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ПОВЕРНЕННЯ

У споживчій кооперації Закарпаття У споживчій кооперації Закарпаття 

кожне кооперативне підприємство кожне кооперативне підприємство 

та організація спільно з профспіл-та організація спільно з профспіл-

ковими осередками мають роками ковими осередками мають роками 

сформовану власну політику з орга-сформовану власну політику з орга-

нізації оздоровлення своїх праців-нізації оздоровлення своїх праців-

ників. Майже п’ять років тому прав-ників. Майже п’ять років тому прав-

ління облспоживспілки та обком ління облспоживспілки та обком 

профспілки працівників споживчої профспілки працівників споживчої 

кооперації започаткували обласний кооперації започаткували обласний 

фонд матеріальної допомоги на лі-фонд матеріальної допомоги на лі-

кування для кооператорів, членів кування для кооператорів, членів 

їхніх сімей, ветеранів системи.їхніх сімей, ветеранів системи.

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

ОЗДОРОВЛЕННЯ  КООПЕРАТОРIВ:ОЗДОРОВЛЕННЯ  КООПЕРАТОРIВ:

IДЕЇ ДЛЯ НАСЛIДУВАННЯIДЕЇ ДЛЯ НАСЛIДУВАННЯ



2 №16 (1297), четвер, 20.04.2017 р.

ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

  НАГОРОДИ

ВІДКРИТТЯ

ОФІЦІЙНО

 ЗБОРИ  РАДИ

За багаторічну сумлінну працю, особис-
тий внесок у розвиток споживчої коопе-
рації України та з нагоди ювілейних дат 
нагороджено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
Всеукраїнської центральної спілки спо-
живчих товариств та ЦК Профспілки пра-
цівників споживчої коо перації України:
МАРУНИЧА Володимира Григоровича, 
голову споживчого товариства «Цент-
ральний ринок м. Черкаси» Спілки спо-
живчих товариств Черкаської області; 
відзначено ПОДЯКОЮ Правління Все-
української центральної спілки спожив-
чих товариств (Укркоопспілки):
ДМИТРИКА Володимира Івановича, водія 
облспоживспілки Спілки споживчих това-
риств Івано-Франківської області.

З доповіддю про роботу правління Спо-
живспілки у 2016 році та завдання щодо 
підвищення ефективності господарюван-
ня кооперативних організацій і підпри-
ємств виступив голова правління Олек-
сандр Паровенко. Він відзначив, що мину-
лого року обласній системі споживчої коо-
перації вдалося зберегти позитивну дина-
міку розвитку. Всі балансові одиниці пра-
цюють прибутково. Отримано чистого при-
бутку понад 9 млн. грн., у тому числі ра-
йонними кооперативними організаціями 
– 7 млн., підприємствами облспоживспіл-
ки – 2 млн. гривень.

Загальний обсяг товарообороту досяг-
нув 115 млн. грн., збільшившись до позами-
нулого року на 14,3% у діючих і на 2,6% у 
порівнянних цінах. Питома вага продукції 
власного виробництва підприємств ресто-
ранного господарства зросла до 60% в обо-
роті галузі. У системі працюють 1072 
об'єкти торгівлі та ресторанного господар-
ства, з них 65% приведено у конкуренто-
спроможний стан. 2016 року у розвиток 
матеріально-технічної бази інвестовано 17 
млн. грн., за рік було вдосконалено і модер-
нізовано 38 підприємств.

Одним із важливих показників стабіль-
ності є власні обігові кошти господарю-
ючих суб'єктів. Власний капітал системи 
2016 року порівняно з 2015-м зріс на 10%, 

його приріст забезпечили 22 з 28 коопера-
тивних організацій, майже на 15% збільши-
лися оборотні активи.

Велика проблема сьогодні – непомірні по-
датки і збори до бюджету і позабюджетних 
фондів. Сума таких виплат минулого року 
перевищила 26 млн. грн., у перерахуванні це 
становить 3,4 тис. грн. на одного кооператора 
на місяць. Сплачено 2,3 млн. грн. податку на 
нерухомість (зростання у 1,8 разу до рівня 
2015 року), плата за землю досягла оцінки 
близько 9 млн. грн. (зростання у 1,5 разу). 

Однак, незважаючи на всі труднощі, сис-
темі вдалося зберегти курс на зміцнення і 
підвищення ефективності господарювання. 
На тлі вкрай нестабільної економічної та по-
літичної ситуації у країні найбільш важли-
вим і актуальним завданням для кооперато-
рів є збереження і раціональне використання 
матеріально-технічної бази, якість і закон-

ність укладених договорів з контрагентами, 
колегіальність при проведенні переговорів, 
прийнятті рішень, чітке дотримання законо-
давства України.

– Ми повинні бути завжди готові до подо-
лання будь-якої критичної ситуації. Наша 
сила – у єдності, взаємодопомозі, професіо-
налізмі, – підкреслив голова.

В обговоренні доповіді взяли участь голо-
ва правління Спілки споживчих товариств 
Арцизького району Анатолій Стоянов, голо-
ва правління Татарбунарської районної спіл-
ки споживчих товариств Алла Чумаченко, 
голови правлінь районних споживчих това-
риств: Красноокнянського – Галина Зелін-
ська, Балтського – Світлана Тютюнник.

Також було розглянуто низку інших пи-
тань, по яких збори Ради прийняли відповід-
ні постанови.

Ольга НАГІРНЯК

ПРIОРИТЕТИ: РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, 
МОДЕРНIЗАЦIЯ, УДОСКОНАЛЮВАННЯ

Відбулися п’яті збори Ради Спілки споживчих товариств Одеської області другого скли-
кання. У їх роботі взяв участь заступник Голови Правління Укркоопспілки Олег Лясковець.

Т орговельний зак-
лад, як і сам древ-
ній Острог, має 
досить-таки непро-

сту історію: побудований 
у 60-х роках, він спочатку 
був на балансі Межириць-
кого споживчого товари-
ства Острозької райспо-
живспілки, затим впро-
довж останніх шести ро-
ків знаходився в опера-
ційній оренді. А два місяці 
тому, після детального 
економічно-фінансо вого 
під рахунку, з ініціативи 
правління споживспілки 
та його голови Петра Ба-
раша вирішили відновити 
тут кооперативне госпо-
дарювання. Задля цього 
правління надало Ост-
розькому споживчому то-
вариству, на балансі якого 
перебуває торговельний 
заклад, поворотну фінан-
сову допомогу. Два міся-
ці, поки тривала модерні-
зація, стали точкою відлі-
ку вже нового життя коо-
перативного магазину.

Роботи вистачало. Осу-
часнення почали із торго-
вельної зали: пофарбува-
ли стіни, встановили ме-
талопластикові вікна та 
сучасне освітлення, при-
дбали нове торговельне 
обладнання. Поруч із ма-
газином облаштували літ-
ній майданчик зі столиком 
та лавками. Тепер тут 
можна відпочити за ріж-
ком морозива, склянкою 
соку чи філіжанкою свіжо-

завареної ароматної кави 
із сучасного кавового апа-
рата. Крім того, на поли-
цях представлено не лише 
товари першої необхід-
ності, свіжі овочі та фрук-
ти, а й промислову групу. 
Щодня цей асортимент 
поповнюється та оновлю-
ється, причому ціни коопе-
ратори тримають до сить -
таки демократичні. Судіть 
самі: якщо, приміром, свіжі 
помідори на ринку Острога 

коштують у межах 58 грн. 
за кг, то у «Калині» – 55.

Відтак, уже з перших 
годин після відкриття 
магазину було видно: 
покупцям він і справді 
потрібен. Адже, зі слів 
місцевих жителів, які 
проживають поруч, до 
найближчої торговель-
ної точки – кількасот ме-
трів. А зважаючи на те, 
що серед покупців чима-
ло людей похилого віку, 

то ходити за покупками 
їм буде зручніше саме до 
кооператорів. 

Продавці Оксана Бон-
дар та Тетяна Стратюк, го-
лова правління Острозь-
кого споживчого товари-
ства Анатолій Коломис за-
певнили своїх потенцій-
них покупців, що зроблять 
максимум, аби не розча-
рувати жодного з них. 

Заступник голови прав -
ління споживспілки Олег 
Татарин вважає: при до-
триманні оптимального 
асортименту, гнучкої ціно-
вої політики, належного 
режиму роботи цей неве-
личкий магазин матиме 
товарооборот понад 100 
тис. грн. на місяць. Перші 
дні торгівлі вже підтвер-
дили, що у цій доволі 
простій формулі є раціо-
нальне зерно, яке вже зо-
всім скоро зможе пророс-
ти у щедрий врожай при-
бутків. 

Олена СОБКОВИЧ

«КАЛИНА» – ПОДАРУНОК ДО ВЕЛИКОДНЯ
Гарний подарунок до Великодня зробили кооператори жителям м. Острог. У переддень 
свята, на вулиці Бельмаж, відчинив двері осучаснений магазин «Калина».

Продавці Тетяна Стратюк та Оксана Бондар, заступник голови правління спо-

живспілки Олег Татарин, голова правління Острозького споживчого товариства 

Анатолій Коломис та радник голови правління споживспілки Іван Романський

Вже півтора місяці в родині на-
шої колеги – головного редактора 
газети «Порадниця» Тетяни Вла-
сюк іде боротьба за життя і 
здоров’я її чоловіка – Віктора, ке-
рівника вістянської друкарні, який 
працює на нашому підприємстві із 
2002 року. Його діагноз: пухлина 
нирки з метастазами, які призвели 
до компресійного перелому хреб-
та і паралічу. Протягом цього ко-
роткого часу Віктор Власюк пере-
жив вже три складні операції: на 
хребті – із встановленням дорого-
вартісних імплантатів, щоб повер-
нути рухливість, видалення хворої 
нирки, а днями довелося терміно-
во робити ще одну, позапланову 
операцію. Попереду – реабілітація 
після важких хірургічних втручань 
та курси хіміотерапії. 

На цей крок, аби звернутися із 
проханням про допомогу до ве-
ликої родини кооператорів, сім’я 
Власюків довго не погоджувала-
ся. Адже звикли самі виступати у 
ролі благодійників хворим дітям, 
воїнам АТО. Та життя – складна 
річ, і ніхто не знає, що кожного 
чекає за поворотом…

У важкі хвилини завжди підтри-
мують, допомагають ті, хто поруч 
– рідні, близькі, друзі, колеги. Тож 
ми сподіваємося на розуміння і 
підтримку від наших колег-коопе-
раторів. Ми ж бо – одна родина. 
Тим паче і Віктора, і Тетяну багато 
кооператорів знає особисто.

Оксана ГУЦУЛ

Номер картки «ПриватБанку»: 
4149 4393 9031 7836 
Власюк Дмитро Вікторович

БУДЕМО ВДЯЧНIБУДЕМО ВДЯЧНI

ЗА ДОПОМОГУЗА ДОПОМОГУ
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ТЕМА НОМЕРА

ВІДРАХУВАННЯ 

НА ЛІКУВАННЯ

– Джерелами накопичення ко-
штів фонду визначено низку над-
ходжень від усіх суб’єктів господа-
рювання системи, профспілкових 
організацій, – розповідає голова 
правління облспоживспілки Ва-
силь Цап. – Відрахування у фонд 
також становлять два відсотки від 
прибутків організацій і підпри-
ємств попереднього року. Так, за 
цей період на матеріальні допомо-
ги, в основному на лікування, було 
витрачено майже 50 тис. грн. фон-
ду. Тобто переважна більшість 
заяв від кооператорів про такого 
роду допомогу були задоволені.

Така турбота про здоров’я коо-
ператорів, звичайно, є позитив-
ним фактом. Адже це – реальний 
крок роботодавців зі зменшення 
витрат, пов’язаних із лікуванням 
працівників. 

ГРОШІ – 

НЕ ЗАВЖДИ ПАНАЦЕЯ 

Однак з часом виникло чима-
ло запитань: чи достатньою є 
така форма організації допомо-
ги, як виділення коштів на ліку-
вання? чи кожний, хто отримує 
матеріальну допомогу, в змозі 
самостійно віднайти медичний 
заклад, де б він міг отримати на-
лежне обслуговування та ліку-
вання? чи вистачить для цього 
виділеної допомоги? 

Василь Цап зізнався в розмо-
ві, що правління облспоживспіл-
ки та обком профспілки давно 
переймаються цією проблемою. 
Ну як дізнатися, чи виділені та-
ким чином кошти спрацювали 
ефективно? Тож кілька місяців 
тому виникла чудова ідея нала-
годити співпрацю із сучасним 
медичним закладом, який би за 
кошти кооперативного фонду 
матеріальної допомоги, інших 
джерел фінансування взявся б за 
лікування кооператорів, членів 
їхніх сімей, яким необхідна ме-
дична допомога. 

ШИРОКИЙ 

СПЕКТР ПОСЛУГ

– Як з’ясувалося, в Ужгороді 
функціонує сучасний медичний 
центр, багатопрофільна клініка з 
широким спектром послуг, – роз-
повідає Богдана Данканич, голо-
ва галузевого обкому профспілки. 
– Достеменно вивчивши можли-
вість налагодження співпраці із 
цим закладом, уже в грудні мину-
лого року було підписано угоду 
про надання кооператорам облас-
ті медичних послуг.

Суть угоди в тому, що медич-
ний центр бере на себе зобов’я-
зання надавати медичні послуги 
працівникам та ветеранам спо-
живчої кооперації області, а обл-

споживспілка їх оплачує. Для 
зручності облспоживспілка пере-
казує певну кількість коштів на-
перед (перший транш становив 
100 тис. грн.) і письмово підтвер-
джує перелік осіб, яких направ-
ляє на обстеження чи лікування. 
За надані послуги центр (знову ж 

таки за погодженням з облспо-
живспілкою та обкомом проф-
спілки) вираховує з наявних ко-
штів відповідну вартість наданих 
послуг. Коли кошти будуть вико-
ристані – кооператори знову пере-
кажуть певну суму на рахунок 
медичного закладу. Ціни на мед-
послуги обумовлюються в угоді, 
і є нижчими від вартості послуг 
пересічним пацієнтам.

КООПЕРАТОРИ У КЛІНІЦІ 

І ОБСТЕЖУЮТЬСЯ, 

І ЛІКУЮТЬСЯ

Хірург клініки, професор Юрій 
Переста уточнює: 

– Медичний центр запропону-
вав кооператорам отримувати до-
помогу більше, ніж із 20 медпос-
луг. У нас працює консуль-
тативно-діагностичне відділення 
(багатопрофільна поліклініка), 

клініко-біохімічна лабораторія, 
стаціонарне відділення. Тут на-
дається хірургічна допомога, в 
тому числі традиційна і ендоско-
пічна; є відділення гінекології, 
урології, ортопедії і травматоло-
гії, проктології, ендокринології, 
судинної хірургії, ендоваскуляр-
ної хірургії. Медичний центр во-
лодіє широким спектром діагнос-
тичних можливостей, де, окрім 

клінічних досліджень у власній 
лабораторії, проводиться уль-
тразвукова діагностика будь-якої 
складності, всі види ендоскопіч-
них та повний спектр рентгено-
логічних досліджень тощо. Не-
щодавно клініка придбала новіт-
ній МРТ (магнітно-резонан сний 
томограф).

Та чи не найбільшою цінністю 
центру, окрім найсучаснішого 
клініко-діагностичного обладнан-
ня, є висококваліфікований медич-
ний персонал, адже 30% лікарів ма-
ють науковий ступінь та вчене 
звання, 90% – лікарі вищої катего-
рії з багаторічним досвідом роботи. 
Працівники споживчої кооперації 
мають можливість не лише обсте-
жуватися в центрі, а й отримати у 
ньому повноцінний курс лікування 
(при потребі – й стаціонарне), про-
йти курс реабілітації. 

КОМФОРТ – ВАЖЛИВА 

Й НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
 

Тепер кооператорам не потріб-
но вистоювати в чергах у сіль-
ських, районних поліклініках, де 
не завжди можна отримати якісні 
медичні послуги. Досить лише 
звернутися через свою коопера-
тивну структуру за допомогою і 
отримати направлення у медич-
ний центр. Ніякого направлення 
від лікаря чи ужгородської про-
писки при цьому не потрібно.

За пропозицією медцентру не-
забаром буде укладена угода про 
диспансеризацію працівників 
споживчої кооперації області, що 
дозволить виявляти захворюван-
ня на ранніх стадіях, спостеріга-
ти за певними групами хворих із 
метою забезпечення їх життєді-
яльності та працездатності, про-
ведення оздоровчих заходів, 
обов’язкових медичних оглядів.

Михайло МАЗУР

На фото (1 стор.):  Голова правління За-

карпатської облспоживспілки Василь 

Цап з професором, хірургом медично-

го центру «Діамед» Юрієм Перестою 

ОЗДОРОВЛЕННЯ КООПЕРАТОРІВ: 

IДЕЇ  ДЛЯ  НАСЛIДУВАННЯIДЕЇ  ДЛЯ  НАСЛIДУВАННЯ
Як працює ця структура, а саме – на який новий рівень реальної турботи про здоров’я кооператорів вона пере-
йшла у своїй діяльності та які від цього має переваги і спробував розібратися кореспондент «Вістей…».

Медичні послуги клініки

«Дев'ять десятих нашого щастя засновані на здоров'ї».

Артур ШОПЕНГАУЕР, нiмецький фiлософ
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КАДРИ

КОЛИ КIЛЬКIСТЬ КОЛИ КIЛЬКIСТЬ 

IДЕЙ ДОРIВНЮЄ IДЕЙ ДОРIВНЮЄ 

ВТIЛЕНИМ НОУ-ХАУВТIЛЕНИМ НОУ-ХАУ
 КІРОВОГРАДЩИНА     Життєрадісна, щира, 

мила й завжди усміхнена та відкрита до 

спілкування. Такою знають у колективі ди-

ректора райкоопзаготпрому Новоукраїн-

ського райспоживтовариства Аллу Олексан-

дрівну Голуб. А ще саме завдяки її діловим 

якостям і вмінням заготівельна галузь у спо-

живчій кооперації району сьогодні відзнача-

ється успіхами та значними досягненнями.

38 років пройшло з того часу, як вперше пере-
ступила поріг Новоукраїнського райспоживтова-
риства Алла Олександрівна. Після закінчення Кі-
ровоградського кооперативного технікуму імені 
М.П. Сая за спеціальністю «Товарознавство і ор-
ганізація торгівлі промисловими товарами» вона 
розпочала свою трудову біографію у Новоукраїн-
ському райспоживтоваристві, стала продовжува-
чем кооперативної династії. У районній організа-
ції пройшла шлях від товарознавця МРБ до ди-
ректора райкоопзаготпрома. З 1982 року працює 
у заготівельній сфері.

У Новоукраїнському райспоживтоваристві про 
роботу пані Алли можна почути лише гарні відгуки. 

З 2009 року Алла Олександрівна очолює робо-
ту кооперативної крамниці-заготпункт «Сільгосп-
продукти», що знаходиться у районному центрі. І 
хоч нині у райспоживтоваристві заготівлями за-
ймаються відділи підприємств роздрібної торгів-
лі та ресторанного господарства, найбільше за-
лишків продуктів сільського господарства у се-
лян та у фермерських господарствах закуплено 
саме через цей магазин. Це сьогодні заготпункт 
має партнерів для співпраці та постійних покуп-
ців, а на початку роботи Алла Голуб самотужки 
налагоджувала зв’язки з господарствами та од-
ноосібниками. 

Аби торговельний заклад користувався попу-
лярністю, Алла Олександрівна постійно задуму-
ється над тим, як удосконалити роботу крамниці, 
відпрацьовує асортимент. Окрім різноманітних 
зернових культур, овочів та фруктів, тут організо-
вано відділ товарів господарчої групи. Тут же, на 
місці, кожен за виручені кошти має можливість 
придбати побутову хімію та інші товари для дому. 
Таку ідею, а головне – її втілення, оцінили відві-
дувачі. Бо – зручно! А ще й ціни помірні. Саме з та-
ких подій, нововведень і складається життя Алли 
Олександрівни, очолюваного нею колективу.

Нещодавно Алла Олександрівна відсвяткува-
ла свій ювілей. І справа не в тому, скільки років 
виповнилося. Головне, завжди бути енергійною, 
дієвою, працьовитою, придумувати і втілювати 
нове. Все своє життя вона звикла трудитися на 
результат, щоб були здобутки, щоб слова не роз-
ходилися із ділом. І щоб було чому повчитися у 
Алли Олександрівни молодому поколінню. 

Ірина ШІХІЄВА

ПОПРИ ШАЛЕНУ КОНКУРЕНЦІЮ

У кооперативному магазині села 
Петрівці, куди ми зайшли обідньої 
пори, людей майже не було. За слова-
ми завідуючої Валентини Артемичен-
ко, зазвичай покупців більше зранку, 
коли привозять свіжий хліб, і ввечері, 
коли місцеві жителі повертаються з 
роботи.

– Влітку торгівля йде активніше, що-
місячний товарообіг доходить до 90 
тис. грн., для такого села, як наше, це 
непогано, – розповідає Надія Василів-
на. – Непогано, але якби більше, було б, 
звичайно, краще. Однак поява нових 
торговельних закладів, кількість яких 
скоро сягне десятка на півтори тисячі 
населення, збиває людей з пантелику. 
Їм цікаво, а що пропонують нові крам-
ниці та які там ціни. За низької купі-
вельної спроможності часто перевагу 
віддають тій точці, де дешевше. Зовсім 
недавно поблизу нас, на трасі Хорол – 
Миргород, відкрився ще один приват-
ний заклад. І знову люди кинулись «на 
свіженьке». Але ж і ми не сидимо, 
склавши руки, стараємось, щоб поку-
пець у нас повністю задовольнив свої 
потреби. Для цього розширюємо про-
мислову групу, пропонуємо товари по-
всякденного вжитку.

СИЛА ДРУЖБИ
Можливо, і не потрапила б Надія 

Бондаренко в кооперацію, якби після 
школи витримала конкурс у сільсько-
господарський технікум. Не поступив-
ши, разом із подругою Ольгою Кири-
ченко, повернулися в рідні Гаркушинці 
і влаштувалися на роботу в сільський 
магазин. Дівчатам так сподобалося 
торгувати, що через рік подали доку-
менти до Полтавського кооперативно-
го технікуму, успішно склали екзаме-
ни і були зараховані на навчання. 

З Ольгою Іванівною їм так і судило-
ся йти по життю пліч-о-пліч: шкільна 
дружба заклала фундамент для по-
дальших, чисто людських і ділових сто-
сунків. Очоливши у 1993 році Петрів-
цівське споживче товариство, Ольга 
Кириченко запропонувала своїй подру-
зі посаду заступника, щоб через три 
роки передати їй всю повноту влади. 
Відтак пані Надія головує вже більше 
двадцяти літ.

А перед цим упродовж тринадцяти 
років працювала товарознавцем на 
Миргородській міжрайбазі.

– Крім Миргородського, ми обслугову-
вали ще три сусідні райони – Великобага-
чанський, Хорольський і Шишацький, – 
згадує Надія Василівна. – Ця оптова лан-
ка забезпечувала регіон широким асорти-
ментом промислових товарів, у зону моєї 
відповідальності входили два склади – 
посуду і електротоварів. Робота будува-
лася таким чином: щотижня завмаги при-
возили заявки, згідно з якими виписува-
лись накладні, відбирався, пакувався і 
відправлявся у магазини відповідний 
асортимент. Склади у нас були перепо-
внені. І лише за часів «польського» ажіо-
тажу, коли до сусідньої держави почали 
вивозити ходові там пральні машини, мі-
крохвильові печі, самовари – усе те, що у 
нас тоді не користувалося попитом, ми, 
нарешті, розвантажились. Але як тільки 
позбулися залежалої продукції, країна 
увійшла в пору тотального дефіциту – по-
чалися проблеми іншого ґатунку.

За час роботи на міжрайбазі Надія 
Бондаренко завела такі потрібні у сфе-
рі торгівлі знайомства, напрацювала 
такі партнерські зв’язки, які ще довго 
допомагали їй, та й зараз допомагають 
на керівній посаді.

ПРОБЛЕМА – У КУПІВЕЛЬНІЙ 
СПРОМОЖНОСТІ
Тепер, звичайно, у Петрівцівського 

СТ не ті обсяги і не той розмах. Двад-
цять років тому до його складу входи-

ло спочатку 14, а після розформування 
Ромоданівського споживтовариства – 
18 магазинів. Кооперативна торгівля 
тоді на рівних конкурувала з потуж-
ним підсобним господарством ім. Іва-
ненка, яке через свою торговельну ме-
режу реалізовувало власну продукцію, 
і не тільки власну. Центральна садиба 
знаного далеко за межами області 
сільськогосподарського підприємства 
знаходилася в Петрівцях, воно підпо-
рядковувалося Кабінету Міністрів. 
Найцікавіше те, що торгівлею там опі-
кувалася… Ольга Іванівна Кириченко. 
Та хоч доля звела подруг ще й на кон-
курентному полі, на їхній дружбі це 
аж ніяк не позначилося.

– Ми таки не дали розвернутися на-
шим сусідам і вони змушені були згор-
нути свою торговельну діяльність. Од-
нак нам від того легше не стало, бо, як 
гриби після дощу, почали з’являтися 
приватні крамниці. І сьогодні знову 
важко торгувати: завезти товар можна, 
проблема в реалізації через низьку ку-
півельну спроможність населення. 
Сюрпризи нас підстерігають на кожно-
му кроці: що не день, то нові ціни від 
постачальників на хліб, ковбаси тощо. 
«З якого дива ціни зростають?», – запи-
тую. «Курс долара піднявся», – у відпо-
відь. Хоча абсолютно не зрозуміло, 
яким боком вітчизняна продукція 
прив’язана до іноземної валюти.

І НА ХЛІБ, І ДО ХЛІБА
У Петрівці ми приїхали, скористав-

шись порадою голови правління Мир-
городської райспоживспілки Галини 
Миколаївни Кандиби:

– Авторитет кооперації на селі вели-
кою мірою залежить від авторитету 
спілчанського ватажка. Надію Василів-
ну люди добре знають і поважають, 
власне, повагою користуються всі чле-
ни цієї гарної родини. Був час, коли в 
системі працював і глава сімейства, 
Григорій Дмитрович.

– Що переживає наша країна, до того 
і ми причетні, – каже пані Надія. – Що-
йно із зони АТО повернувся син – з по-
дяками від командування за гідну 
службу. Чоловік мій з першого дня Чор-
нобильської трагедії брав участь у лік-
відації наслідків аварії. Він потрапив у 
саме пекло, прийняв велику дозу раді-
ації. Сьогодні має пільги, але краще б 
він мав добре здоров’я. Бо на хліб і до 
хліба ми можемо самі заробити. Сім’я 
у нас роботяща, гуртом обробляємо 70 
соток землі; годуємо поросят, тримає-
мо качок, гусей, курей – є біля чого по-
ратися. Зате все своє, вживаємо лише 
натуральні продукти, ще й на продаж 
залишається. Починаючи з весни наше 
подвір’я потопає у квітах. То вже заслу-
га моїх дівчат – доньки, невістки і 
5-річної внучки Насті. Так що ми всі за-
йняті, кожен при своєму ділі.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Юрія МАР’ЇНА

ПОКЛИКАННЯ 
БУТИ КОРИСНОЮ ЛЮДЯМ
Голова Петрівцівського споживчого товариства Миргородської райспоживспілки, що 
на Полтавщині, Надія Василівна Бондаренко – старожил в кооперації. І хоч порівню-
вати свою роботу з якоюсь іншою не може, бо все життя пропрацювала в одній сис-
темі, вважає, що шлях обрала правильний: вона і кооперація знайшли одна одну.
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COOP: РЕГІОНИ

  АДРЕСА  ДОСВІДУ

ХЛІБ НА ДРОВАХ – 

НАЙСМАЧНІШИЙ

– Миколо Володимировичу, очолю-

ване Вами підприємство впродовж 

багатьох років залишається одним 

із найпотужніших у системі спо-

живчої кооперації області. Які ва-

желі використовуєте, аби підтри-

мувати цю позитивну тенденцію?

– Щоб хлібокомбінат працював 
успішно, треба враховувати всі 
фактори: досвід, авторитет, якість, 
ціну, налагоджені ринки збуту, на-
дійних постачальників борошна та 
енергоефективність. Ціна на газ 
нині захмарна, тож не треба бути 
великим аналітиком, щоб зрозумі-
ти, що виробництво нашого рівня 
не потягне такі витрати. Наша за-
дача – знайти альтернативні мето-
ди, аби все ж таки залишатися по-
вноцінними гравцями не лише на 
місцевому ринку, а й у Костопіль-
ському та Сарненському районах. 
Тому одну з двох печей, які працю-
ють на газу, вирішили тимчасово 
законсервувати, а ту, що на дровах, 
запустити в експлуатацію. У повер-
ненні до дідівського методу випіч-
ки хліба вбачаємо не лише вироб-
ничу необхідність, а й деяку креа-
тивність. Адже продукція, виготов-
лена на дровах, нині в попиті, бо 
справді смачніша. 

– А як із потужностями та асорти-

ментом виробів?

– Ні потужностей, ні асортимен-
ту хліба та булочних виробів ми не 
скоротили. Результати першого 
кварталу цього року показали, що 
комбінат працює на рівні із відпо-
відним періодом минулого року. 

– Як вам працюється на одному 

конкурентно-ринковому полі із 

не менш відомими, брендовими 

виробничими марками? Як вда-

ється утримувати високу планку?

– Хліб був, є і буде продуктом 
харчування номер один. Від конку-
ренції ж нікуди не дінешся, та го-
ловне, щоб вона була чесною. А з 
цим, на жаль, маємо проблеми. 
Адже багато з тих, хто торгує у нас 
хлібом, зареєстрований за межами 
району, тож і податки сплачує у 
себе, на відміну від нас. Будучи 
тричі депутатом міської ради, ра-
йонної я неодноразово порушував 
це питання. Однак віз і нині там. 
Хоча ще маю сподівання, що місце-
ва влада врешті-решт до нас дослу-
хається і підтримає свого товарови-
робника, який є не лише фінансо-
вим донором району, а й соціаль-
ним партнером. Неодноразово ком-

бінат був учасником різних соці-
альних проектів, які відбувалися в 
райцентрі, постійно допомагаємо 
армії. Відповідно і нам хочеться 
конструктивного діалогу. Але поки 
що маємо те, що маємо... 

– Щоб хліб був запашним, необ-

хідно й борошно належної якос-

ті. Як вирішуєте це питання?

– Для випікання хліба і хлібобу-
лочних виробів використовуємо 
лише якісне борошно. Саме тому 
співпрацюємо з надійними партне-
рами. Намагаємося себе перестра-
хувати, тому ніколи не платимо за 
борошно наперед: лабораторія зро-
била відповідні дослідження, по-
ставила свою оцінку, тоді й розра-
ховуємося. Запасів борошна маємо 
щонайменше на чотири місяці. Не-
щодавно почали співпрацювати із 
новим постачальником білорусь-
кого житнього. Воно не лише на 70 
копійок за кілограм дешевше за 
віт чизняне, а й набагато якісніше, 
відповідно і хліб смачніший. 

– Скільки тонн хліба щомісяця 

випікають ваші працівники?

– Люди працюють у три зміни, 

тому щомісячна виробнича по-
тужність – понад 100 тонн. 

– Миколо Володимировичу, зважа-

ючи на переповнений хлібобулоч-

ний ринок, у чому вбачаєте основні 

фактори подальшого розвитку?

– По-перше, у збільшенні обся-
гів виробництва; по-друге, у роз-
робці рецептур нових видів хліба 
без жодних домішок, лише на на-
туральній основі; по-третє, у запро-
вадженні нового виду виробни-
цтва. Наразі це питання у стадії 
розробки: ми детально обміркову-
ємо кожну операцію, прораховує-
мо всі ризики, вивчаємо попит. 
Для нас домінуючим є те, щоб нове 
виробництво приносило реальні 
прибутки, аби кошти, інвестовані 
у новий проект, якнайшвидше по-
вернулися. Загалом ми вже давно 
навчилися сподіватися лише на 
власні фінансові ресурси.

– До того ж маючи ще й серйозне 

податкове навантаження...

– Так. Податки, які щомісяця 
сплачуємо у бюджет та позабю-
джетні фонди, просто колосальні 
для нашої організації. Судіть самі: 

якщо торік ми сплатили понад 600 
тис. грн., то за два місяці цього року 
вже майже 200 тис. А якщо додати 
ще 10 місяців, то вийде понад міль-
йон гривень! І це реальні кошти, за 
допомогою яких ми могли б реалі-
зувати не один амбітний проект. 

– Миколо Володимировичу, хлібо-

комбінат очолюєте із 1994 року. 

Завжди проблеми підприємства 

пропускали через себе, як власні?

– Ніколи не розумів тих керів-
ників, у яких виробничий процес 
обмежувався лише робочими го-
динами. Так не буває. Адже вироб-
ництво – безперервний процес, 
який вимагає постійного контро-
лю та уваги, оперативних рішень. 
Саме за таким принципом пра-
цюю, і людей переконую в тому, 
що справу, яку робимо, повинні 
виконати максимально злагодже-
но та ефективно, бо від цього зале-
жить наш завтрашній день. До 
речі, люди почуваються впевнено 
і захищено у нас на комбінаті, 
тому й працюють роками, та ще й 
приводять сюди на роботу рідних 
та близьких. От, скажімо, понад 20 
років на комбінаті пекарями пра-
цюють рідні сестри Раїса Хільчук 
та Світлана Баранчук; 50 років на 
двох кооперативного стажу у сес-
тер Світлани Ціпан та Раїси Лаза-
рець; 20 років тому до нас прий-
шов із автоколони Василь Олек-
сін, а згодом привів і сина Юрія. 

Через свою скромність Микола 
Саламага не сказав про те, що і 
його син Володимир працює на хлі-
бокомбінаті менеджером зі збуту. 

30 БЕРЕЗНІВСЬКИХ ВЕСЕН

7 квітня цього року Микола Са-
ламага відзначив 30-річний юві-
лей своєї роботи у системі. Спочат-
ку він працював завідуючим ви-

робництвом на комбінаті громад-
ського харчування, а в 1994 р. йому 
довірили налагодити роботу хлі-
бокомбінату. Каже, тоді був най-
складніший період у його трудо-
вій кар’єрі. Відродження комбіна-
ту почав із елементарної дисци-
пліни, бо переконаний, що саме 
вона відіграє важливу роль у будь-
якій справі. Потім почалася мас-
штабна робота з осучаснення ма-
теріально-технічної бази, впрова-
дження енергоефективних про-
грам, освоєння нових, рентабель-
них видів продукції, з’явилися 
нові ринки збуту та партнери. Од-
ним словом, виробниче колесо, яке 
запустив свого часу Микола Сала-
мага, з року в рік набирає сильні-
ших та впевненіших обертів. А ще 
директор знаходить час, аби попо-
внити єдиний в області музей хлі-
ба новими експонатами. 

Підтримкою та опорою Миколі 
Саламазі є його дружина Ніна, яка та-
кож обрала кооперативну долю. Нині 
вона – заступник директора комбіна-
ту громадського харчування. Гор-
дість подружжя – син Володимир та 
донька Наталка, а втіха – онучок На-
зарко. Щасливий Микола Володими-
рович і тим, що на рідній Львівщині 
чекають його сивочолі батьки.  

– Березне стало для мене справ-
жнім професійним трампліном, – 
під кінець зустрічі сказав Микола 
Саламага. – Тут сформувався як 
особистість, тут побудував хату, 
знайшов свою долю, народив дітей, 
посадив не одне дерево, зробив не 
одну добру справу, знайшов багато 
друзів, тут доля звела із дружнім 
працьовитим колективом. Саме 
тут, до надслучанської Березнівщи-
ни, прибився мій життєвий човен.  

Олена СОБКОВИЧ

 РІВНЕНЩИНА   Бувати в таких організаціях, як хлібокомбінат Березнівського районного споживчого товариства, – справжнє задово-
лення, бо після спілкування із настільки роботящими людьми починаєш вірити, що все у нас буде добре. Та й директор хлібокомбі-
нату Микола Саламага, попри всі виробничі негаразди, сповнений оптимізму. Він із тих керівників, хто просто не вміє зупинятися 
на досягнутому. Натомість шукає щонайменші можливості, аби комбінат працював ефективно та прибутково, аби працівники мали 
достойну заробітну плату, були захищені, мали належні умови праці, аби покупці віддавали перевагу кооперативній продукції. Вті-
лення усіх задумів та ідей потребує не лише значних капіталовкладень, а й елементарного бажання тримати кооперативне вироб-
ництво в тонусі. Про особливості життєдіяльності Березнівського хлібокомбінату і йтиметься у розмові з Миколою Саламагою.

Микола Саламага:Микола Саламага:  

«ТРИМАТИ  МАРКУ – СПРАВА ЧЕСТI»  

Працівниці комбінату із директором Миколою Саламагою

«Усвідомлення продуктивності праці є одним із найкращих задоволень».

Люк де КЛАП’Є ВОВЕНАРГ, французький фiлософ
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 ПОЗИЦІЯ

ДОМАШНІ 
УЛЮБЛЕНЦІ – 
СТАТТЯ 
ПРИБУТКУ

 ДНІПРОПЕТРОВЩИНА   
Розмаїття товарів че-
кає на покупців у магази-
ні «Товари для дому» Ми-
колаївського споживчого 
товариства системи Ново-
московської райспожив-
спілки. Тут можна купити 
все необхідне у господар-
стві: кухонне начиння, по-
суд, садово-городній ін-
вентар, побутові товари, а 
також будматеріали, сан-
техніку. В особливому від-
ділі виставлені товари для 
тварин, адже магазин роз-

ташований у селі, де багато 
тримають і корів, і овець, і 
свиней, і домашню птицю. 
– Та цим справа не об-
межується, – пояснила 
продавець Ольга Ломака 
(на знімку). – Користують-
ся купівельним попитом 
також корми для котів, 
собак, навіть папужок. 
Різноманіття ветеринар-
них товарів спрощує до-
гляд за домашніми улю-
бленцями, і люди не від-
мовляють собі у задово-
ленні заводити цих відда-
них друзів. Ми постійно 
завозимо для них щось 
новеньке, і все розкупо-
вується, приносячи мага-
зину непоганий прибуток.

Ольга НАГІРНЯК

С истему споживчої коо-
перації збережено, вона 
діє і набирає обертів, 
економіка кооперації 
демонструє тенденцію 

до зростання, фінансової стабіль-
ності. Незважаючи на об’єктивні 
труднощі, кооперативні структу-
ри повертають втрачені позиції на 
споживчому ринку, зберігають ці-
лісність системи, її власність, а 
отже є всі передумови для пер-
спективного розвитку.

На думку кооператорів концеп-
туальною основою нової моделі 
організації споживчої кооперації 
повинна стати організаційна ре-
структуризація, яка має забезпе-
чити довгострокову конкуренто-
спроможність системи в цілому. 
Тому, за словами Зіновія Лешика, 
одне з  головних завдань 
організаційно-кооперативної ро-
боти в області – це максимальне 
залучення членів споживчих това-
риств до активної участі в громад-
ській діяльності та самоуправлін-
ні, щоб у полі зору був пайовик – 
центральна фігура в споживчій 

кооперації. До органів управління 
і контролю споживчих товариств, 
їхніх спілок залучено майже тися-
чу пайовиків. Громадське само-
врядування хай повільно, але стає 
справою кожного пайовика. Спо-
живчі товариства області 
об’єднують майже десять тисяч 
своїх членів і в останній період їх 
чисельність стала зростати.

Кооперація на Львівщині має 
славну історію і демократичні тра-

диції, які тут намагаються не без 
успіху примножувати. Працівни-
ки організаційно-кооперативної 
служби виконують дуже важливу 
роль в цих процесах. І хоча не в 
кожному споживчому товаристві 
чи райспоживспілці працюють фа-
хівці з оргроботи, проте обов’язково 
є спеціалісти, на яких покладено її 
виконання за сумісництвом.

Спеціалісти із організаційно-
кооперативної роботи налагоджу-

ють навчання, обмін досвідом ро-
боти уповноважених первинних 
ланок, кооперативного активу, 
спонукають їх до високої актив-
ності на дільничних зборах та збо-
рах уповноважених. І як резуль-
тат, особи, обрані до кооператив-
них органів управління і контро-
лю, намагаються вирішувати всі 
питання з урахуванням наказів 
пайовиків, звітувати на зборах пе-
ред ними, інформувати про хід їх 
реалізації. Для цього в кожному 
кооперативному підприємстві 
встановлені інформаційні стенди, 
так звані «кутки пайовика», на 
яких пайовики дізнаються про 
економічне життя споживчого то-
вариства, виконання їхніх наказів 
тощо. Особливо активну роботу се-
ред своїх членів проводять спо-
живчі товариства у Стрийській, 
Жовківській, Самбірській, Со-
кальській, Городоцькій, Бродів-
ській райспоживспілках.

Там, де пайовики активно під-
тримують діяльність своїх первин-
них ланок, беруть активну участь 
в її економічному житті, там і є по-

зитивні здвиги у господарській ді-
яльності. Звідси й повніша реалі-
зація соціально-економічних ін-
тересів пайовиків. Тільки за мину-
лий рік кооперативні виплати на 
паї (дивіденди) в системі Львів-
ської споживспілки спрямовано 
понад 300 тисяч гривень.

– Не так багато часу залишило-
ся до початку чергової звітно-
виборної кампанії органів управ-
ління і контролю споживчих това-
риств, їхніх спілок, – нагадує пан 
Лешик, – при її підготовці безпере-
чно виникатиме багато гострих 
питань пов’язаних з кооператив-
ними реформами, роз’ясненнями 
відповідних нормативних актів, 
які регламентують проведення та-
ких заходів, зокрема в частині ви-
борів та голосування, де має бути 
прописана сама процедура і т.д. 
Мабуть варто подумати про ви-
дання в новій редакції довідника 
оргінструктора, адже у свій час 
він був чудовим помічником у ро-
боті орговика.

Михайло МАЗУР

  ЖИТОМИРЩИНА    Магазин 
«Соборний» Малинського спо-
живчого товариства одно-
йменної райспоживспілки бу-
дувався і працював як гастро-
ном. Але ж часи змінюються. 
Тож у 2003 році правління при-
йняло рішення довести його 
до конкурентоспроможного 
стану, переобладнавши на су-
пермаркет. Торговельні площі 
зробити це дозволяли: до іс-
нуючої у 180 кв. м додали 
стільки ж підсобної. У магази-
ні провели капітальний ре-
монт, замінили на сучасні ві-
кна, двері, підлогу, замовили 
нове обладнання, провели ін-
дивідуальне газове опалення, 
каналізацію, облаштували вби-
ральню. 

Але те, що сталося одного 
погожого весняного дня, на ці-
лих 8 років призупинило впев-
нену ходу малинських коопе-
раторів. Про те, що таке рей-
дерство, тут дізналися не із 
чужих вуст. І тільки після вось-
ми років судової тяганини 
правління споживчого товари-
ства, одержавши перемогу, 
знову почало будувати плани 
розвитку магазину. 

– «Соборний» сьогодні пра-
цює саме так, як ми і задума-
ли, – не приховуючи свого за-
доволення говорить прода-

вець із сорокарічним стажем 
роботи Алла Андріївна Гор-
ленко. – Середньомісячний то-
варооборот у нас сягає 200-
220 тис. грн. На полицях – усі 
групи товару.

– У широкому асортименті, 
як бачите з вивіски, продукція 
власного виробництва комбі-
нату громадського харчуван-
ня Малинської райспожив-
спілки, – продовжила розпо-
відь своєї напарниці Людми-
ла Кавунова. – Вона завжди 
свіжа і смачна. Тут кілька на-
йменувань тортів, різні тіс-
течка, пиріжечки з усякою на-
чинкою, рулети і головне, 
прямо з печі, ще гарячий дух-
мяний хліб, який розкупову-
ється миттєво.

– Нашою перевагою є те, 
що магазин знаходиться у са-
мому центрі Малина, – долу-
чилася до розмови голова 
правління споживчого товари-
ства Наталія Підсуха. – До речі, 
мало хто залишає магазин, 
щоб не насолодитися запаш-
ною кавою. Зовсім поруч – зу-
пинка автобусів і маршрутних 
таксі. Тому тут завжди людно. 
А конкуренція десяти приват-
них магазинів, які неподалік – 
тільки додає драйву у роботі.  

Зоя ЦВЄТАЄВА

ЯК СТИМУЛЮВАТИ ПАЙОВИКА? 
 ЛЬВІВЩИНА   Споживча кооперація базується на самоврядуванні пайовиків, а, отже, потребує 
відповідної організаційно-кооперативної роботи з населенням, членами споживчих това-
риств та працівниками кооперації, вважає завідувач сектором організаційно-кооперативної 
роботи, кадрової політики і освіти Львівської обласної споживспілки Зіновій Лешик.

ГЛИБИНКА КООПФАКТ

ЗОРЯНИЙ ЧАС ЗОРЯНИЙ ЧАС 
ДЛЯ «СОБОРНОГО»ДЛЯ «СОБОРНОГО»

Продавчині Людмила Кавунова і Алла Дідківська

Ветеран споживчої кооперації Алла Горленко за роботою
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ДАТА

ВІТАЄМО!

«Найпрекрасніше життя – це життя, прожите для інших людей».

Xелен КЕЛЛЕР, американська письменниця

 КАДРИ

  ПОЛТАВЩИНА     Цього року споживчій 
кооперації Кобеляцького району виповни-
лося 115 років. Ця дата набула особливого 
значення для Клавдії Серік, яку голова 
правління райспоживспілки Світлана Хмі-
левська оголосила «Кращим працівником 
Кобеляцької райспоживспілки» і нагороди-
ла Грамотою з нагоди славної річниці. 

Зі своїх 60 років Клавдія Григорівна Серік 
пропрацювала у споживчій кооперації 43. 
Нині вона завмаг магазину в с. Сухинівка 
Кобеляцького району, де проживає лише 
300 чоловік. Серед основних щоденних тур-
бот Клавдії Григорівни – розширення асор-
тименту товарів, а особливо непродоволь-
чої групи, позаяк це один із резервів това-
рообороту. Для сільського магазину прово-
дяться закупки в різних містах України, зо-
крема в Харкові, Новомосковську, Полтаві. 
Як результат – у сухинівській коопкрамниці 

представлено близько 60-ти товарних груп 
товарів. Постійно вивчається попит, щоб 
якнайкраще задовольнити потреби селян і 
виконати план з товарообороту. А це, до 
речі, не так просто, бо Кобеляки від Сухи-
нівки розташовані в 7 км, тож поїхати туди 
за необхідним крамом – не проблема для 
місцевих мешканців.

За 2016 р. товарооборот цього коопера-
тивного торговельного підприємства стано-
вив 936 тис. грн., а середньомісячний това-
рооборот – 80 тис. грн. Товарообертання 
продовольчих товарів становить 15–17 днів, 
непродовольчих – 25–27 днів. Питома вага 
непродовольчих одна з кращих в області й 
становить 35%. За всі роки роботи в Сухинів-
ці Клавдії Григорівни на її адресу не надій-
шло жодної скарги, що свідчить про її високу 
культуру обслуговування, професіоналізм 
та компетентність. Своїм покупцям вона на-
магається дати консультації з усіх питань.

Нещодавно інтер’єр та екстер’єр примі-
щення магазину набули сучасного вигляду 
завдяки реконструкції у відповідності до 
брендбуку Укркоопспілки. Було  проведено 
перепланування торговельного залу пло-
щею 120 кв. м; облаштовано куточок відпо-
чинку для покупців, де встановлено 7 сто-
ликів; професійно викладено товари. Зага-
лом на реконструкцію і модернізацію мага-

зину витрачено 122 тис. грн.  І ще такий 
факт: протягом своєї трудової діяльності 
Клавдія Григорівна підготувала понад два 
десятки працівників прилавка. Невтомна 
трудівниця, мудра наставниця, чуйна, дбай-
лива і уважна людина – будь-яких епітетів 
буде замало, щоб висловити захоплення 
цією жінкою. 

Юрій МАР’ЇН

КРАЩИЙ  ПРАЦIВНИК КРАЩИЙ  ПРАЦIВНИК 

КОБЕЛЯЦЬКОЇ  РАЙСПОЖИВСПIЛКИКОБЕЛЯЦЬКОЇ  РАЙСПОЖИВСПIЛКИ

Клавдія Серік і голова Кобеляцької райспоживспілки Світлана Хмілевська

ВОЛОДИМИРА 
ГРИГОРОВИЧА 
МАРУНИЧА, 
голову СТ «Центральний ри-
нок м. Черкаси», з 60-річним 
ювілеєм, який він відзначає 
20 квітня. 

Більше 30 років свого життя 
Володимир Григорович при-
святив роботі в споживчій 
кооперації Черкащини. В 
1986 році був прийнятий на 
посаду заступника директо-
ра обласного об’єднання 
колгоспних ринків, з 2012 
року очолює СТ «Централь-
ний ринок м. Черкаси». За 
час роботи Володимир Гри-
горович здобув заслуженого 
авторитету серед колег, за-
рекомендувавши себе, як 
умілий керівник та організа-
тор, вимогливий до себе, 
щирий та мудрий по відно-
шенню до підлеглих, відпо-
відальний за роботу колек-
тиву. Під керівництвом В.Г. 
Марунича відбувається ак-
тивна реконструкція та мо-
дернізація основних засобів 
Центрального ринку м. Чер-
каси, в тому числі торік було 
введено в експлуатацію ве-
ликий торговельно-
сервісний центр «РУМ». 
Шановний Володимире 
Григоровичу!
Сердечно вітаємо Вас з юві-
лейним днем народження!
Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, бадьорості, на-

тхнення, успіхів у добрих 
справах, миру та злагоди Ва-
шій родині.

З повагою
правління Черкаської облас-
ної спілки споживчих това-
риств та обком профспілки 
працівників споживчої коо-
перації області

 
СВІТЛАНУ 
ВАСИЛІВНУ 
ПАВЛЕНКО, 
голову правління Криворізь-
кої райспоживспілки, члена 
Ради Споживспілки Дніпро-
петровської області, ветера-
на праці, відмінника спожив-
чої кооперації, з ювілейним 
днем народження, який вона 
святкує 20 квітня. 

Шановна Світлано Василів-
но! Вся Ваша трудова діяль-
ність нерозривно пов’язана 
із споживчою кооперацією і 
є прикладом самовідданого 
їй служіння. Знання своєї 
справи, наполегливість, ви-
могливість до себе і до ін-
ших, простота та людяність 
принесли Вам неабиякий ав-
торитет та глибоку повагу 
серед кооператорів району 
та області. Ваші досягнення 
і здобутки говорять про те, 
що Ви легко, талановито і 
продуктивно підійшли до 
цього рубежу, досягнувши 
значного життєвого досвіду. 
Всі прожиті Вами роки стали 
часом надбань, досягнень та 
набуття життєвої мудрості. 
Тому Вас неодноразово на-
городжували грамотами, по-
дяками Укоопспілки, Обл-
споживспілки, обласної Ради 
народних депутатів, облас-
ної та райдержадміністрації, 
а також почесною трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» 
Центральної спілки спожив-
чих товариств України 
(Укоопспілки).
Світлано Василівно, при-
йміть від нас сердечні вітан-

ня зі славним ЮВІЛЕЄМ! Зи-
чимо Вам міцного здоров’я, 
безмежного добра, усіляких 
гараздів, підтримки колег, 
друзів, рідних. Крокуйте по 
життю легкою ходою. Хай 
улюблена робота приносить 
лише задоволення.

Минули, наче мить, 

          десятки літ, 
Вони – як дощик 
               по тоненькій шибці, 
Вони – як ніжний 
      яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни 
   в першій скрипці.
Тож хай той цвіт 
      повік не обліта, 
Нехай струна співає, 
           а не рветься,
Хай доля 
              не скупиться на літа, 
Хай Божа благодать 
                          панує в серці. 
Нехай життя квітує 
        буйним цвітом, 
І день народження 
           приходить знов і знов, 
А доля хай дарує 
     з кожним роком, 
Міцне здоров’я, 
        щастя і любов!
З повагою
правління Криворізької рай-
споживспілки, профспілкова 
організація працівників спо-
живчої кооперації Криво-
різького району

МИХАЙЛА 
МИХАЙЛОВИЧА 
БАРЧЕНКА, 
члена Ради Спілки спожив-
чих товариств Одеської 
області, з 75-річним ювіле-
єм, який він відсвяткував 
10 квітня.

Шановний Михайле 

Михайловичу!

Від щирого серця вітаємо 

Вас з ювілеєм і висловлює-

мо глибоку подяку та вдяч-

ність за плідну співпрацю! 

Понад 50 років Вашого жит-

тєвого шляху нерозривно 

пов’язані зі споживчою коо-

перацією. Завдяки активній 

життєвій позиції, знанням, 

досвіду, наполегливості, щи-

рості та людяності Ви здобу-

ли визнання, повагу, автори-

тет та довіру колег усієї об-

ласті та за її межами. 

Ви збудували багато 

об’єктів, виховали гідну змі-

ну продовжувачів Вашої 

справи, лідерів споживчої 

кооперації області.

Ви можете пишатися собою, 

адже крізь усі життєві труд-

нощі зуміли пронести свою 

честь, ім’я, не заплямувавши 

совість. Вам притаманні ви-

сока працездатність, 

професіоналізм, вимогли-

вість до себе і підлеглих,

відповідальність за 

доручену справу. 

В день Вашого ювілею, ша-

новний Михайле Михайло-

вичу, зичимо Вам міцного 

здоров’я, добра, достатку і 

щасливого довголіття, а 

віра, надія та любов нехай 

будуть вірними супутницями 

на Вашому життєвому шля-

ху. Бажаємо Вам залишатися 

таким же енергійним, ще-

дрим, позитивним чолові-

ком і повною мірою насоло-

джуватися життям у колі 

найрідніших людей. 

Вічної молодості Вашій душі 

та доброти серцю, нехай 

здійсняться всі Ваші задуми 

та сподівання!

З повагою
правління Спілки споживчих 
товариств Одеської області 
та обком профспілки праців-
ників споживчої кооперації

ВОЛОДИМИРА 
ІВАНОВИЧА 
ДМИТРИКА, 
водія облспоживспілки 
Спілки споживчих товариств 
Івано-Франківської області, з 
60-річним ювілеєм, який він 
святкує 20 квітня.

Шановний Володимире 
Івановичу!
Приємно відзначити, що цей 
знаковий для Вас день Ви 
зустрічаєте у розквіті сил, 
завзяття, ентузіазму, праг-
ненні бути корисним найма-
совішій громадсько-
господарській організації – 
споживчій кооперації облас-
ті, якій Ви присвятили свою 
трудову діяльність.
Щиро вітаємо Вас, Володими-
ре Івановичу, з ювілеєм і ба-
жаємо козацького гарту, сил 
духовних і фізичних, любові й 
добробуту в родинному колі. 
Хай мудрість та мир, щастя і 
любов завжди супроводжу-
ють Вас під Божим благо-
словенням на довгі літа!

З повагою 
правління Споживспілки 
Івано-Франківської області 
та президія обкому 
профспілки

НАТАЛІЮ 
ГРИГОРІВНУ 
КАРМАЗИН, 
голову правління Шишаць-
кого споживчого товариства 
Шишацької райспоживспіл-
ки, з 60-річним ювілеєм, 
який вона відзначає 
20 квітня.

Шановна Наталіє Григорівно!
Ваша трудова діяльність не-
розривно пов’язана зі спо-
живчою кооперацією. За час 
роботи Ви пройшли сходин-
ки фахового зростання від 
майстра по ремонту буді-
вель та споруд райспожив-
спілки до голови правління 
споживчого товариства. За-
вдяки знанню своєї справи, 
вимогливості, працьовитос-
ті, сумлінному ставленню до 
доручених завдань Ви набу-
ли великого досвіду роботи, 
авторитету та поваги серед 
колег, пайовиків і працівни-
ків споживчої кооперації 
району.
Щиро вітаємо Вас 
з ювілеєм!
Від усієї душі бажаємо Вам 
міцного здоров’я, щастя, не-
вичерпної енергії, життєвого 
натхнення, професійних до-
сягнень та здійснення усіх 
задумів і мрій. 
Нехай Ваше обличчя завжди 
прикрашає чудова усмішка, 
нехай у Вашій родині та оселі 
завжди панують злагода, лю-
бов і добробут, а кожен день 
буде радісним і наповненим 
корисними справами.

За роком рік життя 
                      невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну 
                      ювілейну днину
Вітання щирі 
               Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам пошле добро і 
щастя,
Міцне здоров’я, 
 море благ земних,
А щедрі дні, 
      мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго 
 стеляться до ніг!

З повагою та найкращими 
побажаннями
правління, колектив Ши-
шацької райспоживспілки 
ССТ «Споживспілка 
Полтавської області»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 24

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Х/ф «Останній шанс» 

11.30 Д/ф «Голий король» Кос-

тянтина Степанкова»

12.15 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Борхес

13.50 Д/ф «Ловець слів» 

15.00 Новини

15.25 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 

Євробачення-2017 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.50 Новини 

20.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Угорщина — Австрія) 

22.45 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Угорщина — Австрія) 

04.00 Т/с «Травма» 

05.30 Новини 

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»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 23.15 ТСН 

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 «Гроші»

23.25 Х/ф «Легенда про червоно-

го орла» 16+

01.55 Х/ф «Нащадки» 16+

ІНТЕР  

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-

ром»

09.20 Т/с «Шкідливі поради» 

13.30 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»

15.20 «Чекай мене» 

18.00  «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

20.30 Прем’єра. Т/с «Спокуса» 

(16+) 

22.30 Т/с «Одного разу у Ростові» 

(16+) 

00.10 Т/с «Територія краси» 

02.55 «Подробиці»

03.25 «уДачний проект» 

04.00 «Готуємо разом» 

04.45  «Стосується кожного» 

05.30 «Подробиці»

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 Дивитись усім!

05.55 Надзвичайні новини

06.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.05 Антизомбі

11.00 Секретний фронт

12.20, 13.05 Х/ф «Ключ саламан-

дри» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.10 Х/ф «Призначення» 

16+

17.00 Х/ф «Примарний патруль» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-2» 16+

22.30 Свобода слова

00.25 Х/ф «Судна ніч» 18+

01.55 Небачене Євробачення

02.10 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

03.35 Стоп-10

СТБ

06.55 «Все буде добре!» 

08.55, 18.30 «За живе!» 

10.10 Х/ф «Не можу сказати «про-

щавай» 

12.30 Х/ф «Іван Васильович змі-

нює професію» 

13.55 «Битва екстрасенсів 16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс 3» 

03.30 «Найкраще на ТБ» 

«УКРАЇНА» 

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика 

11.50 Х/ф «Павутинка бабиного 

літа» 

13.50, 15.30 Т/с «Чорна квітка» 

15.00, 19.00, 23.00, 01.20 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45, 02.15 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя»

23.30 Х/ф «Бібліотекар 3. Про-

кляття Іудиної чаші» 16+ 

03.15 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості

ВІВТОРОК, 25

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Ранок про Україну 

09.30 Україна на смак

10.00, 18.50 Що там з Євроба-

ченням? Блоги 

10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасни-

ка Євробачення-2017 

10.20 Т/с «Площа Берклі» 

11.20 Т/с «Лінія захисту» 

12.05 Д/ф «Гайдамацьким шля-

хом» 

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, 19.50 Новини

15.35 Телевистава «Фараони» 

17.20 Хто в домі хазяїн? 

17.40 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Перший на селі 

20.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Україна — Австрія) 

22.45 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Україна — Австрія) 

04.00 Т/с «Травма» 

05.30 Новини 

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»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 23.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00, 03.30 «На ножах»

23.40 Д/ф «Розщеплені на атоми» 

12+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00 Т/с «Спокуса» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Спокуса» (16+) 

22.30 Т/с «Одного разу у Ростові» 

(16+) 

00.10 Т/с «Територія краси» 

03.00 «Подробиці»

03.30 «уДачний проект» 

04.05 «Готуємо разом» 

04.45 «Стосується кожного»

05.30 «Подробиці»

ICTV 

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Більше ніж правда

12.10, 13.20, 17.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Ключ саламандри» 

16+

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.25 Х/ф «Ідентифікація Борна» 

01.35 Д/ф «Битва за Чорнобиль»

03.10 Стоп-10

СТБ

07.10 «Все буде добре!» 

09.10, 18.30 «За живе!» 

10.40 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф Діти-2» 

23.25 Т/с «Коли ми вдома» 

00.00 «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 Агенти справедли-

вості 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 Україна» 

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

01.50 Х/ф «Бібліотекар 3. Про-

кляття Іудиної чаші» 16+ 

04.10 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Агенти справедливості

СЕРЕДА, 26

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Ранок про Україну 

09.30 Україна на смак

09.55, 18.45 Що там з Євроба-

ченням? Блоги 

10.00 Д/ф «Помилка на тисячо-

ліття» 

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.35 Д/ф «Чорнобиль. Людський 

фактор»

14.00 Д/ф «Чорнобиль. Точка 

часу»

14.25 Д/ф «Тут є життя»

15.00, 19.50 Новини

15.35 Світло 

16.30 Т/с «Лінія захисту» 

17.20 Школа Мері Поппінс 

17.40 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50, 22.45 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Історична драма «Доньки 

Єви» 

20.20 Хокей з шайбою серед чо-

ловіків. Чемпіонат світу (Ка-

захстан — Україна) 

22.50 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Хокей з шайбою серед чо-

ловіків. Чемпіонат світу (Ка-

захстан — Україна)

04.00 Т/с «Травма» 

05.30 Новини 

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, 10.50, 12.20 «Міняю 

жінку-8»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 02.10 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 Х/ф «Обраниця» 16+

02.20 Мультфільми «Як коза-

ки...»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00 Т/с «Спокуса» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Спокуса» (16+) 

22.30 Т/с «Одного разу у Ростові» 

(16+) 

00.10 Т/с «Територія краси» 

02.55 «Подробиці»

03.25 «уДачний проект» 

04.05 «Готуємо разом» 

04.45 «Стосується кожного» 

05.30 «Подробиці»

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45, 09.55 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.50 Д/ф «Битва за Чорнобиль»

12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Ідентифікація Борна» 

15.15, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 

16+

17.50 Т/с «Острів непотрібних 

людей» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Перевага Борна» 16+

01.25 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.50 Стоп-10

СТБ 

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 «Все буде смачно!» 

10.30, 18.30 «За живе!» 

11.20 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф Діти-2» 

23.15 Т/с «Коли ми вдома» 

00.45 «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, 02.30 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 «Я дарую тобі щастя»

23.30 Д/ф «Блакитний пил» 

01.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.20 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Агенти справедливості

ЧЕТВЕР, 27

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Ранок про Україну 

09.30 Україна на смак

10.00, 18.50 Що там з Євроба-

ченням? Блоги 

10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасни-

ка Євробачення-2017 

10.20, 16.30 Т/с «Лінія захисту» 

12.05 Д/с «Південна Корея сьо-

годні» 

12.30 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.10 Д/ф «Обраний. Мирослав 

Вантух» 

15.00, 19.50 Новини

15.35 Надвечір’я. Долі 

17.20 Казки Лірника Сашка 

17.40 М/с «Книга джунглів» 

18.05 Voxcheck 

18.15 Новинний блок

19.00 Новини. Культура

19.20 Історична драма «Доньки 

Єви» 

20.20 Хокей з шайбою серед чо-

ловіків. Чемпіонат світу (Ав-

стрія — Південна Корея) 

22.45 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Хокей з шайбою серед чо-

ловіків. Чемпіонат світу 

 (Австрія — Південна Корея)

04.00 Т/с «Травма» 

05.30 Новини 

05.50 Вічне

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-8»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.30, 03.55 «Секретні матеріа-

ли»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 «Чотири весілля 6»

23.00 «Право на владу 2017»

00.45 Х/ф «Читець» 18+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося»

11.00 Т/с «Спокуса» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Спокуса» (16+) 

22.30 Т/с «Одного разу у Ростові» 

(16+) 

00.10 Т/с «Територія краси» 

02.50 «Подробиці»

03.20 «уДачний проект»

04.00 «Готуємо разом» 

04.45  «Стосується кожного»

05.30 «Подробиці»

ICTV 

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 Секретний фронт

11.15, 13.15, 17.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Перевага Борна» 16+

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини
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20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Ультиматум Борна» 

16+

01.30 Х/ф «Дипломатія» 16+

02.50 Стоп-10

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

10.45, 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 Агенти справедли-

вості 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 «Я дарую тобі щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Агенти справедливості

П’ЯТНИЦЯ, 28

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Д/ф «Волинянин» 

11.00, 16.30 Т/с «Лінія захисту» 

12.55 Voxcheck 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.20 Д/ф

15.00, 19.50 Новини

15.35 Віра. Надія. Любов 

17.20 Казки Лірника Сашка 

17.40 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Історія без купюр. 

Холмська трагедія» 

20.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Південна Корея — Україна)

22.45 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Музичне турне

03.10 Д/ф «Чорнобиль. Людський 

фактор»

03.30 Д/ф «Чорнобиль. Точка 

часу»

04.00 Т/с «Травма» 

05.30 Новини 

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, 10.50, 12.20 «Міняю 

жінку-8»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-

ми»

16.45, 19.30 ТСН 

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.15 Х/ф «Я буду поруч» 16+

00.30 Х/ф «Обраниця» 16+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-

ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00 Т/с «Спокуса» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Батальйони просять 

вогню» 

01.50 Д/п «Актори-фронтовики»

02.25 «Подробиці»

02.55 Д/п «Легендарні замки 

України»

03.35 «Чекай мене» 

05.20 «Подробиці»

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.45 Інсайдер

10.40 Більше ніж правда

12.00, 13.15, 17.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Ультиматум Борна» 

16+

15.25, 16.10 Т/с «Пес-2» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+

00.30 Х/ф «Турбулентність» 16+

02.15 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

03.35 Стоп-10

СТБ

07.25 Х/ф «Два береги» 

09.00 Х/ф «Терміново, шукаю чо-

ловіка» 

11.00 Х/ф «Я щаслива» 12+

12.55, 18.30 Х/ф «Закохані жін-

ки» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

20.00 «Холостяк-7» 

22.30 «Небачене Євробачення» 

22.55 «Холостяк-7» 

00.20 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 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 Т/с «Я дарую тобі щастя»

23.20 Слідами борців з корупці-

єю. Спеціальний репортаж

00.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.45 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях 

СУБОТА, 29

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 М/с «Книга джунглів» 

09.55 Хто в домі хазяїн? 

10.15 Хочу бути 

10.45 Що там з Євробаченням? 

Блоги

10.50 КЛІП учасника 

Євробачення-2017 

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Т/с «Доньки Єви» 

13.00 Т/с «Красуні Едіт Уортон» 

15.35 Книга.ua 

16.00 Український корт 

16.45 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Чоловічий клуб

18.25 Богатирські ігри 

19.20 Х/ф «Дитячий секрет»

21.00 Новини 

21.30 За крок до Євробачення 

22.15 Що там з Євробаченням? 

Кухня

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Південна Корея — Україна) 

04.20 Д/с «Південна Корея сьо-

годні» 

04.45 Т/с «Лінія захисту»

05.25 Новини

1+1

06.00 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світське життя»

11.00 «Голос країни 7»

14.50 Х/ф «Попелюшка з рай-

ського острова»

16.40, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30, 05.40 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.05 «Світське життя»

00.05 Х/ф «Я буду поруч» 16+

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.10 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід заборо-

нений»

07.50 Х/ф «Сім старих і одна ді-

вчина»

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Д/п «Є.Моргунов. Нестерп-

ний балагур»

10.50 Х/ф «Самогонники»

11.10 Х/ф «Пес Барбос та незви-

чайний крос»

11.20 Х/ф «Комедія давно мину-

лих днів»

13.10 Т/с «Коли на південь відле-

тять журавлі» 

16.40 Х/ф «Чоловік на годину» 

20.00 «Подробиці»

20.30 «Великий бокс. Володимир 

Кличко — Ентоні Джошуа»

02.00 «Подробиці»

02.30 Х/ф «Небезпечні гастролі»

03.50 Д/п «Є.Моргунов. Нестерп-

ний балагур»

04.35 Х/ф «Ласкаво просимо, 

або Стороннім вхід заборо-

нений»

ICTV 

05.40 Факти

06.00 Х/ф «Бережіть жінок» 

07.05 Дивитись усім!

08.00 М і Ж

08.55 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Відпустка за обмі-

ном

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

13.30 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+

16.25 Х/ф «Острів Горлорізів» 

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Трансформери» 

22.40 Х/ф «Спадок Борна» 16+

01.00 Х/ф «Турбулентність» 16+

02.45 Стоп-10

03.25 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.20 «Холостяк-7» 

13.50 «МастерШеф Діти-2» 

19.05 «Україна має талант! Діти» 

22.10 Т/с «Коли ми вдома» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс 3» 

01.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі 

щастя» 

15.00, 19.00, 01.45 Сьогодні

17.30, 19.40 Т/с «Це було біля 

моря» 16+

21.50 Х/ф «Буду вірною дружи-

ною» 16+

02.25 Історія одного злочину 16+ 

05.30 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 30

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00. Телевистава «Вечори на 

хуторі біля Диканьки» 

10.50 Д/ф «Павло Вірський. Та-

кий, як є»

11.30 Спогади 

12.00 Театральні сезони 

12.30 Мистецькі історії

12.45 Фольк-music. Діти 

13.5 Фольк-music 

15.15 Д/с «Садові скарби» 

16.20 Твій дім-2 

16.40 Х/ф «Клара і Франциск» 

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.25 Д/с «Розповіді про Хансік» 

22.25 Д/с «Легенди тофу»

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Музичне турне 

02.20 Телевистава «Три ідеальні 

подружжя»

04.50 Вікно в Америку 

05.10 Уряд на зв’язку з громадя-

нами

05.35 Новини 

1+1

06.20 «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 «Світ навиворіт-4. 

В’єтнам»

12.00, 13.00 «Світ навиворіт-2. 

Індія»

14.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

18.30 «Українські сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Світське життя. Рік голо-

су»

22.00 Х/ф «1+1» 16+

00.10 Х/ф «Інструкції не дода-

ються» 16+

02.10 «Аргумент кіно»

03.55 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці» 

ІНТЕР 

05.45 «Подробиці»

06.15 Х/ф «Сім старих і одна ді-

вчина»

07.45 «Великий бокс. Володимир 

Кличко — Ентоні Джошуа»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження»

12.00 Х/ф «Прикинься моїм хлоп-

цем» (16+) 

13.50 Х/ф «Самогонники»

14.10 Х/ф «Пес Барбос та незви-

чайний крос»

14.20 Х/ф «Її серце» 

16.15 Т/с «Фродя» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Прем’єра. Концерт Олега 

Винника

23.00 Т/с «Коли на південь відле-

тять журавлі» 

02.15 Х/ф «Прикинься моїм хлоп-

цем» (16+) 

ICTV

05.15 Факти

05.40 Х/ф «Бережіть жінок» 

06.45 Т/с «Відділ 44» 16+

11.05, 13.00 Х/ф «Острів Горло-

різів» 

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Спадок Борна» 16+

16.05 Х/ф «Трансформери» 

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Трансформери-2: 

Помста полеглих» 16+

23.25 Х/ф «Смертельні перегони» 

16+

01.15 Х/ф «Покарання» 18+

02.40 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

05.45 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.50 «Караоке на Майдані» 

10.50 «Україна має талант! Діти» 

14.00 Х/ф «Діамантова рука» 

16.00, 00.10 «Я соромлюсь свого 

тіла 4» 

18.00, 01.24 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

22.10 «Благодійний концерт «Ігри 

нескорених» 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях 

09.20 Т/с «Це було біля моря» 

16+ 

13.00 Х/ф «Буду вірною дружи-

ною» 16+

17.00, 20.00 Т/с «Поки живу, ко-

хаю» 16+

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.25 Х/ф «Васильки для Васи-

лиси» 

23.20 Реальна містика 

02.00 Т/с «Райське місце» 16+

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

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

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

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

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

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  НЕСТАНДАРТНОДО  СВЯТА

ВРАЖЕННЯ

ПІЗНАВАЛЬНО

ХІМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП У ХАРКІВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУХІМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП У ХАРКІВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ
Нещодавно у Харківському кооперативному торгово-економічному 

коледжі у ході декади загальноосвітніх дисциплін відбулась гра «Хіміч-
ний калейдоскоп» для студентів спеціальності «Харчові технології».

Вкотре викладач хімії Н.Ф. Дорошенко переконала студентів, що хі-
мія – це наука, яка творить дива. Хіміки вміють дивитися на звичайні 
речі та навколишній світ із зовсім несподіваного ракурсу. Команди 
груп ТХ-124 та ТХ-125 довели, що вони знають властивості хімічних ре-
човин і закономірності їх перетворень, продемонструвавши неймовір-
ну швидкість реакції, почуття гумору та вміння працювати у команді.

Гравці та вболівальники спромоглися пояснити популярні хімічні 
досліди: «Хустка, що не горить», «Чарівна вода», «Перетворення води 
на вино» і, звичайно, «Вулкан на столі». Майбутні технологи в хімічно-
му калейдоскопі знайшли місце навіть музиці.

Гра завершилася перемогою команди групи ТХ-124 «Алкоголяти», 
яка отримала за це солодкий приз – торт «Ми любимо хімію».

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

ФОРТ БУАЯР 
ПО-МУКАЧIВСЬКИ 

Гра-квест «Форт Супермаркет» стала своєрідним 
фіналом у підбитті підсумків навчальної практики в 
роздрібних торговельних підприємствах для вихо-
ванців Мукачівського кооперативного торговельно-
економічного коледжу. За «цукровий» скарб змага-
лися студенти третіх курсів спеціальності «Товаро-
знавство та комерційна діяльність», спеціалізація 
«Товарознавство в митній справі». 

Цього разу для конкурсантів викладач фахових 
дисциплін Вікторія Фенчак підготувала 4 випробу-
вання, пов’язані із досконалим знанням 
торговельно-технологічних процесів. Завдання – 
широкомасштабні та різнопланові, не позбавлені 
гумору, але «ложку дьогтю в бочку меду» додава-

ли важливі для майбутніх фахівців торгівлі нелегкі 
запитання. Почали з конкурсу «Наповни корзину», 
ускладнили ситуацією «Пильне око», повправля-
лись у завданні «Маркування», а на десерт отри-
мали «Чорну скриньку» та потрапили у «Блеф-
клуб». Креативно пройшовши всі завдання, скри-
ньку «смачного їстівного золота» впевнено вибо-
рола команда групи 312, із чим їх і вітаємо. 

Актив студради МКТЕК

НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ
До головного свята християн – Світлого 

Христового Воскресіння – у фойє Луцького 
кооперативного коледжу студенти предста-
вили тематичні Великодні композиції. На 
виставці були і розписані та оздоблені бісе-
ром писанки, і вироби із глини, і малюнки, 
і паперові макети, розмальовані фарбами, і 
вироби з лози. Все милувало душу і чарува-
ло зір, співаючи своїми барвами, колоритом 
та формами. Оце і є радість людської душі, 
оце і є життя народу! Адже саме у формах народної творчості можна 
прочитати всю історію українців, їхню долю, вдачу, характер. Тож бе-
режімо і плекаймо традиції нашого народу, культуру, звичаї, бо це і 
є найбільшим скарбом людської душі!

За сайтом коледжу 

У РІВНЕНСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ 
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ

Минулого тижня у Рівненсько-
му кооперативному економіко-
правовому коледжі  відбулася 
літературно-тематична година, 
приурочена Страсному тижню. Іні-
ціаторами заходу були культорга-
нізатор коледжу Галина Шостак, 
студенти групи ТКМ-22 та її клас-
ний керівник Юлія Береза. На зу-
стріч зі студентами був запроше-
ний і  протоієрей Свято-Покров-
ського собору отець Микола, який 
не лише розповів про найсокровен-
ніший Тиждень року, його значен-
ня в житті кожного християнина, а 
й власне про свято Великодня. 

Студенти також презентували 
багато цікавих легенд та опові-
док про Великдень. Однак осо-

бливого трепету та душевного 
хвилювання викликала у присут-
ніх  історична драма «Страсті 
Господні». В основі сюжету філь-
му – останні 12 годин життя Спа-
сителя. Найважчий епізод – стра-
та Христа – зачепив душу кожно-
го з глядачів.  19 квітня у коледжі 
відбувся своєрідний «вишитий» 
флешмоб, під час якого виклада-
чі та студенти у вишиванках по-
справжньому здивували. Такий 
захід у виші відбувається впер-
ше. У навчальному закладі пере-
конані, що цей день стане тради-
ційно «вишитим» не лише цього 
року, а й у наступні також. 

Олена СОБКОВИЧ

Н ещодавно адміністрація 

Львів ського кооперативно-

го коледжу економіки і 

права за підтримки Львів-

ської обласної спілки споживчих то-

вариств та об’єднаного профкому 

організувала студентам та виклада-

чам вишу похід у Львівський драма-

тичний театр ім. Лесі Українки на 
виставу «Слава героям».

Трагікомедія «Слава героям» за 
п’єсою молодого українського дра-
матурга Павла Ар’є – про Україну, 
про причини поділу на непримирен-
ні табори, про відсутність діалогу і 
взаєморозуміння між людьми, па-
сивність в адекватному мисленні та 

про фанатичність і вперте небажан-
ня знати й розуміти іншого. Саме 
відповіді на непрості й такі нагальні 
для українців питання лунали на 
сцені театру.

Усі події вистави відбуваються в 
одній палаті шпиталю для ветера-
нів, у якій опиняються ветеран ра-
дянської армії Андрій Васильович та 
ветеран УПА Остап Ількович. У ре-
зультаті спілкування – зіткнення 
двох різних світів, переконань та ду-
мок. Війна давно закінчилася, але 
вони й досі живуть у ній – зі спогада-
ми та докорами. Цих двох чоловіків, 
за авторським задумом, вкрай необ-
хідно примирити і заспокоїти, бо по-
переду в них – складні операції на 
серці. До останнього хотілося віри-
ти, що герої таки знайдуть компро-
міс, проте… не судилось.  

Вистава «Слава героям» актуаль-
на і сьогодні, бо настав момент, 
коли українцям потрібно на основі 
минулого переосмислити все те, що 
з нами відбувається сьогодні. Після 
її перегляду виникає бажання стати 
кращими, а ще – зрозуміти не тільки 
себе, але й почути того, хто поряд... 
Людяність повинна перебувати поза 
політичними штампами, саме цьому 
нас вчать уроки з власної історії.

Окрім того, студенти мали мож-
ливість насолодитися майстерною 
грою акторів, гостротою діалогів та 
добірним гумором. Загалом же піс-
ля перегляду вистави виникло вра-
ження, що події, які відбувались на 
сцені, – про сучасний світ, сучасні 
проблеми, про нас.

Михайло ГОЛУБКА, 
прес-секретар коледжу 

ВИСТАВА ЯК ОПЕРАЦIЯ НА СЕРЦIВИСТАВА ЯК ОПЕРАЦIЯ НА СЕРЦI
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  МІЖНАРОДНИЙ  ДІАЛОГ

–З а цей період прове-
дено чимало ціка-
вих диспутів, кон-
ференцій, вироб-
ничих практик 

студентів, – розповідає директор 
Чернівецького кооперативного ко-
леджу, кандидат економічних наук 
Степан Кошкаров. – Ось і нинішня 
науково-практична конференція на 
базі нашого вишу стала черговим 
підтвердженням активної студент-
ської роботи, про що свідчать цікаві 
наукові розробки та нові ідеї моло-
ді, що стосуються наближення Укра-
їни до європейської спільноти.

Зустріч студентів і викладачів 
румунського й українського на-
вчальних закладів мала насичену 
програму, у ході якої відбулося два 
цікавих заходи: міжнародна сту-
дентська науково-практична кон-
ференція на тему «Євроінтеграцій-
ні процеси: молодіжний погляд» та 
педагогічний симпозіум «Еконо-
мічний розвиток Румунії у складі 
Євросоюзу. Сучасні форми та мето-
дика викладання в європейських 
коледжах на прикладі Румунії». 

КОНФЕРЕНЦІЯ

У роботі конференції взяли участь 
Генеральний консул Румунії в Чер-
нівцях, доктор історичних наук пані 
Елеонора Молдован та голова прав-
ління Чернівецької обласної спожив-
спілки Данило Филипчук. Виступив-
ши перед студентами та викладача-
ми двох навчальних закладів, вони 
щиро вітали наміри сторін до розши-
реної співпраці, тісних партнерських 
стосунків, що сприяють економіч-
ним інтеграційним процесам, 
об’єднують народи сусідніх держав. 

– За взаємною домовленістю ке-
рівництво навчальних закладів за-
пропонувало студентам зосередити 
свою наукову, дослідницьку увагу 
саме на євроінтеграційних процесах, 
висловити власне бачення їх розви-
тку і подальші перспективи, – наго-
лосив під час відкриття конференції 
директор Ботошанського економіч-
ного коледжу, професор Іон Хуцану. 
– Адже спеціальності, за якими здій-
снюється підготовка студентів нашо-
го та чернівецького коледжів, прак-
тично ідентичні. Тому було б цікаво 
порівняти рівень знань студентів, 
уміння аналізувати обрану тему і до-
сягати поставленої мети.

Дослідження мали переважно 
практичний характер: українські 
та румунські студенти намагалися 
змоделювати процеси економічно-
го розвитку і висловити власне ба-
чення економічної перспективи для 
своєї країни, організації бізнесу, ін-
формаційних технологій.  

Так, цікава тема для досліджен-
ня була у майбутньої юристки Анас-
тасії Рибалко. Студентка взялася за 

обґрунтування механізму реалізації 
євроінтеграційної політики України 
та розробку практичних рекоменда-
цій щодо його вдосконалення. На її 
думку, інтеграція до ЄС об’єктивно 
вимагає від України енергійних кро-
ків із впровадження ефективно ді-
ючих демократичних процедур, ди-
намічного розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства, зміцнення 
гарантій свободи особистості та сво-
боди слова. За твердженням Анаста-
сії, для досягнення цієї мети необ-
хідно забезпечувати стабільність за-
конодавства України, прогнозова-
ність його впровадження і набли-
ження до законодавства ЄС. Однак 
уже сьогодні українці пишаються 
народженням нової європейської 
держави, що підтверджує ратифіка-
ція Угоди про асоціацію з ЄС.

Румунські студенти Андрея 
Тошкуце та Метреску Прелипчану 
Іонуц проаналізували  питання 
впливу проекту JOBS на базі свого 
коледжу.

Інноваційні технології так міц-
но увійшли до багатьох сфер нашо-
го життя, що іноді люди не встига-
ють слідкувати за всіма новинка-
ми, які з’являються. Сфера реклами 

не стала винятком. Так мислять 
студенти Павло Лупу та Богдан По-
пович. Майбутні спеціалісти з об-
слуговування комп’ютерних сис-
тем і мереж намагалися дати відпо-
відь, як застосовуються інновації в 
різних галузях реклами. Також сту-
денти звернулися до проблем вико-
ристання інноваційних технологій 
в Україні та шляхів їх вирішення; 
упровадження інноваційних техно-
логій в діяльність сучасних 
суб’єктів господарювання, у тому 

числі й кооперативних; ознайоми-
ли з відомими технологіями пере-
дових країн світу.

Досить цікаво прозвучало дослі-
дження студентів Ботошанського 
коледжу Олександра Хейсана і 
Сави Андрея Космини про організа-
цію навчання на базах практики. 
Так, за базу хлопці взяли ресторан, 
де проходили виробничу практику, 
і розробили віртуальний план роз-
витку цього закладу, який у май-
бутньому хочуть реалізувати.

Власне бачення технічного про-
гресу і шляхи його застосування в 
ресторанному господарстві у своїй 
роботі продемонструвала Крістіна 
Дубковецька, майбутня спеціалістка 
з виробництва харчової продукції. 
Дівчина стверджує, що без технічно-
го прогресу нині не може повноцінно 
існувати жодна сфера, а громадське 
харчування – тим більше. Саме тому 
студентка взялася за тему застосу-
вання фуд-девайсів у сучасній кулі-
нарії. Різні пристрої і машини вико-
ристовуються на кухні та за барною 
стійкою, що допомагає дивувати гос-
тей кулінарними шедеврами. Але 
все це приховано від очей пересічно-
го відвідувача, гість бачить тільки 
звичний інтер’єр і ввічливих офіці-
антів. Чому б тоді не впровадити тро-
хи інновацій в процес обслуговуван-
ня? Відповіді на це питання і була 
присвячена її робота.

Змістовною роботою виявилося 
дослідження Ірини Лиси про оригі-
нальні готелі України. На її переко-
нання, ми теж можемо приємно 
вразити. Після закінчення презен-
тації своєї теми Ірині довелося від-
повісти на чисельні запитання ру-
мунських студентів та викладачів 
коледжу, особливо про новий тренд 
в Україні – екоготелі та органічну 
їжу, що вже прижилися в Європі.

Підсумовуючи результати сту-
дентського наукового форуму, ке-
рівники коледжів були одностайні 
в оцінці знань студентів, пишалися 
їхньою впевненістю і самостійніс-
тю та відзначили молодих науков-
ців нагородами.

СИМПОЗІУМ

Не менш важливим заходом став 
педагогічний симпозіум, під час яко-
го викладачі обмінювалися досвідом 
сучасних форм і методик навчання. 
Відкриваючи захід, Степан Кошка-
ров сказав, що реформа освіти в 
Україні передбачає автономність, де-
мократизм, і це покладає велику від-
повідальність на навчальні заклади 
за результати їхньої діяльності. У Ру-
мунії реформу освіти вже проведено: 
вони взяли з собою те хороше, що 
було раніше, і сформували нове за єв-
ропейськими стандартами. 

Про це також говорив директор 
Ботошанського коледжу, професор 
Іон Хуцану, який підготував цікаву 
презентацію на тему «Європейська 
співдружність – минуле, сьогоден-
ня, майбутнє. Румунія та Європей-
ська Співдружність». 

Професор Єлена Кинтек зупинилася 
на проекті ERASMUS+, розповіла про 
формальні та неформальні стратегії 
освіти покращення професійних ком-
петенцій у сфері обслуговування. Ціка-
во прозвучала доповідь про інновацій-
ні методи навчання, що використову-
ються в дидактиці економічних дисци-
плін румунської освіти, підготовлена 
професором Аліною Томіце. Йшлося 
також і про вплив позакласних заходів, 
роль викладачів фізичного виховання 
у розвитку сучасних європейських ди-
дактичних стратегій тощо.

Після закінчення заходів господарі 
провели гостям із Румунії цікаву екс-
курсію Чернівцями, у ході якої вони 
відвідали Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, Свято-
Вознесенський Банченський чоловічий 
монастир. 

Однак найбільшу радість отримали 
самі студенти, які мали можливість по-
спілкуватися зі своїми закордонними 
ровесниками. Цікаво, що мовних пере-
пон для них не існувало. Адже чимало 
студентів коопвишу вільно володіють 
румунською, англійською мовами.

Наступна зустріч відбудеться 
вже у Ботошанському коледжі, куди 
запросив чернівчан керівник на-
вчального закладу. 

Михайло МАЗУР

ЄВРОIНТЕГРАЦIЯ: БАЧЕННЯ  СТУДЕНТIВ 

ТА  ДОСВIД  РУМУНСЬКИХ  ОСВIТЯН
Давня дружба й тісне співробітництво уже понад сім років поєднують студентів і викладачів Чернівецького коопера-
тивного економіко-правового коледжу та  Ботошанського економічного коледжу «Октав Оніческу» (Румунія). 

       Голова правління Черні-

вецької обласної споживспіл-

ки Данило Филипчук та дирек-

тор Чернівецького кооператив-

ного економіко-правового ко-

леджу, к.е.н. Степан Кошкаров

Директор Ботошанського 

економічного коледжу, 

професор Іон Хуцану

«Тільки коли бачиш чужі форми життя, можна усвідомити свою власну».

Освальд ШПЕНГЛЕР, нiмецький фiлософ
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«ПОРОЖНЯ ОКОЛИЦЯ»

Не знаю, чи є у світі ще країна, 
виникнення та існування якої було 
всупереч усьому. А також така кра-
їна, у якій на сьогодні сконцентро-
вана чи не найбільша кількість уні-
кальних явищ світу, якими є ОАЕ.

Щ о б  п о б у д у в а т и  с у п е р -
цивлізований край в цьому регіоні, 
який, насамперед, кліматично не да-
вав шансів на комфортне життя лю-
дей, треба було дуже цього прагнути 
і мати на те величезні кошти. Місце-
вим бедуїнам, які населяли одну із 
найбільших і найспекотніших пус-
тель світу Руб-ель-Халі, що займає 
третину південного регіону Аравій-
ського півострова, пощастило. Це 
щастя прийшло у 70-х роках – саме 
тоді, коли у прибережних водах Ара-
війського півострова було знайдено 
величезні поклади нафти. Не загли-
блюватимемося у політичні реалії 
тих часів, аби з’ясовувати як і чому 
відстала і нецікава загалом світу 
країна, що знаходилася під протек-
торатом Великобританії, стала од-
ним із світових лідерів за видобут-
ком енергоносіїв, насамперед нафти 
та газу. А також – за темпами розви-
тку. Лише зауважу – на стрімке, май-
же казкове перетворення, коли беду-
їни стали шейхами, а там, де був су-

цільний пісок, піщані дюни та росли 
колючі квіти пустелі, виросли сучас-
ні міста, знадобилося менше 50 ро-
ків. Там, де 90% займала пустеля 
Руб-ель-Халі, що у перекладі – по-
рожня околиця, сьогодні побудова-
ний рай на землі. Але не для всіх.

НА УКЛІН ДО ШЕЙХА

Порівнювати – завжди невдячна 
справа. Особливо, якщо порівняння 
– не на твою користь. І все ж, кожного 
разу, коли доля дає шанс побувати у 
цій країні, задумуюся над тим, чому 
місцеві араби змогли перетворити 
свою країну на заможну, комфортну, 
багату, процвітаючу за такий корот-
кий у межах історії строк. Маючи 
при цьому ну дуже низький старт. 
Для того, аби туристи могли уявити 
масштаб перетворень, на найвищо-
му у світі оглядовому майданчику 
найвищого хмарочосу світу Бурж Ха-
ліфі, що сягає у висоту на 828 метрів 
і якого видно за 90 кілометрів, вста-
новлені спеціальні підзорні труби. 
Якщо дивитися у них у режимі 
онлайн – бачимо із висоти оглядово-
го майданчика на 124 поверсі ту кра-
су, яка є нині. А, перемкнувшись на 
інший режим, що теж є своєрідним 
ноу-хау – можна бачити, що було на 
цьому місці до періоду розквіту Ду-

бая. Цей контраст – із сфери очевид-
ного, але неймовірного.

Звичайно, усе, чим сьогодні 
може похвалитися ця країна зага-
лом і Дубай, зокрема – результат 
вкладення шалених нафтодоларів. 
Втім, кому, як не нам, знати про те, 
що наявність великих грошей, на-
віть у державному бюджеті, ще не 
означає процвітання країни та за-
можності її громадян. Бо грошима 
треба вміти і хотіти розпоряджати-

ся так, аби добре від того було не 
лише кільком родинам олігархів…

Шейх Зайд – засновник і перший 
президент ОАЕ. Це він дав таку фі-
лософію розвитку для своєї країни, 
яка збагатила кожного місцевого 
громадянина, а не лише верхівку. 
Кожного! Шейха Зайда еміратці 
дуже шанують. Головний проспект 
Дубая носить його ім’я, одна із 6 
найбільших мечетей світу, яка роз-
ташована в Абу Дабі, теж названа 

АРАБСЬКI  ЕМIРАТИ – 

КВIТКА ПУСТЕЛI АРАВIЙСЬКОГО ПIВОСТРОВА

Спостерігаючи за ажіотажем, який розпочався довкола бажання отримати біометричні паспорти 
для безвізових поїздок до Європи, що от-от має стати остаточною реальністю для українців, по-
думалося про те, що цікавий світ не обмежується країнами Шенгенської зони. У багатьох країнах 
нас, українців, раді бачити і без біометричних паспортів. Одна із таких країн – Об’єднані Арабські 
Емірати, яка може стати гарною альтернативою для відпочинку у неспокійному Єгипті. Бо тут 
теж завжди тепло, чисті води Перської затоки, помірні ціни, неймовірні красоти, саме тут скон-
центровані останні досягнення технічного прогресу, побудовані унікальні об’єкти, подібних яким 
поки що немає в жодній, навіть дуже розвинутій країні світу. ОАЕ – унікальний приклад швидкого 
розвитку від бідності до однієї із найбагатших і найщасливіших країн світу.
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іменем шейха Зайда. А сам шейх 
похований на території мечеті, хоч 
це забороняє робити Коран. Але для 
цієї людини було зроблене виклю-
чення. Біля усипальниці шейха по-
стійно читаються молитви. Вели-
чезні бігборди із портретом шейха 
Зайда можна зустріти в ОАЕ скрізь 
– вздовж трас, в торговельних цен-
трах, на вулицях. Їх значно більше, 
ніж портретів діючих правителів. 
Любов до нього щира і заслужена.

ЩАСТЯ ПО-ЕМІРАТСЬКИ
Місцеві вважають, якби не рішен-

ня шейха зробити Емірати однією із 
найбагатших країн світу, а її жите-
лів – найщасливішими людьми, хто 
знає, якою б була історія цієї країни. 
Саме шейх Зайд вирішив гроші, які 
країна почала заробляти від видо-
бутку нафти, вкладати в розвиток 
країни та її громадян. Почали із бу-
дівництва житла. В Емірати почали 
з’їжджатися найкращі фахівці світу 
із будівельних технологій. Щоб бу-
дувати у такому кліматі, коли вліт-
ку температура може сягати 50 гра-
дусів, треба володіти спеціальними 
технологіями. Іноземцям створили 
такі умови для заробітку, що працю-
вати в Еміратах – за честь. Ну, а бе-
дуїнів запросили до квартир. Місце-
ві розповідали, що звикання до циві-
лізації давалося непросто. Навіть ще 
зустрічаються родини, які, отримав-
ши безкоштовно квартиру від дер-
жави, уходять в пустелю. Але пере-
важна більшість звикла до цивіліза-
ції, багатства, розкоші.

Сьогодні ті, хто народжуються 
громадянами ОАЕ – автоматично 
стають заможними і щасливими. 
Адже на рахунки народжених дітей 
держава кладе суми, еквівалентні 
кільком тисячам доларів. На весіл-
ля молода родина отримує безко-
штовне житло, підйомні. Кожні 15 
років держава надає родинам нове 
житло. Громадяни ОАЕ можуть на-
вчатися, лікуватися за рахунок дер-
жави у будь-яких куточках світу.  

Тут ніхто не животіє на пенсію, 
бо пенсії великі – 100% від зарплат. 
А зарплатня у еміратів ще й яка до-
стойна! Тут фактично не потрібно 

сплачувати за електроенергію і 
воду. Хоча вода в країні, яка вирос-
ла на території пустелі – у дефіциті. 
Та це не заважає еміратцям підво-
дити до кожної вирощеної пальми, 
квітки, куща шланги з водою. Пит-
ну воду тут дістають спеціальними 
технологіями опріснення. Так, до-
рогими. Але ж гроші у держави є.

На пенсію у Еміратах виходять 
чоловіки в 60 років, а жінки в 50. І 
якщо в Україні, в Європі та й загалом 
у світі постійними є розмови про під-
вищення пенсійного віку. То тут усе 
навпаки. В Еміратах громадяни мрі-
ють ставати пенсіонерами у 45. Дер-
жава це питання розглядає…

Загалом працювати важко і ба-
гато місцевим жителям не дово-
диться. Усе – на їх розсуд. Бо навіть 
у непрацюючого громадянина ОАЕ 
є постійне джерело прибутку. За за-
конами цієї країни, іноземці мають 
право відкривати свій бізнес в ОАЕ. 
І це для них дуже вигідно і престиж-
но. Адже тут багато вільних зон, по-
датки малі, а корупція, як і злочин-
ність, взагалі відсутня. На чолі кож-
ної корпорації має стояти місцевий 
житель, який отримує непогані від-
сотки від прибутків бізнесу. У робо-
ту він не втручається. Ці відраху-
вання дають можливість місцевим 
громадянам почуватися впевнено у 
фінансовому сенсі, не докладаючи 
до роботи надмірних зусиль. Втім, 
це не означає, що місцеві ніде не 
працюють, а живуть лише на допо-
могу держави та відрахувань від 
іноземного бізнесу. У багатьох кор-
пораціях, фірмах працюють жителі 
ОАЕ, навіть на рядових посадах.

«Еміратське щастя» – для дуже 
обмеженої кількості людей. Усіма 
благами користуються тільки корін-
ні жителі ОАЕ, яких зовсім не багато 
– близько 4 млн. Ніхто інший не може 
отримати громадянство ОАЕ. Жити, 
працювати, заробляти, володіти не-
рухомістю, насолоджуватися усіма 
благами – будь ласка. Але не більше. 
Виключення по наданню громадян-
ства було зроблено один раз – шейх 
Зайд подарував таку можливість ві-
домому хірургу-офтальмологу Свя-
тославу Федорову, який врятував 

його від сліпоти. Щоправда, той ним 
не скористався… Натомість, усіх 
державних благ позбавляться ті, 
хто вирішує одружитися чи вийти 
заміж не за громадянина ОАЕ.

ІЗ ВІТЕРЦЕМ, БЕЗ ВОДІЯ
ОАЕ – країна трудових мігран-

тів, яких тут 85% від усіх жителів. 
Це особливо відчутно у громадсько-
му транспорті. Переважна біль-
шість їх – індуси, пакистанці, філіп-
пінці. І – туристи. Місцеві у громад-
ському транспорті майже не їздять. 
Їхні статки дозволяють переміщу-
ватися тільки на авто. Причому – на 
дуже дорогих, коли Лексус, як Жи-
гулі на наших дорогах.

В Еміратах немає поїздів, тро-
лейбусів. По країні їздять на маши-
нах або на автобусах. Громадський 
транспорт – це метро, автобуси, 
трамвай і таксі. Метро, як, власне, і 
трамвай, і монорельс, який веде на 
відомі Пальмові острови у Дубаї, їз-
дять без водіїв. Професія водія гро-
мадського транспорту в Еміратах 
фактично уже зникла. 

Говорити, що громадський тран-
спорт тут дуже розвинений і у будь-
яку точку міста можна добратися на 
ньому, не доводиться. А ще, у порів-
нянні із нашим – досить дорогий. 
Його вартість залежить від відстані. 
Часом, щоб кудись доїхати кільком 
людям, дешевше буде взяти таксі, 
аніж кожному – квиток на метро. Так-
сі дешевше те, яке обладнане лічиль-
никами. Бо там, де їх немає – назвуть 
суму удвічі чи тричі більшу. Тому на-
віть після процедури торгування, 
вона залишиться завищеною.

Пересуватися центром Дубая на 
метро коштуватиме близько 2 дола-

рів в один бік. Дешевше брати одра-
зу в обидва кінці. Існує золота кар-
та, яка дає дозвіл на проїзд у першо-
му вагоні із оглядовим вікном. Вра-
ховуючи, що метро веде комп’ютер, 
місце біля переднього скла вагону 
може стати гарною альтернативою 
оглядовій екскурсії на автобусі. 
Адже метро у Дубаї іде через усе 
місто, вздовж центрального про-
спекту шейха Зайда, де розташова-
ні найкрасивіші хмарочоси. До 
речі, можна й не купувати золоту 
картку, а просто дочекатися, коли 
метро їхатиме у зворотний бік. Тоді 
першим їхатиме звичайний вагон. 
З нього огляд – той самий.

Для жінок, і цим можуть корис-
туватися туристки, існують жіночі 
вагони. Чоловікам туди зась. Втім, 
жінки, навіть арабки, мають право 
їздити і у загальних вагонах. Це 
вже справа бажання, смаку та гли-
бини релігійності.

Загалом, Дубай – не для піших 
прогулянок, до яких туристи звикли, 
подорожуючи Європою. На шляху 
мандрівника в один момент може по-
стати транспортна розв’язка у кілька 

поверхів, яку подолати неможливо. 
Або – величезне будівництво, яке обі-
йти не реально. Загалом Дубай вже 
не один десяток років поспіль схо-
жий на величезний будмайданчик. 
Не знаю, чи є ще у світі місто, яке 
може конкурувати за кількістю і за 
темпами будівництва з Дубаєм. При-
їхавши сюди через 3 роки, ледь упіз-
нала знайомі місця через зведені но-
вобудови. Але тут не прийнято буду-
вати звичайні будівлі – усі із своєю 
родзинкою, унікальної форми, кольо-
ру тощо. Робота навіть для будівель-
ників найнижчої ланки, приносить 
непоганий заробіток. Тож трудові мі-
гранти своєю роботою дорожать. Ке-
рувати будівництвом також пре-
стижно. Як правило, на цих посадах 
перебувають американські або євро-
пейські фахівці. Ну, а для туристів 
вигляд будмайданчиків – зайвий ту-
ристичний об’єкт. Бо навіть і вони 
тут унікальні.

Оксана ГУЦУЛ
Київ – Дубай – Київ

(Продовження у наступних номерах).

«Спогади – це єдиний рай, із якого ми не можемо бути вигнані».

Жан Поль РІХТЕР, нiмецький письменник
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

УКРАЇНСЬКI  РЕАЛIЇ: 

МIЖ ТАКТИКОЮ I СТРАТЕГIЄЮ  
Чотири тижні перерви у пленарних засіданнях Верховної Ради дають підставу не лише оглянути ситуацію 
всередині законодавчого органу, але і проаналізувати перебіг подій в Україні в цілому.

АТО – ТРИ РОКИ 

БОРОТЬБИ

Вже три роки триває антите-
рористична операція, яка так і 
не стала приводом до запрова-
дження воєнного стану. Про 
його необхідність багато диску-
тують політики, аргументи за та 
проти посилення влади військо-
вих, як мінімум на території 
Донбасу, звучать достатньо пе-
реконливо як від прихильників, 
так і від противників цього захо-
ду. Варто відштовхуватися від 
існування військово-цивільних 
адміністрацій на Донбасі та того 
факту, що лінія зіткнення на 
сході нашої держави після боїв 
за Дебальцеве у лютому 2015 
року набула відносно стабільно-
го вигляду.

Не бракує свідчень про те, що 
Збройні Сили України сьогодні 
є достатньо потужними та мо-
тивованими для звільнення від 
сепаратистів захоплених ними 
територій на Донбасі. Очевид-
но, що лише ймовірне безпосе-
реднє втручання російської вій-
ськової машини (армія Росії ре-
гулярно грає м’язами біля кор-
дону з Україною) зупиняє на-
ших військових від наступу. До-
цільно зауважити, що сценарії 
реінтеграції, які були апробова-
ні в інших країнах, не можуть 
підійти Україні повністю – 
надто складний та безпреце-
дентний випадок ми маємо в 
Криму та на Донбасі. 

В умовах конфлікту з краї-
ною, яка протягом двох десяти-
літь грала роль провідного стра-
тегічного партнера України, не-
складно забути, що в сучасному 
світі перемога у протистоянні 

двох держав досягається за ра-
хунок не так військових дій, як 
економічного тиску та розхиту-
вання ситуації всередині країни-
супротивника. Росія на сьогодні 
достатньо консолідована ідеєю 
відновлення імперської величі, 
тоді як в Україні не бракує різ-
них, часом абсолютно протилеж-
них, поглядів на розвиток ситу-
ації.

САМОПОЖЕРТВА: 

ХТО ГОТОВИЙ?

Складна криза, яку пережи-
ває Україна протягом останніх 
років, сприяє зростанню суспіль-
ного запиту на прості, одномірні 
рішення, які можуть створити 
тимчасове полегшення для міль-
йонів громадян, хоча не здатні 
докорінно вирішити існуючі про-
блеми. Очевидно, нам сьогодні 
потрібна загальнонаціональна 
робота над помилками, після 
якої формування національних 
інтересів та їх неухильне дотри-
мання виглядатиме як те, що 
само собою розуміється. У цьому 
контексті важливо розуміти не 
лише відсутність чарівної па-
лички в руках будь-кого з пред-
ставників національної еліти, 
але і неспроможність вирішити 
проблеми, що накопичилися, за 
рахунок одного рішення. Покра-
щити ситуацію в Україні може 
зміна настроїв суспільства та 
стрімке зростання рівня самопо-
жертви її керманичів, що сьогод-
ні виглядає утопією.

«ДОЛАР ПО 8» – МРІЯ, 

ЯКУ ТРЕБА ВІДПУСТИТИ

Практично будь-яка подія у 
суспільно-політичному та еко-
номічному житті нашої країни 
спричиняє справжню зливу оці-
нок та суджень, які часто далекі 
від професійних. Для прикладу 
візьмемо випадок з Валерією 
Гонтаревою, головою правління 
Національного банку. За майже 
три роки на своїй посаді голо-
вний банкір країни отримала на 
свою адресу багато негативу, 
адже, ніде правди діти, мільйо-

ни українців живуть з мріями 
«долар по 8», не враховуючи фак-
торів економічної кризи та зрос-
тання витрат на оборону нашої 

держави. У цьому хорі гучних 
голосів тонуть професійні оцін-
ки про 80 банків, виведених з фі-
нансового ринку країни, про змі-
ни всередині Національного 
банку, про відновлення довіри 
до України на міжнародному фі-
нансовому ринку. Показово, що 
прихильники легких рішень во-
ліють не згадувати суми креди-
тів, які попередня влада, м’яко 
кажучи, неефективно викорис-
тала, переклавши зобов’язання 
на плечі кожного з нас.

ПОЧИНАТИ ЗМІНИ 

ТРЕБА ІЗ СЕБЕ

Хочу привернути увагу до 
того факту, що Верховна Рада 
протягом трьох останніх років 
не спромоглася змінити алго-
ритм своїх дій, суттєво інтенси-
фікувавши їх. Хоча парламент-
ська реформа була запропонова-
на ще на початку минулого 
року, більше того – презентова-
на у Брюсселі з відповідними 
зобов’язаннями, проте зміни не 
відбуваються. Виключення – пе-
рехід до тематичних голосу-
вань, яке забезпечив голова Вер-
ховної Ради. У питаннях, які пе-
редбачають зміни до парламент-
ського регламенту, все лишаєть-

ся по-старому, що не заважає за-
конодавцям в індивідуальному 
розряді демонструвати власну 
любов до Вітчизни. Проте коли 
справа доходить до ухвалення 
конкретних рішень, про «коалі-
цію Майдану» слуги народу во-
ліють не згадувати.

ЗВІТ УРЯДУ: 

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ?

На цьому фоні немає нічого 
дивного у тому, що уряд Володи-
мира Гройсмана отримав додат-
ковий тиждень для підготовки 
до звіту про рік своєї роботи. 
Сам прем’єр наголошує на стабі-
лізації ситуації в економіці, а до 
його важливих рішень можна 
віднести підвищення мінімаль-
ної зарплати до 3200 гривень та 
вирівнювання цін на газ для різ-
них категорій споживачів. 

Гройсман наголошує і на влас-
них майбутніх діях, які мають бути 
здійснені після затвердження звіту 
Кабінету Міністрів. У нинішній си-
туації на посаду голови уряду, крім 
діючого прем’єра, претендує хіба 
що Юлія Тимошенко, однак її пре-
тензії навряд чи знайдуть підтрим-
ку депутатського корпусу. 

КОЛИ СПРАВА ДОХО-
ДИТЬ ДО УХВАЛЕННЯ 
КОНКРЕТНИХ РІШЕНЬ, 

ПРО «КОАЛІЦІЮ 
МАЙДАНУ» СЛУГИ 
НАРОДУ ВОЛІЮТЬ 

НЕ ЗГАДУВАТИ

Втім, словесні баталії між колиш-
нім та нинішнім прем’єрами від 
цього не стають більш запеклими.

ПРЕЗИДЕНТ 

НА… ЕКВАТОРІ
Розвиток ситуації в Україні ви-

значається і тим фактом, що пре-
зидентська каденція Петра Поро-
шенка перетнула свій екватор. 
Глава держави готується до вибо-
рів, запланованих на 2019 рік, 
його опоненти намагаються при-
скорити їх проведення, доклада-
ючи до цього помітних, проте не 
консолідованих зусиль. 

РОСІЯ СПРАВДІ 
ДОКЛАДАЄ ЧИМАЛО 

ЗУСИЛЬ ДЛЯ РОЗХИТУ-
ВАННЯ СИТУАЦІЇ 

ЗСЕРЕДИНИ

Станом на сьогодні можна 
сказати, що у президентському 
рейтингу і надалі присутні до-
свідчені політики, практично 
відсутні нові обличчя, про потре-
бу у яких багато говорять у різно-
манітних телевізійних ефірах.

Сьогодні українським полі-
тикам необхідно усвідомити го-
ловне: загроза втрати держав-
ності не минула зі зменшенням 
інтенсивності бойових дій на 
Сході. Росія справді докладає 
чимало зусиль для розхитуван-
ня ситуації зсередини. І відпові-
дати тим, хто має сьогодні депу-
татський мандат або міністер-
ський портфель доведеться за 
гамбурзьким рахунком, адже іс-
нування незалежної України є 
цінністю для мільйонів грома-
дян нашої держави. Отриманий 
у 1991 році шанс на побудову 
процвітаючої європейської дер-
жави необхідно реалізувати по-
при всі труднощі.

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

СПЕЦІАЛЬНО СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                    Малював Микола КАПУСТА

   ДО  СВЯТА Повідомлення

Шеф каже новому співробітнику: 
– Для початку підметіть в офісі підлогу. 
– Сер, я закінчив Кембридж! – обурю-
ється той. 
– От воно що. Тоді дайте мені віник, і я 
покажу, як це робиться…

Інвентаризація в офісі. Секретарка: 
– Скільки у нас в офісі чайників? 
– П’ятдесят шість. І троє, що більш-
менш розуміють, – машинально відпо-
вів сисадмін.

Дружина прийшла в офіс чоловіка і по-
бачила у того на столі свою світлину в 
гарній рамочці. 
– Любий, вона завжди стоїть у тебе на 
столі? 
– Так, люба! Щоразу, коли у мене сер-
йозна проблема, я дивлюся на тебе і 
мені легшає. 
Дружина просто мліє від щастя, а чоло-
вік продовжує:
– Тому що я усвідомлюю, що жодна 
проблема не може зрівнятися із цією. 

У нас в офісі кавоварку потужну вста-
новили, вбудовану в шафу. Кнопок на 
ній стільки, що я поки собі капучіно ро-
бив, схоже, сайт Пентагона зламав.

Вечірній офіс. 
– Ну як, надрукувалося? 
– Принтер папір зажував. 
– Садисте, не нагадуй про їжу! 

Офіс. Понеділок. Один колега запитує в 
іншого: 
– Очі в тебе припухлі, червоні… Ти що, 
вживав? 
– Ні, хай тобі грець! На роботу йти не 
хотів, і плакав…

Блондинка в офісі щось пише ручкою 
прямо на поверхні стола. Шеф: 
– Ти що робиш? 
– Ну як, самі ж просили цей текст на ро-
бочий стіл переписати…

У мене була мрія – у розпал робочого 
дня вирватися із задушливого й гамір-
ного офісу на морський пляж, вдихну-
ти свіжого, солоного повітря, насоло-
дитися шепотом хвиль... Мрія збулася 
– мене звільнили. 

«ЦЕ  ВЄРОЧКА.
ВОНА ДОПИТЛИВА, ЯК УСІ ЖІНКИ,ВОНА ДОПИТЛИВА, ЯК УСІ ЖІНКИ,

І ЖІНОЧНА, ЯК УСІ СЕКРЕТАРКИ»І ЖІНОЧНА, ЯК УСІ СЕКРЕТАРКИ»

В тему, так би мовити, до 
свята хочеться згадати 
чудову акторку Лію Ахе-
джакову, яка зіграла 

роль дами «на шкідливій роботі» 
у комедії Ельдара Рязанова 
«Службовий роман». До речі, у 
жовтні цього року виповниться 
40 років з моменту виходу кіно-
стрічки на великий екран. 

На роль найвідомішої секретар-
ки на пострадянському просторі 
Лія Меджидівна була затверджена 
без проб. Більше того, Рязанов так 
її полюбив за епізодичну вчитель-
ку в хутряній шапці з «Іронії 
долі…», що суттєво змінив героїню 
із п’єси «Сослуживцы», яку напи-
сав у співавторстві з Емілем Бра-
гінським і за якою усього за місяць 
і був знятий «Службовий роман». 
Адже в п’єсі вона була довгоногою 
красунею, тому її фешн-повчання 
Калугіній виглядали б не так ку-
медно, як у фільмі. Досить тільки 
згадати епізод, як мініатюрна Вє-
рочка у виконанні Ахеджакової з 
абсолютною упевненістю в собі та 

своїй чарівності розповідала 
шефіні-мимрі, що саме взуття ро-
бить жінку жінкою.   

До речі, спочатку у Вєрочки був 
реальний чоловік, а не «телефон-
ний». На роль Вєрочкіного «ко-
лишнього» затвердили ленінград-
ського коміка Михайла Свєтіна, 
зростом приблизно з Ахеджакову. 
Екс-чоловік у шкіряній куртці по-
винен був розсікати по Москві на 

мотоциклі, що у виконанні Свєті-
на напевно викликало б сміх у гля-
дачів. Актор навіть знявся у де-
кількох епізодах, після чого Ряза-
нов, не пояснюючи причин, відмо-
вився від його послуг і замінив 
його на Олександра Фатюшина.

За сюжетом не тільки Вєрочка 
намагалася заново налагодити сто-
сунки шляхом розмов про брудну 
сковорідку, а й сам колишній чоло-

вік. Він дзвонив їй, приїжджав за 
нею на роботу – всіляко наводив 
мости. Але від усієї ролі в остаточ-
ному варіанті фільму залишилися 
тільки два великі плани Фатюши-
на: розгублений – після воскресін-
ня Бубликова, і захоплений – від 
вигляду модної Калугіної. Причи-
на була в раптовій хворобі актора, 
тому Вєрочці довелося лаятися зі 
своїм чоловіком винятково по те-
лефону. До речі, озвучував «голос 
у слухавці» Олег Басілашвілі. 

Повертаючись до свята всіх се-
кретарів та й взагалі офісних пра-
цівників, відзначимо, що в бага-
тьох цивілізованих країнах керів-
ники підприємств цього дня віта-
ють своїх співробітників, дарують 
їм пам’ятні подарунки і навіть ви-
писують премії. До того ж у низці 
компаній існує традиція влашто-
вувати на честь секретарів банке-
ти і фуршети, а боси намагаються 
по мінімуму навантажувати під-
леглих у цей день. Хороша тради-
ція, чи не правда? А хороші тра-
диції потрібно переймати! 

26 квітня у світі відзначають Міжнародний день секретаря. У більш офіційному варіанті свято 
називається День професійних адміністративних працівників, а виникло воно у США ще в 1952 
році. Нині це свято відзначають не тільки секретарі, а й усі ті, від кого залежить робота офісу – 
помічники директора, офіс-менеджери, асистенти, референти, спічрайтери, стенографісти тощо.

ЯК 87-РІЧНА БАБУСЯ 

У НЕБІ НАД ЖИТОМИРОМ ЛІТАЛА

87-річна бабуся піднялася в небо над Жито-
миром. Такий подарунок на день народження 
Олександрі Мечківській зробив онук – Ігор Без-
вершук, який нещодавно отримав посвідчення 
пілота-любителя. 

Для подарункового польоту обрали один із 
найповажніших бортів на Смоківському аеродро-
мі клубу «Авіатик» – моторизований планер Бла-
нік L–13, який називають «мотобубликом». Бу-
блик – це прізвище легендарного пілота Віктора 
Бублика, який свого часу подарував планеру нове 
життя – встановив на списаний планер двигун від 
«Фольксвагена». Свою поважну пасажирку пілот 
лагідно назвав рибкою і похвалив за хоробрість.

Згідно із нещодавнім опитуван-
ням Міжнародного кадрового пор-
талу hh.ua 97% офісних працівни-
ків в Україні переконані, що ком-
фортне робоче місце – важливий 
фактор, що впливає на якісне ви-
конання завдань. 

З а даними дослідження, українці 
по-різному бачать свій робочий 
простір. Так, кожний п’ятий з 

опитаних працівників зазначив, що 
для відчуття комфорту на робочому 
місці важливо мати свій окремий ка-
бінет. 9% опитаних для ідеального 
робочого місця вистачить комп’ютера 
і доступу до Інтернету. Серед усіх 
респондентів лише 7% подобається 
працювати вдома, де можна обла-
штувати своє робоче місце, повністю 

покладаючись на власні потреби, ба-
жання та настрій. 

Немаловажною для комфорту спів-
робітників виявилася хороша система 
кондиціювання. Кожний другий опита-
ний відзначив, що для зручності йому 
необхідно мати сучасне офісне крісло і 
стіл, і роботодавець повинен закупити 
меблі ще до того, як наймати співробіт-
ника. Крім цього, серед важливих скла-
дових комфорту виявилася наявність 
сучасної технологічної комп’ютерної 
техніки і гарне освітлення. Також кож-
ний восьмий респондент вважає, що в 
офісі повинна бути зона для релаксу і 
відсутність відеоспостереження. 

А от вимоги на кшталт наявності 
кухні, безкоштовних обідів або безко-
штовної кави для українців не є пер-
шочерговими.

ТАК ОСЬ ТИ ЯКЕ, 

ІДЕАЛЬНЕ  РОБОЧЕ МІСЦЕ! 

«Взагалі, нехай чоловіки думають, що у вас усе гаразд. Дихайте. Елегантніше пластику! 

І не треба брикатися. Ви ж не іноходець, а жінка».

Цитата iз кiнофiльму «Службовий роман»
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КАЛЕЙДОСКОП

  МАРШРУТ ВИХІДНОГО ДНЯ ГОРОСКОП НА  24.04–30.04

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Упорядкувати думки та сконцентру-
ватися доволі непросто, кмітливість 

відсутня. Поки дезорганізовані та розгублені, не 
варто робити серйозних кроків.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Таємне стає явним, а закулісні ігри 
можуть призвести до значних юри-

дичних і фінансових проблем. Уникайте сумнів-
них зв’язків і людей, схильних до крайнощів.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Не намагайтеся зробити все відразу. 
Не варто також надто радіти з приво-

ду нових проектів, краще розраховувати на вже 
працюючі, які приносять стабільний прибуток.

РАК  (22.06–22.07) 
Майбутній тиждень стане періодом 
емоційних та душевних контактів у 

колі друзів та однодумців. Хаос у справах і пла-
нах може перешкодити послідовним діям. Аби не 
прогавити добру нагоду, слід бути зібраними.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
На початку тижня буде багато робо-
ти. Крім того, потребуватимуть ува-

ги друзі та близькі. Не ставте під удар свою ре-
путацію та уникайте зайвих витрат і сумнівних 
вкладень капіталу.

ДІВА (24.08–23.09)
Перед вами відкриються нові пер-
спективи, з’явиться можливість отри-

мати консультацію компетентних людей. Зна-
йдіть час, щоб добре обміркувати кожне рішення, 
за необхідності обговоріть його з партнерами.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Спочатку завершіть старі справи, під-
бийте підсумки, роздайте борги й тільки 

потім думайте про майбутнє. Сприятливі дні – 
п’ятниця та субота, можна проводити важливі зустрі-
чі, обговорювати проекти з колегами та друзями. 

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Захочете позбутися набридлої робо-
ти, обтяжливого партнерства. Мате-

ріальний аспект стане пріоритетним. Уважніше 
ставтеся до організації всіх справ і контактів, 
спокійно готуйте грунт для майбутнього ривка.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
З’явиться невдоволення собою та 
своїми досягненнями, захочеться ви-

правити наслідки своїх учинків. Але не вдавайте-
ся до самокритики. Образно кажучи, вам вдало-
ся відсунути камінь, що заважає вашому руху.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Будьте готові до змін. Відчуєте важ-
ливість гармонійних сімейних сто-

сунків, турботи про близьких. Для вас важливо 
відчувати надійний тил, це допоможе впоратися 
з проблемами.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Приділіть увагу родині та батькам. 
Зняти напруженість, гармонізувати 

внутрішній стан допоможуть благоустрій дому, 
вдалі придбання, заняття спортом.

РИБИ  (20.02–20.03)
Якомога частіше демонструйте свою 
чарівність і привабливість. Приплив 

творчої енергії позитивно позначиться як на ро-
боті, так і на стосунках із коханими та дітьми. 

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Г оловний лісничий цього 
господарства, заслуже-
ний лісівник України 
Іван Равлюк розповів 
про надзвичайну цін-

ність заказника, позаяк тут зрос-
тає зникаючий вид дерев – тис 
ягідний. Колись, у сиву давнину, 
тисові гаї вкривали велику части-
ну карпатських гір, однак через 
високу вартість червоного дерева 
(так називають тисову деревину) 
їх вирубали майже повністю. З ти-
совими посадками тут навіть 
пов’язані назви населених пунк-
тів, річок, гірських потоків, уро-
чищ, як ось містечко Тисмениця, 
с. Тисів, річка Тиса, потік Тисо-
вець на Закарпатті і т.д. Площа 
заказника 208 га, а тис росте на 70 
га. За підрахунками лісівників, 
цих дерев тут нарахували понад 
27 тисяч і це найбільший в Украї-
ні резерват тису ягідного, другий 
за величиною  – у Європі.

Колись ці ліси служили місцем 
відпочинку і полювання князів, 
звідси й походить назва Княждвір. 
Вперше про княждвірські тиси зга-
дується в одній з наукових робіт 
1893 року, покликаній вберегти ти-

совий гай у Княждворі, в якому 
кількома роками раніше було про-
ведено суцільну рубку, що призве-
ла до знищення підросту і пошко-
дження старих дерев тиса. А у 1914 
році клопотання вчених закінчи-
лося успіхом і урочище віднесли 
до природно-заповідних об’єктів, 
та, на жаль, під час Першої світо-
вої війни цим лісам було нанесено 
великої шкоди.

Як відомо, тис належить до 
шпилькових порід, що ростуть у 
м’якому кліматі, довговічний, не-
підвладний часу, в природних на-
садженнях його дерева дожива-
ють до 2000-4000 років. Дерева в се-
редньому висотою 8–15 м, у дея-
ких місцях сягають і 25 м, також 
бувають у вигляді куща. Кора 
стовбура у дорослих екземплярів 
червонувато-сіра, пластинчата.

Тис надзвичайно тверда і 
пружна порода дерев, тоне у воді. 
Гуцули здавна називають його 
негний-деревом, з нього вони ви-
готовляли цвяхи, луки, хрести, 
лави, ставили підвалини своїх по-
мешкань та навіть сплачували 
данину деревиною тису. Згадай-
мо хоча б історичну баладу про 

славного опришка Олексу Довбу-
ша. Коли він прийшов до своєї ко-
ханки Дзвінки, та на його дома-
гання дістатися в хату відповіла: 
«В мене двері тисовії…»

Росте тис дуже повільно, наче 
не квапиться жити, що забезпечує 
йому довговічність. У районі Вер-
ховини вчені віднайшли пень 
тису, який у діаметрі мав 180 см; у 
1885 році на державній виставці у 
Будапешті був виставлений тисо-
вий  пень із Закарпаття діаметром 
120 см. У світі деревина тису свого 
часу була незамінним матеріалом 
у виготовленні днищ кораблів. 

Цікаво, що тис ягідний має 
бактерицидні властивості – вби-

ває навіть мікроорганізми, які є в 
повітрі. Побутувала думка, що 
хата, у якій хоча б якась частина 
зроблена з тису, надійно захище-
на від хвороботворних інфекцій, 
що неабияк цінувалося через ма-
сові епідемії.

«Княждвірський» ботанічний 
заказник щороку відвідують тися-
чі туристів, вчені, студентська й 
учнівська молодь. Майже сорок ро-
ків тому тут було засновано музей 
фауни і флори Карпат, експозиція 
якого – довершений і цілісний ан-
самбль інформації з історії краю.

Михайло МАЗУР

ЗЕЛЕНЕ  ДИВО  КАРПАТ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ПРОДАЖ: 
– приміщення заготпункту площею 94,7 
кв. м за адресою:  с. Павлівка, вул. Шкіль-
на, 3а. Ціна продажу – 90 тис. грн.;
– 38/100 частини приміщення магазину 
за адресою: с. Павлівка,  вул. Незалеж-
ності, 27б. Ціна продажу – 200 тис. грн. 
За довідками звертатися за тел.: 
033-722-11-71.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ 

104/125 ідеальної частки нежитлової 
будівлі, розташованої за адресою: 
смт Верхнячка, вул. Заводська, 4.
Стартова ціна – 145 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від старто-
вої ціни. Аукціон відбудеться 11 трав-
ня 2017 року за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 224. Останній термін по-
дання заяви – до 3 травня 2017 року.
За довідками звертатися за тел.: 
(067) 996-37-00.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ ЧЕРЕЗ АУКЦІОН: 
 – нежитлову будівлю магазинів №9 і №10 площею 326,7 кв. м, підвалу, сараю і вбиральні 
в с. Мале Старосілля, вул. Центральна (Леніна), 46/1, стартова ціна продажу – 65000 грн. з 
урахуванням ПДВ;
– 1/2 частки нежитлової будівлі магазину №65 в с. Сунки, по вул. Центральна (Леніна), 8, 
площею 91,2 кв. м, рік введення в експлуатацію – 1983, стартова ціна продажу – 34000 грн. 
з урахуванням ПДВ;
– 1/2 частки нежитлової будівлі магазину №65 у с. Сунки, по вул. Центральна (Леніна), 8, 
площею 91,3 кв. м, рік введення в експлуатацію – 1983, стартова ціна продажу – 34000 грн. 
з урахуванням ПДВ.
Аукціон відбудеться о 10.00 годині 11 травня 2017 року в приміщенні облспоживспілки 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Для участі в аукціоні кожному з учасників необхідно подати заяву і внести реєстраційний 
внесок у розмірі 170 грн. та гарантійний внесок у сумі 10% від стартової ціни.
Останній термін реєстрації учасників – 03.05.2017 р. Довідки за тел.: (047-33) 4-20-41.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ: 
1. 29/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 171,7 кв. м за адресою: 
Черкаська обл., Канівський р-н , с. Межиріч, вул. Центральна, 5. Стартова ціна продажу – 
85000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
2. Нежитлову будівлю загальною площею 281,5 кв. м за адресою: Черкаська обл., 
Канівський р-н, с. Кононча, вул. Садова, 129. Стартова ціна продажу – 175000 грн. Реєстра-
ційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.  Аукціон відбудеться 
16.05.2017 р. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Останній термін реєстрації учасників 
– 10.05.2017 р. Телефон для довідок: 45-10-26 (м. Черкаси).

В українських Карпатах чимало цікавих природних об’єктів, багатих на флору і фауну, які 
мають історичну та естетичну цінність. Про один із них – заказник загальнодержавного зна-
чення «Княждвірський», що знаходиться на території Печеніжинського лісництва Державно-
го підприємства «Коломийське лісове господарство», і буде наша розповідь.

Колектив Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу глибоко 
сумує з приводу смерті ветерана коле-
джу, викладача-методиста, голови ци-
клової комісії товарознавчих дисциплін 
Сергія Антоновича ПОБЕРЕЖНОГО. Май-
же 40 років свого життя Сергій Антоно-
вич віддав коледжу, підготувавши багато 
поколінь товарознавців.
Колектив коледжу висловлює глибокі 
співчуття рідним і близьким покійного.


