-
лення сайту. Головна сто-
рінка одразу відсилає шука-
ча до відповідного розділу: 
Діяльність музею; Зібрання 
музею; Магазин подарунків.

– Ми ставили за мету зро-
бити не комерційний сайт на 
зразок інтернет-магазину, а 

якомога ширше представити 
інформаційно-довідковий ма-
теріал; запропонували елек-
тронний каталог, на якому 
розмістили понад 8800 експо-
натів.

Ми не вписуємось у кла-
сичне розуміння «музей», 
який існує за кошти відвіду-
вачів, проведення виїзних ви-
ставок, оренди своїх експона-
тів ,  продажу авторських 

прав, спонсорської допомоги 
тощо. Наш дохід – від прода-
жу сувенірів.

– Мабуть, Ви не збиралися 
продовжувати сімейну спра-
ву, якщо для вступу вибра-
ли престижний Миколаїв-
ський кораблебудівний ін-
ститут?

– Я ніколи не відстороню-
вався від того, чим займалася 
моя родина. Однак лише зго-

дом, вже здобувши вищу ін-
женерну освіту, захоплення 
старовиною переросло у спра-
ву життя. Це сталося тоді, 
коли я помітив, що колекція 
родини поступово зменшу-
ється, розходиться: щось про-
дається, щось дарується. А 
якщо розходиться, значить, 
деякі речі, котрі ще вчора 
були у повсякденному вжит-
ку, губляться і зникають. Ба-
жання зберегти їх для нащад-
ків і породило ідею створення 
музею.

– Той факт, що Вас постій-
но оточують предмети ста-
ровини, раритетні знахідки, 
не відкидає у минуле, не за-
важає сприймати світ та-
ким, яким його робить су-
часний час?

– Я критично ставлюся до 
визначення «модний». Мода 
скороминуща: те, що модно 
сьогодні, не виглядатиме акту-
альним завтра. Є речі поза ча-
сом і простором. Я консерва-
тор стосовно людського жит-
тя, і новатор – стосовно ідей.

НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІКОНИ БУТИ!

– Що собою представляє 
ринок ікон в Україні і яке 
місце на ньому Ви відвели б 
своїй унікальній колекції?

– Був час, коли українській 
іконі не надавалося належного 
значення, це, мовляв, наїв. На-
віть на всесвітньо відомих 
аукціонах ікона українського 
бароко XVIII ст. була представ-
лена як зразок російського 
мистецтва. Вітчизняний ринок 
з’явився завдяки схожим на 
нас аматорам: ми першими по-
чали  ідентифікувати ікони, 
продавати або дарувати – з 

паспортом і докладним опи-
сом. Завдяки широкій популя-
ризації української ікони, її 
статус помітно виріс, це націо-
нальна гордість і унікальна 
спадщина.

В нашому зібранні налічу-
ється понад 5500 ікон. Їх не те, 
що розмістити ніде, їх ніде 
зберігати. Тому ми сьогодні 
виношуємо ідею створення 
Національного музею україн-
ської ікони, основою якого 
має стати наше зібрання. 
Перш ніж вийти з цією пропо-
зицією на державний рівень, 
наш колектив провів коло-
сальну роботу, котра зайняла 
безліч часу: всі експонати сис-
тематизовані, сфотографова-
ні, описані.

Хтось може сказати, що за-
раз не найкращі часи для такої 
ініціативи. Можливо, зважаю-
чи на економічне становище в 
країні та соціальну напругу в 
суспільстві. Однак завтра 
може бути вже пізно. Музей не 
повинен бути закритим: у ньо-
му мають працювати науков-
ці, вивчати, реставрувати, про-
водити виставки, робити екс-
позиції. Українська ікона – це 
духовні цінності, які не мають 
матеріального виміру. У ній 
все виражено і зрозуміло, вона 
повинна стати відомою у всьо-
му світі. Мені завжди було 
важливо, аби ікони з нашої ко-
лекції потрапляли до хороших 
рук. Та найкраще – у загально-
доступний музей, на появу 
якого ми готові терпляче чека-
ти і першими будемо його під-
тримувати.

ДУХОВНІСТЬ 
НЕ МАЄ ЦІНИ

– За якими параметрами 
визначається цінність ікони?

ПОЗА ЧАСОМ І ПРОСТОРОМ
Припускаюся думки, що про Київський Музей родини Якубовських більшість наших читачів мають 
або дуже поверхову уяву, або не чули про нього взагалі. А між тим, у його залах зберігаються унікальні колекції: 
ікон, оберегів, стародруків, листівок тощо – усього понад 12 тисяч одиниць різних старожитностей. 
У бесіді з головним хранителем музею, відомим колекціонером, реставратором і підприємцем, 
продовжувачем сімейної традиції Олегом Івановичем Якубовським ми перенеслися у давно минулі часи, 
торкнулися сакрального і незвіданого, чим так багата українська національна спадщина.

Українська ікона Ікона, виконана у російських традиціях
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– Якщо говорити про вар-
тість, то існує декілька спо-
собів її визначення. Один з 
них – аналоговий: цікавимо-
ся, за скільки була продана 
подібна річ. Другий – витрат-
ний: скільки б коштувала ця 
ікона, якби її створити зараз. 
Ще один – орендний: скільки 
отримаємо коштів за зданий 
в користування експонат. І 
зовсім інша справа – як ви-
значити духовну цінність 
ікони, бо це те, що не має 
ціни. Українське іконописне 
мистецтво увібрало в себе ха-
рактерні ознаки європей-
ського живопису, візантій-
ського канонічного письма і 
викристалізувало свій непо-
вторний стиль українського 
наївного іконописного мис-
тецтва. Це унікальна твор-
чість і унікальне явище, ко-
тре ніде більше не зустріча-
ється. Воістину: чим володі-
ємо – не бережемо, а втратив-
ши – жалкуємо.

– Чи є інтерес до каноніч-
ної ікони? Чим вона відріз-
няється від живопису?

– Найбільший інтерес ви-
кликає те, що бодай трішки 
відрізняється від канону. І 
воно найцінніше. Церква до-
сить лояльно ставиться до та-
ких відхилень.

–  Які  найпоширеніші 
символи, образи україн-
ського живопису XVIII-
XIX ст.?

–  П р а к т и ч н о  в  к о ж н і й 
українській оселі ви знайде-
те Матір Божу й Ісуса Хрис-
та. Серед найпоширеніших 
ікон в Україні – Святий Ми-
колай, Свята Варвара, Свята 
Параскева.

ПЕРШЕ ПРАВИЛО – 
НЕ НАШКОДИТИ

– Крім колекціонування, 
Ваш Дім займається ще й 
реставрацією. Надзвичайно 
цікавий, вузькоспеціалізо-
ваний і філігранний вид ді-
яльності.

– До реставрації підхід у 
нас дуже обережний. Тут пер-
ше правило – не нашкодити. 
Бо повернути втрачене не-
можливо, хіба що спробувати 
реанімувати. Та все ж для 
мене найбільшу цінність 
представляють нереставрова-
ні, автентичні речі у їхньому 
первозданному вигляді, в 

яких застиг і поклав свій від-
биток час.

Ось при тому майбутньому 
національному музеї,  про 
який я вже згадував, повинна 
діяти школа реставрації 
української ікони. Саме шко-
ла, яка б навчала. У нас, зви-
чайно, є свої технології, роз-
роблені нашими майстрами. 
Школою ми називатися не мо-
жемо, зате можемо поділити-
ся деякими секретами і по-
класти свої напрацювання в 
основу її створення. Всі рес-
тавраційні роботи, що потріб-
но провести, мають бути обу-
мовлені їхньою очевидною 
необхідністю, не відхиляю-
чись від наукової інструкції з 
реставрації художніх творів, 

якою користуються фахівці 
ще з 1971 року.

КОЛИ ПЛАЧЕ ІКОНА

– Свого часу засоби масо-
вої інформації повідомля-
ли про те, що одна з ікон 
Вашої колекції – Святий 
Миколай з образами Ісуса 
Христа і Богородиці – рап-
том заплакала. Сюжет на-
віть пройшов майже по 
всіх центральних телека-
налах. Яка Ваша версія 
цього явища?

– Коли це сталося, журна-
лісти пов’язали цю неорди-
нарну подію зі Смоленською 
трагедією, коли на підльоті 
до аеродрому розбився літак 

з делегацією польських висо-
копосадовців. Я не поділяю 
таку точку зору. Однак вва-
жаю, що це може вказувати 
на незадовільний стан духо-
вності, на підміну духовних 
цінностей у світі в цілому і в 
країні, де це трапилося, зо-
крема. Не економіка і не по-
літика рухають суспільство, 
а культура. Саме культура і 
традиції визначають рівень 
справжньої духовності. Мож-
ливо, в цій іконі закладена 
квінтесенція української 
душі, вона, як камертон, на-
лаштована на відчуття і пе-
редчуття. Саме ця ікона і є 
еталоном духовності. Скри-
пок у світі також дуже бага-
то, однак вершина майстер-

ності – в інструментах Аматі, 
Страдіварі та Гварнері. Бажа-
ючих придбати цю чудотвор-
ну ікону немало, але її місце 
– у майбутньому музеї, разом 
з іншими національними над-
баннями.

ОБЕРІГ – 
ЯК СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

– Серед напрямів діяль-
ності Музею – виготовлен-
ня копій старовинних обе-
регів. Здається, Ви перши-
ми освоїли ці надскладні 
техніки. Маєте вже послі-
довників?

– Відтворення старовинних 
оберегів та ікон – дійсно ціка-
вий проект, який одразу при-
вернув увагу багатьох шану-
вальників історичного мину-
лого. Його вершиною став 
оберіг Янгол Хранитель, який 
є відтвореною копією старо-
руського оберега Ангел Вели-
кого Совєта XVI ст. Він виго-
товлений за давньою техно-
логією методом лиття зі спла-
ву благородної бронзи і швид-
ко розійшовся тиражем у 5000 
екземплярів.

А щодо послідовників, то 
йдеться швидше про недобро-
совісних «підробників», котрі 
беруть наш готовий оберіг, на 
який витрачений час, кошти 
й інтелектуальний потенціал 
наших працівників, знімають 
недолугі копії, відливають і 
реалізують під своєю мар-
кою.

– Вікіпедія представляє 
Вас як відомого в Україні 
колекціонера, реставратора 
і підприємця. Чи правильно 
розставлені акценти?

– Так, мене це цілком вла-
штовує: лаконічно і водночас 
широко.

– У чому вбачаєте кінце-
ву мету своєї багатогран-
ної діяльності?

– Як сказав філософ, «Мета – 
ніщо, рух до мети – все». Голо-
вне – ідея. Бери її і втілюй. Я за-
кладаю основи, які підхоп-
лять інші. А оскільки душа 
живе вічно, то справу родини 
Якубовських зможу продо-
вжити і в наступному житті 
(усміхається). Хоча ще бага-
то чого треба встигнути ТУТ і 
ТЕПЕР.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Юлії СОКИРКО

«Мистецтво – це здатність бачити невидиме, відчувати невловиме і малювати те, що не має обрисів».
Жозеф ЖУБЕР, французький письменник
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

НОВИНИНОВИНИ

За матеріалами сайту uamarket.info

   ЗАМОВЛЯТИ 
ВІДШКОДУВАННЯ 
ПДВ ДОЗВОЛИЛИ 
ОНЛАЙН

Розпочинає роботу електронний 
реєстр відшкодування ПДВ. Про це по-
відомляє прес-служба Міністерства фі-
нансів.

Інформацію до реєстру вноситиме 
ДФС. Відомство також перевірятиме та 
закріплюватиме електронним підпи-
сом заявки бізнесу. Податки повернуть 
через місяць, протягом якого затвер-
джуватимуть суму. 

Відшкодовувати ПДВ збираються 
по черзі будь-якого дня. 

«Відшкодування відбувається у 
хронологічному порядку (підприє-
мець, який першим подав, першим 
отримує гроші за всіх рівних умов) і на 
щоденній основі» – відзначили у Мін-
фіні.

Електронний реєстр запустили ще з 
1 квітня, після чого Мінфін обіцяв на-
повнити його інформацією. 

На відшкодування ПДВ могли пре-
тендувати лише підприємці, які беруть 
участь в імпорті та експорті. Тепер така 
можливість є і в інших юридичних осіб. 

Нагадаємо, раніше ПДВ відшкодо-
вували в останні 5 днів місяця.

    «СОЦІАЛЬНІ» БІЗНЕСИ НАВЧИЛИСЯ ОТРИМУВАТИ 
НА 11% БІЛЬШЕ ПРИБУТКУ, НІЖ КЛАСИЧНІ

ЧАС СКРОМНОСТІ. ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ…ЧАС СКРОМНОСТІ. ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ…
В Україні розпочався час скромності. Багато політиків, що можуть претендувати на президентську поса-
ду, демонструють дива скромності, коли їх питають про плани обійняти посаду голови держави. Проте ця 
поведінка не має нічого спільного з тим фактом, що у нашій державі на всю потужність готуються до пре-
зидентської кампанії. Дарма, що ці вибори повинні відбутися аж у жовтні 2019-го. Для політики – це неве-
ликий строк. Тим паче, що для багатьох бажано, щоб ця кампанія була достроковою…

НЕ ПЕРША, АЛЕ І НЕ ДРУГА 
ЛЮДИНА В ДЕРЖАВІ 

Після Революції Гідності Украї-
на знову перетворилася на парла-
ментсько-президентську республі-
ку. Нагадаю, що такий державний 
устрій вже був у нашій державі у 
2006–2010 роках, проте Конституцій-
ний Суд за президентства Віктора 
Януковича відновив аж занадто ши-
рокі повноваження президентства. 
Природно, що втеча четвертого пре-
зидента стимулювала повернення 
до алгоритму влади, у якому глава 
держави відіграє не першу роль.

Проте політичні реалії є дещо ін-
шими. Традиція політичного управ-
ління, закладена 10 роками правлін-
ня Леоніда Кучми, примушує пар-
ламентаріїв та інших політичних 
гравців прислухатися до позиції 
президента, хоча формально він ви-
значає насамперед головні напря-
ми у зовнішній та оборонній політи-
ці. Звісно, вплив має і той факт, що 
Блок Петра Порошенка має най-
більшу фракцію у Верховній Раді та 
низку представників в уряді. Влас-
не, і сам нинішній прем’єр Володи-
мир Гройсман є вихідцем з пропре-
зидентської фракції.

ПОГАНИЙ ТОЙ СОЛДАТ, ЯКИЙ 
НЕ МРІЄ СТАТИ ГЕНЕРАЛОМ

Зрозуміло, що після подолання 
екватора президентської каденції 
Петро Порошенко та його команда 
розпочали підготовку до наступних 

виборів. Новітня вітчизняна полі-
тична історія свідчить, що жо-
ден президент після першого 
терміну не відмовлявся від ба-
лотування на другий. Подібна 
традиція відсутня. Навіть Ві-
ктор Ющенко, шанси якого на 
перемогу у 2010 році апріорі 
були примарними, балотував-
ся, як подейкують, виконуючи пев-
ні технологічні завдання власних 
формальних конкурентів. 

Зрозуміло, що до діючого прези-
дента вимоги та претензії будуть 
більшими та гучнішими, ніж до ін-
ших претендентів на вищу посаду 
у державі. Перед Порошенком, по-
чинаючи з 2014 року, постали без-
прецедентні виклики, з якими не 
стикалися його попередники у пре-
зидентському кабінеті. Тому і звіт 
про виконану роботу і пояснення 
невиконаних обіцянок у виконанні 
діючого президента мають бути пе-
реконливими. Зауважу, що неефек-
тивна діяльність або бездіяльність 
практично кожного з попередніх 
президентів створила передумови 
для російської агресії проти Украї-
ни, відкрита фаза якої триває вже 
три роки. Її продовження, безумов-
но, матиме серйозний вплив на пе-
ребіг президентської кампанії, 
оскільки суспільство втомилося від 
боротьби за суверенітет та незалеж-
ність, у якій замало гучних пере-
мог, проте багато бруду та крові.

СПРОБА №3
Юлія Тимошенко, яка має зна-

чний  досвід безпосередньої участі 
у президентських кампаніях в Укра-
їні, сьогодні діє за довготривалим 
сценарієм. Вона добре усвідомлює, 
що ініціювати дочасні президент-
ські вибори з позиції лідера наймен-
шої фракції Верховної Ради шансів 
небагато. Тому лідер «Батьківщи-
ни» наполегливо критикує владу та 
закликає до відставки уряду Воло-

димира Гройсмана. Юлія Володи-
мирівна під гаслом звільнення 
лише прем’єра розпочала атаку на 
уряд ще наприкінці 2016 року, проте 
без особливого успіху. Тимошенко, 
яка програла вибори президента у 
2010 році Віктору Януковичу, а у 
2014 – Порошенкові (обидві поразки 
визнали всі, крім леді Ю), добре 
усвідомлює, що їй необхідний чіт-
кий алгоритм виходу на стартовий 
плацдарм у президентській гонці. 
Нинішнє лідерство у президент-
ському рейтингу не гарантує стовід-
соткову перемогу навіть вправному 
та популярному політику.

ПРЕТЕНДЕНТІВ БАГАТО 
І РІЗНИХ

Із тих, хто також з високою віро-
гідністю братиме участь у прези-
дентській кампанії, можна назвати 
лідерів фракцій «Опозиційного бло-
ку» Юрія Бойка та Радикальної пар-
тії Олега Ляшка. Нагадаю, що Бой-
ко не так давно кулаком доводив 
свою правоту у дискусії з Ляшком 
під час засідання погоджувальної 
ради парламенту. Проте той інци-
дент не впливає на рейтинги та 
шанси обох досвідчених політиків. 
Бойко виглядає як вірогідний пред-

ставник «партії реставрації», тоді 
як Ляшко апелюватиме до ідеалів 
Майдану та намагатиметься склас-
ти конкуренцію Юлії Тимошенко у 
боротьбі за дисциплінований елек-
торат глибинки Центральної та За-
хідної України.

Цікаво зауважити, що Володи-
мир Гройсман (діючий голова уря-
ду) стверджує, що у нього відсутні 
президентські амбіції. Принагідно 
можна пригадати цікавий факт: 
більшість українських президентів 
працювали прем’єр-міністрами під 
час президентських повноважень 
свого попередника, виключенням 
став хіба що Петро Порошенко, 
який був міністром економіки в уря-
ді Миколи Азарова. Проте для Воло-
димира Борисовича нагальним пи-
танням є збереження прем’єрського 
портфелю та перспектив здійснен-
ня економічних перетворень, адже 
той, кому вдасться розпочати вихід 
економіки країни з кризи, зуміє 
отримати значні політичні дивіден-
ди. Припускаю, що Гройсман не ви-
ключає для себе президентської 
кар’єри, але це питання для нього 
зараз не на часі.

Андрій Садовий, опозиційність 
якого останнім часом росте наче 

купи львівського сміття, ствер-
джує, що також не має прези-
дентських амбіцій. Справді – 
балотуватися на вищу посаду в 
країні з крісла мера навіть ве-
ликого та впливового міста – 
це авантюра, багато в чому 
Україна до подібного сценарію 
розвитку політичних подій не 

доросла. «Самопоміч», яку очолює 
Андрій Іванович,  протягом двох з 
хвостиком років перебування у ве-
ликій політиці не зуміла вийти зі 
статусу політичної франшизи на рі-
вень загальнонаціональної партії. 
Вірогідний союзник Садового, Міхе-
їл Саакашвілі, так само кохається в 
опозиційній риториці, але ближчим 
часом може претендувати хіба що 
на посаду голови уряду та статус ло-
комотиву партійного списку в разі 
дочасних виборів до Верховної 
Ради. Попри гучні заяви він навряд 
чи став у короткі терміни лідером 
розгалуженої партії.  

З високою вірогідністю візьмуть 
участь у майбутніх президентських 
виборах Анатолій Гриценко («Гро-
мадянська позиція»), Олег Тягни-
бок (ВО «Свобода»), лідер Аграрної 
партії Віталій Скоцик. Для кожного 
з них подібна процедура – щось на 
кшталт підтвердження власного по-
літичного потенціалу, спроможнос-
ті бути, а не видаватися. 

Велика кількість громадян, що 
не визначилися зі своїми політич-
ними симпатіями, дозволяє при-
пустити появу «темної конячки», 
що претендуватиме на симпатії 
співгромадян та боротиметься за 
них  максимально технологічно. 
Чи стане таким кандидатом Слав-
ко Вакарчук, який встиг пройти за 
океаном курс лідерства чи якийсь 
раніше невідомий учасник АТО – 
ми дізнаємося не пізніше наступ-
ного року, адже нині говорити про 
дочасні президентські вибори не 
випадає.

ЄВГЕН 
МАГДА

кандидат полiтичних 
наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 
виконавчий 

директор Центру 
суспiльних вiдносин

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

Статус соціального підприємця дає 
більше шансів «розкрутитися» на старті, 
однак надалі виторг залежить тільки від 
якості товару чи послуги, запевняють 
підприємці. 

Соціальне підприємництво – це кон-
цепція, згідно з якою соціальна складо-
ва у певному вигляді «вбудована» у біз-
нес.

«Соціальність» додає симпатичності 
бізнесу і може допомогти на старті, коли 
ваш продукт приходять спробувати. В 
усьому іншому важливий класний про-

дукт», – запевняє керівник компанії 
«23-ресторани» і засновник проекту «Те-
пле місто» Юрій Філюк.

Та хоч би якою класною була ідея, 
без якісного продукту реальним бізне-
сом вона не стане. «Незалежно від того, 
будемо ми Ветерано піца чи Часопис 
піца, до нас приходять саме поїсти 
піцу», – пояснює засновник Veterano 
Pizza, член Товариства ветеранів АТО, 
боєць 30-ї бригади Леонід Остальцев.

При цьому прибуток соціальних про-
ектів в Україні буде меншим, ніж у кла-

сичного бізнесу, впевнений Юрій Філюк. 
«Ви намагатиметеся все робити прозо-
ро і правильно, через що ваші витрати 
будуть більшими, ніж у традиційних 
компаній», – аргументує він.

Хоча у світі у соціальних підпри-
ємств є всі шанси бути більш прибутко-
вими, ніж звичайні. У Британії за рівних 
показників якості «соціальні» бізнеси 
отримують на 11% більше прибутку, ніж 
традиційні, запевняє президент Україн-
ського форуму благодійників Анна Гу-
левська.
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ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

   ДО  СВЯТА Повідомлення

«Занадто швидке падіння може видатися польотом».
Марiя фон ЕБНЕР-ЕШЕНБАХ, австрiйська письменниця 

– Мамо, я от подумав: стану я все-таки 
космонавтом. От колись одружуся, дру-
жина постійно казатиме: «Пропилосось, 
приберися, винеси сміття, сходи у мага-
зин»... А я не можу – я в космосі!

* * *
Ще Ейнштейн сказав:
– Є тільки дві нескінченні речі – Всесвіт і 
людська дурість. Правда, щодо Всесвіту 
я не певен.

* * *
– А я боюся літати на літаках... 
– А я на потягах боюсь. 
– А на потягах чого? 
– Ну уяви, потяг, що летить... це ж вмер-
ти можна!

* * *
Чи знаєте ви, що коли китайці б’ються 
район на район – бійку видно з космосу.

* * *
Застілля. Одна дама, чий чоловік має 
спортивну машину:
– Мій чоловік їздить зі швидкістю 300 кі-
лометрів за годину.
Дружина космонавта, бажаючи, очевид-
но, вступити в розмову із цією дамою, 
звертається до сусіда-чоловіка:
– А третя космічна, це скільки кілометрів 
за годину?

У КОСМОСІ ТЕЖ ЖАРТУЮТЬ

56 
років тому радянський 
льотчик Юрій Гагарін 
на космічному кораблі 
«Восток» здійснив орбі-
тальний обліт Землі. 

Учинок героїчний і неймовірний на 
той час. Відтоді польоти людини в 
космос стали для багатьох звичним 
явищем. Мало хто стежить нині за 
такими подіями і за тими надважли-
вими відкриттями, які роблять під 
час свого перебування в космосі су-
часні астронавти. Однак навіть ця 
героїчна професія неможлива без гу-
мору – в космонавтиці трапляється 
безліч курйозних історій. Адже під-
корювачі Всесвіту – звичайні люди, 
якщо не брати до уваги їхню винят-
кову сміливість і альтруїзм. І, відпо-
відно, вони люблять пожартувати. 
Анекдотів та байок на тему «людини 
в космосі» існує чимало. Ось одна із 
них. 

Якось дружба народів привела до 
того, що в 1980 р. в’єтнамський кос-
монавт Фам Туан склав компанію ра-
дянському підкорювачеві зоряних 
просторів В. Горбатко. Фам Туан (по-

зивний «Терек-2») майже відразу ж 
почав скаржитися на Землю, що 
йому нічого важливого не доруча-
ють, що його ігнорують, що в ньому 

не бачать підкорювача космосу і 
справжнього помічника; він скар-
жився, що його командир (позивний 
«Терек-1») змушує його виконувати 
тільки чорну роботу на борту, а всі 
цікаві речі робить сам. І, в кінці кін-
ців, він так набрид своїм ниттям 
усім у Центрі керування польотами, 
що одного разу йому повідомили:

– Терек-2, для вас є важливе за-
вдання!

В’єтнамець одразу пожвавішав.
– Терек-2, терміново перейдіть у 

другий відсік.
Він виконав.
– Відкрийте шафу №7.
Він відкрив.
– Дістаньте синій ящик №5.
Він дістав.
– Відкрийте його. Бачите банан?
Відкрив. Побачив.
– Почистіть банан.
Наївна душа, він почистив у пе-

редчутті найважливішої місії в істо-
рії космічного В’єтнаму.

– А тепер, – у Центрі у всіх уже 
піднявся настрій, – передайте банан 
Тереку-1...

МАЙЖЕ З ІНШОЇ 
ПЛАНЕТИ

Т
орік 23 шотландця погодилися стати учасниками реа-
літі-шоу «Едем» з виживання у складних умовах. Мо-
лодим людям було запропоновано за рік побудувати 
цілий соціум, відмовившись від усіх благ цивілізації, 

використовуючи тільки підручні засоби. Територію, на 
якій проходили зйомки проекту, обнесли стіною, щоб уне-
можливити взаємодію учасників із зовнішнім світом. 

Через 12 місяців учасники проекту вийшли до людей. І, 
як виявилося, вони пропустили досить багато важливих 
подій. Так, за рік їх перебування у глушині  британці під-
тримали вихід країни з ЄС, у США відбулися вибори, за ре-
зультатами яких переміг мільярдер Дональд Трамп. Але 
більше, ніж Brexit, учасників реаліті-шоу здивував той 
факт, що їхній проект закрили після четвертого випуску.

Чому їм ніхто відразу про це не повідомив – з’ясувати 
так і не вдалося.

Н
ещодавно на сайті амери-
канського космічного агент-
ства NASA були опублікова-
ні світлини Марса, на яких 

помічено загадкові об’єкти, що на-
гадують вежі або їхні фундамен-
ти. Деякі дослідники-уфологи пе-
реконані, що ці споруди мають 
явно штучне походження. Мов-
ляв, це зараз Марс ненаселений, 
але колись давно планета, без-
умовно, була заселена розумними 
істотами, що досягли найвищого 
рівня прогресу.

Ні представники наукового 
співтовариства, ні NASA такі «від-
криття» ніяк не пояснюють. 

До речі, до знімків з «вежами» 
були ще світлини з того ж Марса, 
на яких уфологи роздивилися ста-
тую людиноподібної істоти. Ще 
раніше знімки радували дослідни-
ків-аматорів скам’янілостями, схо-
жими на равликів, тінню воїна в 
скафандрі й навіть цілим примар-
ним містом.

Тим часом, офіційна наука по-
дарувала світу інше відкриття. 
Приблизно 3 млрд. років тому на 
Червону планету впав великий ас-

тероїд, який викликав два великі 
цунамі, що виникли в існуючому 
тоді океані, заявили вчені.

Усе вищевказане викликає 
лише одну асоціацію, яку хочеть-
ся прокоментувати цитатою із 
улюбленої комедії Е.Рязанова 
«Карнавальна ніч» (друкуємо мо-
вою оригіналу – так смішніше): 

«Товарищи! Товарищи, всех вас 
интересует вопрос: «Есть ли 
жизнь на Марсе?» Прошу всех 

взглянуть на небо! Снизу звездоч-
ки кажутся маленькие-маленькие. 
Но стоит только нам взять теле-
скоп, и посмотреть вооруженным 
глазом, как мы уже видим две 
звездочки, три звездочки, четыре 
звездочки… Лучше всего, конеч-
но, пять звездочек. Есть ли жизнь 
на Марсе, нет ли жизни на Марсе, 
это науке неизвестно. Наука еще 
пока не в курсе дела... А-ха-ха-
ха... Асса!»

12 квітня увесь світ відзначає День авіації й космонавтики – пам’ятну дату, 
присвячену першому польоту людини в космос.

ЖИТТЯ НА МАРСІ… БУЛО?
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РЕКЛАМУЙРЕКЛАМУЙ  
СВОЄ ДЛЯ СВОЇХСВОЄ ДЛЯ СВОЇХ  
У СВОЇЙ  ГАЗЕТIУ СВОЇЙ  ГАЗЕТI      «ВIСТI...»!«ВIСТI...»!  

КРАСА НАДИХАЄ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Рівнина, не-
великий луг, зазвичай на узліссі 
або серед лісу. 6. У птахів – вла-
штоване або пристосоване місце 
для кладки яєць і виведення пта-
шенят. 7. Садове і лісове фрукто-
ве дерево з темно-зеленим цуп-
ким листям та плодами, що пере-
важно мають форму заокругле-
ного конуса. 9. Морський водо-
плавний птах родини сивкових. 
11. Невеликий болотяний птах з 
довгим прямим дзьобом. 12. Тра-
ва, що відростає на місці скоше-
ної. 14. Ділянка землі в парку, 
саду, на бульварі, засіяна тра-
вою, іноді засаджена квітами. 18. 
Велика жуйна тварина (свійська і 
дика) з гілчастими рогами і ко-
ротким хвостом. 19. Метеороло-
гічні умови, властиві певній міс-
цевості. 20. Невеликий штучний 
гай.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Рівна плоска 
місцевість, розташована між гор-

бами чи горами. 2. Гурт копитних 
тварин. 3. Група птахів, тварин, 
риб, які тримаються разом. 4. 
Медоносна комаха, що збирає 
квітковий нектар і переробляє 
його на мед. 8. Багаторічна ві-
чнозелена рослина, яка парази-
тує на багатьох породах дерев. 
10. Баштанна сланка рослина з 
великими їстівними плодами. 13. 
Дерево родини вербових із висо-
ким прямим стовбуром. 15. Бага-
торічна водяна або болотна 
трав’яниста рослина родини зла-
кових із високим стеблом і роз-
логою пірамідальною волоттю. 
16. Найпростіший вулик – видо-
вбана колода, яку навішують на 
дерево, або дупло в дереві, де 
живуть бджоли. 17. Дерево або 
кущ з гнучким гіллям, цілісними 
листками і зібраними в сережки 
одностатевими квітками.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

Ц
ьогоріч білим лебедям, як ніколи, прийшлися до вподоби водо-
йми на Рогатинщині. Майже на кожному з них можна побачити 
цих граційних птахів, які прикрасили озера, додали їм романти-
ки. Ось і на сільському ставі у Черневі поселився цей одинак. 

Чому він один, невідомо, можливо, втратив у дорозі свою половинку…

Михайло МАЗУР

ГУСАКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ 
ТОВАРИСТВО ПРОДАЄ 
нежитлове приміщення магазину 
«Продовольчі товари», яке знахо-
диться за адресою: Львівська об-
ласть, Мостиський район, с. Гусаків, 
вул. Л.Українки, 4.
Телефон для довідок: (097) 616-59-07.

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 Великий Березний, 
вул. Шевченка, 74.
Останній термін реєстрації учасників – 
до 13 квітня 2017 року.
Телефон для довідок: (03135) 2-12-44.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Поляна. 6. Гніздо. 7. Груша. 9. Чайка. 11. Бекас. 
12. Отава. 14. Газон. 18. Олень. 19. Клімат. 20. Боскет.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Долина. 2. Табун. 3. Зграя. 4. Бджола. 8. Омела. 
10. Кавун. 13. Тополя. 15. Очерет. 16. Борть. 17. Верба.

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Аби бажання відповідали можливос-
тям, час від часу «вмикайте гальма», 

особливо у тому, що стосується радикальних змін у 
житті. Зокрема уникайте надто рішучих кроків в 
особистих стосунках.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Не варто проявляти впертість і 
нав’язувати оточенню свої погляди, 

оскільки це може ускладнити взаємини. Відпочинь-
те, уникайте стресів і критичних ситуацій. , у

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Запорука успіху – ваші партнери, їх по-
ради та ресурси, а також ваша праце-

здатність. Будьте уважними до друзів та однодум-
ців, щоб уникнути серйозних розбіжностей з ними.ц , щ у

РАК  (22.06–22.07) 
У ваше життя увірвуться непередбачені 
обставини. Виникнуть проблеми, 

розв’язання яких потребуватиме вашого негайно-
го втручання.ру

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Відчувши тиск, намагайтесь відстоюва-
ти свою позицію коректно, але рішучо. 

Сприятливий період для духовних пошуків і від-
криттів у цій сфері. р у ц

ДІВА (24.08–23.09)
Обставини змусять вас діяти швидко. 
Часу на обмірковування рішень буде 

мало, тому не соромтеся радитися з досвідченими 
людьми, зіштовхнувшись із незвичним завданням.д ,

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Щоб не зіпсувати відносини з керівни-
цтвом, уникайте суперечок. Непослі-

довна й суперечлива позиція партнерів не сприя-
тиме успіху.у у

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Можливий початок службового рома-
ну. Особливо ексцентричні представни-

ки цього знака захочуть змінити імідж. Однак зараз 
для цього не дуже сприятливий період. 
 
д ц

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Ваші почуття пройдуть серйозну пере-
вірку. Заради зміцнення стосунків із ко-

ханою людиною та друзями доведеться чимось по-
жертвувати. Ті взаємини, в яких кохання не зали-
шилося, розірвуться. , р

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Несприятливий психологічний клімат 
удома потребуватиме пильної уваги. 

Вам давно вже пора щось змінити у взаємостосун-
ках із батьками та своєю родиною.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Можливо, ваше найближче оточення, 
рідні потребуватимуть підтримки, тож 

подумайте, чим ви можете їм зарадити. Ймовірні 
проблеми в поїздках та з транспортом, особливо у 
середу та четвер.р ду

РИБИ  (20.02–20.03)
Деяких представників цього знака під-
стерігатимуть спокуси фінансового ха-

рактеру, але краще не «грати по-крупному». За-
вжди слід залишати резерв, особливо це буде акту-
альним у другій половині тижня.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «РІДНА ПРИРОДА»

На правах реклами


