СЕРЕД ПЕРШИХ
У РЕЙТИНГУ УСПІШНИХ

Пропонуємо вашій увазі коментар фахівця
Укркоопспілки Василя Пасенка з приводу нового
у законодавстві про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання

Про результати роботи однієї із найпотужніших
коопорганізацій Рівненщини – «Продоб’єднання»
Березнівського райспоживтовариства – розповідає її керівник Лариса Драчук
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ…»
На прохання багатьох читачів повертаємо
в газету рубрику, де вміщено добірку
публікацій із найпопулярнішої в Україні
газети «Порадниця». Сподіваємось,
наш вибір вас зацікавить
Î СТОР. 13

www.media.coop
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
У свої ювілейні 60 голова
правління Вінницької облспоживспілки Василь Васильович Подолян найбільшим, найкоштовнішим
надбанням вважає родину
і пишається нею. Дім, сім’я,
робота, колектив – на таких
потужних китах тримається
його щаслива доля. А щасливою її зробило повсякденне оточення – усі ті, хто
упродовж років був і залишається поряд, хто підтримує на життєвих віражах,
розділяє радості й печалі,
на чий рятівний круг
він може розраховувати
за будь-яких обставин.
Î СТОР. 4, 5
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ОФІЦІЙНО
ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ
За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, наполегливість і
компетентність, відданість справі, значний особистий внесок у розбудову і
зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди 70-річчя від дня народження нагороджено ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) «Золотий знак «COOP Україна»
БАБЕНКА Станіслава Григоровича, ветерана споживчої кооперації,
голову правління Укоопспілки (1991–2011 pp.).
***
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):
ОЛЕКСІВА Йосипа Дмитровича, директора Підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр» облспоживспілки Спілки споживчих товариств Львівської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих
товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
САБАТ Любов Іванівну, головного бухгалтера Підприємства «Гуртівня»
облспоживспілки Спілки споживчих товариств Львівської області.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗОЛОТО ДЛЯ ЛІДЕРА ГАЛУЗІ
Союз національних
бізнес-рейтингів (Казахстан,
Білорусь,
Азербайджан, Грузія,
Вірменія, Узбекистан),
завершивши загальнодержавний фінансовоекономічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання України,
нагородив Чернігівську обласну спілку
споживчих товариств
золотом рейтингу серед суб’єктів господа-

рювання України у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» та золотом
рейтингу серед суб’єктів господарювання
Чернігівської області у
номінації «Фінансові
показники успішної діяльності».
Відповідно, Чернігівській облспоживспілці присвоєно статус LEADER OF THE
BRANCH («Лідер галу-

торній службі копію відпоВасиль
ПАСЕНКО, відного звернення фізичної
особи та обгрунтування недиректор
Департаменту обхідності проведення пекомерцiйної
ревірки. Державна регулядiяльностi,
торна служба розглядає попромисловостi
та заготiвель дані документи та погоджуУкркоопспiлки ється або відмовляється у
наданні погодження протяІз 1 січня вступив у дію За- гом п’яти робочих днів з
кон від 3 грудня 2016 року дня надходження відповід№1728-VIII «Про тимчасові них документів.
особливості здійснення захоПри цьому Державна редів державного нагляду гуляторна служба зобов’я(контролю) у сфері господар- зана до початку проведення
ської діяльності», яким вста- перевірок оприлюднити на
новлено мораторій на прове- своєму офіційному веб-сайті
дення органами державного погодження на проведення
нагляду (контролю) планових таких заходів. Проведення
заходів із здійснення держав- позапланового заходу дерного нагляду (контролю) у жавного нагляду (контролю)
сфері господарської діяль- без оприлюднення погодженності до 31 грудня 2017 року. ня Державної регуляторної
Згідно із Законом протя- служби забороняється.
гом року перевірки можуть
Суб’єкти господарювання
здійснюватися лише:
мають право не допускати
1) за письмовою заявою посадових осіб органу дерсуб’єкта господарювання до жавного нагляду (контролю)
відповідного органу держав- для проведення заходів дерного нагляду (контролю) про жавного нагляду (контроздійснення заходу держав- лю), якщо їм не пред’явлено
ного нагляду (контролю) за погодження.
Варто зауважити, що дія
його бажанням;
цього Закону не поширюєть2) за рішенням суду;
3) у разі настання аварії, ся на відносини, що виникасмерті потерпілого внаслі- ють під час проведення заходок нещасного випадку, що дів нагляду (контролю) ценбуло пов’язано з діяльністю тральним органом виконавчої влади, що реалізує дерсуб’єкта господарювання;
4) на підставі обгрунтова- жавну політику у сферах безного звернення фізичної печності та окремих показниособи
про
порушення ків якості харчових продуксуб’єктом господарювання її тів, державного контролю за
законних прав. Такі перевір- додержанням законодавства
ки проводяться органом про захист прав споживачів,
державного нагляду за по- а також реалізує державну
годженням Державної регу- політику у сфері державного
фінансового контролю та деляторної служби.
Для погодження орган яких інших сферах не притадержавного нагляду (контро- манних до діяльності сполю) подає Державній регуля- живчої кооперації.

За сайтом облспоживспілки

ТРАДИЦІЯ

ЗА КО Н ОД А В С Т В О

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ
ПЕРЕВІРКИ У 2017 РОЦІ

зі»), що є показником надійності і перспективності підприємства.

ПОДАРУВАЛИ ДIТЯМ СВЯТО
Правління споживспілки та обком профспілки цьогоріч продовжили гарну традицію дарувати діткам кооператорів області свято, організувавши їхній похід до обласного академічного
музично-драматичного театру на різдвяно-новорічний концерт.
РІВНЕНЩИНА

В

означений час до Рівного прибули автобуси із Сарненського, Березнівського, Костопільського, Здолбунівського, Дубенського, Млинівського, Демидівського та найвіддаленішого Рокитнівського
районів. Кожна дитяча делегація на чолі з головами райкомів
профспілок поспішала побачити новорічне дійство – яскраве,
карнавальне, сповнене веселощів та добра.
Простора зала, гарні декорації, безпосередній контакт із виконавцями головних ролей –
символом року Півнем, Дідом
Морозом та Снігуронькою – все
це потішило і малечу, і дорослих. А вже зовсім у дитинство
присутніх занурила вистава про
кота Леопольда у виконанні

провідних акторів театру. Захотілося бодай на мить забути про
дорослі проблеми – глобальні й
щоденні – і просто «жити дружно».
Солодкі подарунки, які вручив незмінний упродовж кількох років Дід Мороз – голова
профкому виробничого автотранспортного об’єднання Володимир Котик, стали приємним завершенням дійства. Дітвора роз’їхалася задоволена, із
чудовими враженнями.
– За підтримки правлінь райспоживспілок, керівників кооперативних організацій, безпосередньої участі профспілкового активу аналогічні новорічні
дійства відбулися і в низці районів, – розповів голова обкому
профспілки Микола Вознюк. –
Так, діти здолбунівських та кос-

топільських кооператорів побували в резиденції святого Миколая, що розмістилася в будинку
лісівника, та музеї лісу. Серед
них – діти наших захисників.
Вже вдруге Новий рік для 120 дітей організували в Дубровицькій райспоживспілці: дійство
проходило в Будинку школяра,
і ніхто не залишився без подарунка. Казкові герої та подарунки чекали й на володимирецьких дітлахів у районному Будинку культури. 30 дітей із кооперативних організацій Рівного
також побували на ялинці в обласному муздрамтеатрі – це
свято їм подарувала Федерація
профспілок області, обком
профспілки та правління споживспілки.

Інна ОМЕЛЯНЧУК

№2 (1283), четвер, 12.01.2017 р.

COOP: РЕГІОНИ

3

«...життя містить у собі багато цінного, і якщо ми примудряємося нічого в ньому не знайти, винні ми, а не життя».
Френсiс Скотт ФІЦДЖЕРАЛЬД, американський письменник

АДРЕСА ДОСВІДУ

СЕРЕД ПЕРШИХ У РЕЙТИНГУ УСПІШНИХ
«Продоб’єднання» Березнівського районного споживчого товариства – одна із найпотужніших кооперативних організацій не лише району, а й області. На її балансі нині 31 торговельний заклад. Це магазини сучасного формату із новим технологічним обладнанням, широким асортиментом товарів продуктової та промислової груп,
кваліфікованими, досвідченими продавцями. З якими результатами у «Продоб’єднанні» завершили рік, з’ясовуємо у
багаторічного керівника організації, знаного в області кооператора Лариси Драчук.
РІВНЕНЩИНА

ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ –
ЕФЕКТИВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
– Ларисо Сергіївно, торік кооператорам довелося вкотре складати непрості іспити на професійність. Взяти хоча б зміни в
податковому та земельному законодавстві. Як вашому колективу вдалося втримати баланс
рентабельності та стабільності?

У 2016-му
«ПРОДОБ’ЄДНАННЯ» ДО
БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ
СПЛАТИЛО

1

МАЙЖЕ
МЛН. ГРН.,

– Рік був дуже непростим, але
ЩО НА 100
ми вже звикли до змін і знаємо,
ТИСЯЧ БІЛЬШЕ,
що це не привід зупинятися. Адже
НІЖ ЗА
на нас дивляться ті, хто працював
ПОПЕРЕДНІЙ РІК
тут до нас, і вчаться у нас ті, хто
прийде завтра. Тому максимальЛариса Драчук
но сконцентрували професійні
вміння, досвід, сучасний менедж- аргумент, що «Продоб’єднання» має тис. грн. Цьогоріч плануємо ономент, аби організація й надалі за- перспективу.
вити фасад торговельного компймала гідне місце в рейтингу
– Ларисо Сергіївно, які пробле- лексу, що у селі Поляни, та магауспішних організацій області.
ми дошкуляють вашій організа- зину в Яринівці. Біля окремих
ції найбільше?
об’єктів хочемо зробити зручні
– Проблеми у нас такі ж, як і у під’їзди для автотранспорту. І повсіх. Нестабільна ситуація в дер- вірте, це вже не примха, а вимога
жаві продукує низьку купівельну конкурентного часу.
спроможність населення; впроІМІДЖ УСПІШНИХ
довж минулого року додавалися
І ВІДПОВІДАЛЬНИХ
не лише зміни до податкового законодавства, що не дуже сприяли
Щоб на власні очі переконатися
розвитку кооперації, а й нові види в успішності торговельних заклаподатків. Це серйозні кошти, які дів «Продоб’єднання», ми вирушими могли б спрямувати не лише ли до магазинів сіл Городище-2,
на розвиток організації, а й на по- Кам’янка та Друхова.
– Які конкретно ресурси намага- ліпшення добробуту наших лю– У нас усі працюють відповілися задіяти?
дей. Приміром, у 2016-му дально та грамотно, – каже Лариса
– Перше – потужна торговель- «Продоб’єднання» до бюджетів Сергіївна. – Кожен хоче внести
на мережа, яка дозволяє стабілізу- різних рівнів сплатило майже свою частку в розвиток організавати ситуацію. Нині у нас функці- мільйон гривень, що на 100 тисяч ції. Керівництво теж намагається
онує чотири торгово-роздрібних більше, ніж за попередній рік. Од- йти назустріч працівникам. Скажіпідприємства – «Городищанське», нак навіть за таких податкових мо, за виконання бізнес-плану про«Кам’янське», «Балашівське», навантажень ми знаходимо ко- давці отримують премії. Адже
«Моквинське». Їхні магазини роз- шти для осучаснення мережі: зро- будь-яке заохочення, навіть мініташовані в різних куточках райо- били ремонти підсобних примі- мальне, є неабияким стимулом
ну. Тож коли відправляємо до них щень магазинів у селах Моквин, для людей, чимало із яких, до речі,
авто із товаром, то воно заїжджає Друхова, Городище-2; замінили віддали кооперації понад 35 років.
не в один-два магазини, а охоплює дах у магазині с. Балашівка. Зага- У маркеті села Кам’янка працює
цілу «гілку». Тому, незважаючи лом в оновлення спрямували 850 саме такий досвідчений колектив,
на масштаб, маємо економію
транспортних витрат. Друге – наявність власних обігових коштів.
Зрозуміло, що коли маєш фінансові ресурси, то значно легше господарювати. По-третє, дуже скрупульозно вивчаємо асортиментну
матрицю та ціни. І, нарешті, заплановане неможливо було б реалізувати, якби не наш колектив.

КОНКУРЕНЦІЯ СПРИЯЄ ТОМУ,
АБИ ЩОРАЗУ ВВОДИТИ ЯКІСЬ
НОВИНКИ У ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПРОЦЕС, РОЗШИРЮВАТИ
АСОРТИМЕНТ ТОВАРІВ

– А він у вас, як відомо, стабільний.
– Так. Із кадрами у нас проблем
немає. Адже працювати у кооперації
престижно, бо це і стабільна заробітна плата, і гарантований соціальний
пакет, що в нинішній непростий час
вкрай важливо. Наші життєві та професійні цінності намагаємося передати молодому поколінню кооператорів, яких у нас 28%, і це серйозний

Продавці села Друхова Людмила Бабак та Наталія Григор’єва
Завідуюча маркетом села Кам’янка Валентина Кохарко

очолює який Валентина Кожарко.
– Ми справжні «ворота» кооперації району, – з неприхованою
гордістю каже Валентина Михайлівна, – і саме від нас залежить
перше враження про кооперацію,
тож намагаємося працювати із подвійною відповідальністю та скрупульозністю. Завдяки формату
«маркет» покупці можуть роздивитися товар, прочитати його
склад, прицінитися. Ми ж, у разі
потреби, можемо проконсультувати. Нині на полицях – понад дві
тисячі найменувань товарів. Асортимент постійно оновлюємо, торгуємо і сезонними товарами. От у
грудні минулого року і в першій
половині січня нинішнього «родзинками» продажу були новорічні прикраси та подарунки. До речі,
подарунки у нас не лише фірмові,
а й розфасовані вже у магазині.
Пропонуємо покупцям самим
сформувати собі подарунок. Людям це подобається, адже мають
можливість особисто вибрати найулюбленіші смаколики. Досить
непогано торгуємо товарами кооперативного виробництва – хлібом, ковбасними виробами, консервацією.

ПРАЦЮЮТЬ ПРАВИЛЬНО,
ТОБТО ЗА ПРАВИЛАМИ
За таким же принципом працюють і у магазині Друхова. Завідуюча Ганна Пилипака, продавці Людмила Бабак та Наталія
Григор’єва дотримуються трьох
основних правил успішної торгівлі: широкий асортимент, доступні ціни та затишок у торговельній залі. А ще, кажуть, важливу роль відіграє ввічливість
та компетентність продавців.
Тут докладають максимум зусиль, аби споживча кооперація в

районі асоціювалася виключно
із високим сервісом.
Асортимент магазину становить понад три тисячі найменувань товарів, 30% із яких – товари
промислової групи. Все акуратно
та професійно викладено на вітринах. Вщент заповнені й морозильні та холодильні камери.
– Досить непогано торгуємо продукцією власного виробництва, –
приєднується до розмови Лариса
Драчук. – У магазинах «Продоб’єднання» виключно хліб кооперативного хлібокомбінату та ковбасні й м’ясні вироби райкоопзаготпрому. Щомісяця реалізовуємо
понад 15 тонн кооперативного хліба та 2,5 тонни ковбаси. Продукція
завжди свіжа та якісна. Ефективно
торгуємо кондитерськими та кулінарними виробами комбінату громадського харчування.

ЩОДНЯ У ВСІХ, БЕЗ ВИНЯТКУ, МАГАЗИНАХ ПРОВОДИМО АКЦІЇ. ЦЕЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ХІД ДАЄ
НЕПОГАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
КОНКУРЕНЦІЯ
СПРИЯЄ РОЗВИТКУ
Маркет села Городище-2 працює
в умовах жорсткої конкуренції – в
оточенні аж 23 приватних магазини! Однак, зі слів завідуючої Людмили Ціпан, продавців Валентини
Новачок та Наталії Федас, це не є
приводом робити «реверанси» перед приватниками. Радше навпаки:
конкуренція сприяє тому, аби щоразу вводити якісь новинки у торговельний процес, розширювати
асортимент товарів. Основна «родзинка» закладу – дрібно-гуртова
торгівля. Тут торгують товарами із
низькою націнкою (в межах витрат
обертання) – 18%. Якщо раніше у
магазині працював лише відділ
дрібно-гуртової торгівлі, то нині
весь магазин перейшов на такий
формат роботи.
– Минулий рік зробив нас сильнішими та витривалішими, – зазначила наостанок Лариса Драчук. – Аналізуючи прогнози фахівців, розуміємо, що і 2017-й буде
непростим. Але ми не маємо права зупинятися на досягнутому і
опускати руки. Розуміємо, що
самі господарі у власному домі, в
якому має бути лад.

Олена СОБКОВИЧ
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НА ЖИТТЄВИХ ВIРАЖАХ
СВЯТКУЄМО
ПО-СПОРТИВНОМУ

нам треба було інтегруватись у
цей процес. Своє плече підставляли колеги, з деякими з них ми
і сьогодні в одному човні: це мої
заступники Володимир Якименко і Віталій Кирилюк, директор
об’єднання ринків Володимир
Іжевський. Список можу продовжувати.
До того ж, то була молодість,
здорові амбіції, бажання щось
змінювати і змінюватися самим.
У боротьбі за майно нас підтримали тодішній губернатор Анатолій Сергійович Матвієнко,
прокурор області Юрій Єфремович Бондар, який дуже прихильно ставився до споживчої кооперації: в системі на Миколаївщині працював його батько. Нерідко особисті стосунки допомагають вирішувати робочі проблеми. І це, я вважаю, непогана
практика, коли твої дружні
зв’язки переплітаються з посадовими і навпаки.

– Василю Васильовичу, це ж
якої ласки треба заслужити у
Всевишнього, щоб народитись
у День Різдва Христового! З
яким настроєм зустрічаєте знаковий для себе рік: 60-й від дня
народження і 20-й на посаді
керівника обласної кооперативної організації? Чого чекаєте, на що сподіваєтесь, у що вірите?
– Початок року – це святкові,
позитивні, наповнені радістю і
родинним спілкуванням дні. Я
вдячний долі, що зустрічаю його
у доброму здоров’ї, на шанованій посаді, у колі рідних і близьких мені людей, з досягненнями,
на які ми вийшли разом із моїм
прекрасним колективом. Закінчити.., закрити.., дотягнути..,
розрахуватись… – саме так ми
намагалися завершити рік. Бо
поганий той господар, який переносить тягар старих проблем
у новоріччя.
Традиційно Новий рік зустрічаємо з друзями, зазвичай, у нас
вдома. Це не просто святкове застілля, а тематичне дійство – з
побажаннями, веселощами, зі
скромними, символічними подаруночками один одному. А
день народження, яке співпадає
з величним святом, відзначаємо
у сімейному колі. І оскільки родина у нас спортивна, то й святкуємо по-спортивному – цього
А щодо почуттів, скажу так:
разу на гірськолижній базі у переможного фурору не було,
Словацьких Татрах.
бо добре усвідомлював, яку
ношу і відповідальність звалив
ВЖИТИСЯ У НОВУ РОЛЬ
на свої плечі. Непросто було і в
– Пригадайте свої перші робочі Тульчині, звідки я прийшов,
дні на високій посаді голови але масштаби району і області
правління облспоживспілки. – різні речі. До того ж, там у
Які почуття тоді, 20 років тому, мене уже все було відпрацьовапревалювали і чого у них було но, все «схоплено», а тут всі та
більше: віри, надії чи розчару- все незнайоме. Потрібно було,
не гаючи часу, налагоджувати
вань?
– У кабінет я зайшов разом із контакти, завойовувати автомоїм попередником Іваном Ка- ритет, одним словом, якомога
лениковичем Ладаняком. Він швидше вжитись у нову роль.
передав мені символічну була- Завдання переді мною стояли
ву, ключі, а потім ще довго до- надскладні: не тільки втримапомагав словом і слушною по- ти позиції і зберегти високий
радою, за що я йому безмежно авторитет Вінницької кооперавдячний.
ції, а й піти далі, створити на-

РИЗИКУЄМО ОБЕРЕЖНО

лежні умови для її подальшого
розвитку.
Подякувавши людям за довіру, за те, що саме мене вони захотіли бачити своїм ватажком і
доручили мені свої долі, я нікому не обіцяв легкого хліба, а попросив налаштуватися на серйозну працю. Потрібно було з чогось починати і, що важливо –
починати ПРАВИЛЬНО. Кожному члену правління, а потім і районам запропонував викласти
своє бачення наших першочергових дій. Провели атестацію керівної ланки, яка нам відкрила
очі на багато речей. Ми дали зрозуміти: з тими, хто прийшов відсидітись і не має намірів змінюватися, нам не по дорозі. Мало
було встигати за перемінами,
треба було їх випереджати.
На той час ми мали найбільше кредитів, до того ж під високі відсотки; вони провокували
збитки; банки почали забирати
майно… Це ланцюгова реакція:
одна проблема спричиняє появу
інших.

– Руки не опускались, у відчай
не впадали?
– Часто бувало так, що вже
зранку, по дорозі на роботу, розумів, що йду на великі проблеми. Такі переживання знайомі,
напевне, кожному з моїх колег,
хто опинявся в подібній ситуації. У моєму випадку цей період
збігся у часі зі змінами в політичному, економічному житті
країни. Щоб реформуватися,

– І у продовження сказаного
вище. Відоме ваше вміння ладити, знаходити спільну мову з
першими особами області: керівники змінюються, а ділові
стосунки між державою і кооперацією залишаються стабільними, причому, практично на
всіх рівнях. Як вам вдається
уникати непорозумінь і результативно співпрацювати, від
чого виграють усі: влада, кооперація, люди?
– Можемо поставити собі у заслугу, що з усіма гілками влади
намагаємося жити в мирі. Розуміємо: як вибудуються наші стосунки на обласному рівні, такими вони будуть і по вертикалі.
Пригадую, як колишній голова
обласної ради Григорій Михайлович Заболотний, беручи
участь у роботі кооперативного
з’їзду, з його трибуни заявив, що
власником майна повинен бути
працівник кооперації, а не ефемерний пайовик. Це свідчить
про одне: високий посадовець
добре розумівся на спілчанських проблемах і вносив конкретну пропозицію щодо її вирішення. Ще один наглядний приклад: у готельно-ресторанному
комплексі «Дубовий гай» ми
приймали найвищих посадових
осіб держави аж до президентів
України. При цьому на наше обслуговування VIP-гостей не надходило жодних нарікань.
Сьогодні можемо констатувати, що вийшли на той рівень,
коли вже не потребуємо надто
великої допомоги від обласного
керівництва, бо впевнено стоїмо
на ногах. Але незмінним у роботі залишається старання, аби
наш відвідувач відчував: кооперація про нього дбає. Людяність
і порядність – це має обов’язково
працювати і у нас реально працює. Повага і стабільність не
прийшли самі собою, ми їх за-

служили своїм професіоналізмом і навіть фанатизмом у ставленні до роботи. Кожен розумів:
спочатку треба засіяти ниву, а
заврожаїться вона лише згодом.

– Чи були у вашому житті моменти, випадки, обставини, котрі кардинально змінювали
долю?
– Я б сказав, що у мене завжди
були приклади для наслідування, звідки я черпав крупиці досвіду і де знаходив відповіді на
складні питання. Маю на увазі
не стільки кардинальні повороти долі, скільки те, що завжди
хотілося зробити краще, а, досягнувши певних висот, бачив
обрії наступних, ще вищих за попередні. У цьому й полягає діалектика розвитку і поступу вперед. Прийшлося і кримінальні
справи пережити, і на волосині
висіти – кожна поразка або перемога певним чином впливала,
змінювала життя. Безперечно,
на такій відповідальній посаді
не обійтися без ризикових кроків, тому ризикувати доводилося раніше і доводиться тепер.
Але робимо це обережно.

МОЄ МІСЦЕ ТУТ, В УКРАЇНІ
– Судячи з того, що кооперативна Вінниччина з року в рік займає лідерські позиції в системі
Укркоопспілки, вам якимось
дивним чином вдається протистояти кризовим явищам. За
рахунок чого: оновлених схем
роботи, нестандартних підходів чи маєте інші секрети і лише
вам відомі важелі впливу на ситуацію?
– Насправді, все набагато простіше, а, може, й складніше. Секрет наших скромних успіхів – у
високому професіоналізмі кадрів, у загартованості і згуртованості команди. Ми відчуваємо
сьогодні в собі сили і ще нереалізований потенціал; ми бачимо
мету і знаємо, як до неї рухатись. Здобутками і напрацюваннями не хизуємось, нехай краще
про нас люди скажуть. А щодо
кризових явищ, то в їх безжалісну м’ясорубку всі потрапляємо
однаково, але виходимо з неї порізному.

– Відчувається, що вам по життю щастило на вчителів. Які
уроки винесли з тих університетів?
– Такими наставниками, які
траплялися на моїй життєвій дорозі, можна пишатися і розцінювати цей факт, як подарунок
долі. «Засватав» і привів мене у
споживчу кооперацію Василь
Іванович Дідух. Моє перше місце
роботи – продавець на сифонозаправочній станції Кинашівського комбінату громадського
харчування Тульчинської райспоживспілки, де згодом доріс
до директора. Мені подобалося
торгувати і дуже швидко я зрозумів, що це моє. Але кожен солдат
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«Розум полягає не тільки у знаннях, але й в умінні застосовувати знання на ділі».
АРІСТОТЕЛЬ, давньогрецький фiлософ

ща, чи є інший критерій вимі- сити до розмови Людмилу БоПРО СОКРОВЕННЕ. Знаюру?
леславівну – його дружину і ко- чи, наскільки важлива для ньо– Взагалі-то, найприємніший
і хвилюючий для мене момент,
коли виноситься саме рішення
про представлення до нагороди.
Бо це люди так вирішили і так
оцінюють мою працю. А вже сам
факт і момент нагородження
сприймаю спокійно. Більше радію, коли відзначають заслуги
моїх колег.

– З нагородами з’ясували. А як
сприймаєте критику на свою
адресу? Не може ж такого бути,
щоб вас ніхто і ніколи не критикував.

З дружиною Людмилою Болеславівною

мріє про генеральські погони, от
і я подумав про кар’єру, вступив
до Могилів-Подільського технікуму радянської торгівлі. Працював на різних посадах у Тульчинському районі, на два роки
доля закинула у Прибалтику,
звідки я вирішив повернутися за
крок до призначення мене головою Резекнянської райспоживспілки. Причина була, на перший погляд, банальна: скучив за
Україною. Але час підтвердив:
моє місце тут!
На моє становлення, як особистості, впливала дружба з багатьма відомими і маловідомими людьми. Усіх їх згадую з
шанобою і вдячністю. Серед
них і такі, потужні кожен у своїй області знань, керівники, як
Василь Платонович Таратунський, Володимир Григорович
Шивін, Володимир Миколайо-

вич Ульянов, Дмитро Ілліч Заболотний. Завдячую нашій багаторічній дружбі з Олегом
Блохіним, Ігорем Бєлановим, з
іншими всесвітньо відомими
спортсменами.

НА ФІНІШІ РОКУ

– Сприймаю боляче. На жаль,
від помилок немає імунітету, а
у прийнятті рішень не буває
стандартів. Критика не додає
оптимізму, від неї не виростають крила. Не розумію тих, хто
стверджує, що до критики ставляться позитивно. Або цим людям байдуже, як їх оцінює оточення, або з ними щось не так.

– При кожній зустрічі з вами
відзначаю вашу підкреслену
акуратність, вловлюю запах вишуканих парфум, віддаю належне вашому витонченому
смаку. Хто підбирає ваш гардероб, з ким радитесь, купуючи
новий костюм чи краватку?

– Василю Васильовичу, дозвольте провокаційне запитання: ви можете ствердно відповісти, чи задоволені тим, якою
– Найперше, це заслуга моєї
є система споживчої кооперації дружини. Ось у кого дійсно гаробласті сьогодні?
ний смак! Вона краще знає, що

– Так, на фініші року я задово- мені більше пасує. Якісь дрібнилений, з огляду на те, як колек- ці можу придбати за порадою
тив виконав поставлені перед друзів. Але тільки дрібниці.
ним завдання. Але плани маємо
ВУСТАМИ ЖІНКИ
ще амбітніші. І ми їх теж викоГОВОРИТЬ ІСТИНА
наємо! Звідки така впевненість?
Бо є з ким працювати!
У ході кількагодинної бесіди
– У вашому послужному списку з паном Подоляном, від якої
багато нагород і відзнак. Яка з отримала справжнє задоволенних найдорожча: та, що найви- ня, у мене виникла ідея запро-

У родинному колі

легу в одній особі, директора
заготівельно-збутової бази, кооператора із солідним стажем. Її
розповідь додала цікавих штрихів до портрету мого співбесідника і вплела в канву інтерв’ю
яскраві фарби.
ПРО ОТОЧЕННЯ І ПОБУТ.
Розумію, як непросто сьогодні,
перебуваючи на керівній посаді, тримати рівновагу, справлятися з великим емоційним навантаженням. Тому намагаюся
вдома до мінімуму звести його
турботи; організувати побут
так, щоб він не відчував дискомфорту.
Віддаю належне нашому
оточенню, тим людям, які зустрічалися нам на життєвій дорозі: кожен з них певною мірою
впливав на формування особистості Василя Васильовича.
Щоразу він ставить перед собою мету і прагне досягти її.
Дуже хочеться, щоб це прагнення у нього залишилося і
щоб думка завжди йшла попереду слова.
ПРО РОДИНУ. Сім’я у нас
тепер велика: двоє донечок,
троє внуків, наймолодший, до
речі, теж Василько. Старша,
Оленка, живе в Тульчині і викладає в училищі культури,
кандидат економічних наук,
має також години у Вінницькому кооперативному інституті.
Молодша, Інесочка, працює на
кафедрі медуніверситету, і
оскільки їй дуже подобається
публічність, веде цикл передач
на телебаченні.
Василь Васильович – надзвичайно люблячий батько і дідусь,
відтак він постійно дбає про їхнє
благополуччя. Тепер, коли діти
стали дорослими, їм більше потрібен батько і його авторитетні
поради: як виживати у соціумі,
куди рухатися, на кого і на які
пріоритети орієнтуватися. У наших дівчаток уже чітко проглядається прагнення до лідерства
– це від батька. У нас дійсно гарна сім’я, нам завжди добре разом, ми розуміємо один одного
навіть не з півслова – з півпогляду. Це дорогого вартує.
ПРО ДОМАШНЮ КУХНЮ.
Вона у нас особлива: не вибаглива, але перевагу віддаємо
натуральним продуктам і здоровому харчуванню. Більше
споживаємо овочів, фруктів,
риба на столі буває частіше,
ніж м’ясо. Сама печу бездріжджовий хліб, внуків балую їх
улюбленими тістечками, пирогами з яблуками. Найвища
оцінка моїх кулінарних здібностей – це коли Василь Васильович після тривалих відряджень
зізнається, що скучив за домашньою їжею.
ПРО СПОРТ. Ми спортивна
родина. Василь Васильович
дуже заповзятий: іноді може
пропустити тренування, але як
мінімум півгодинна вранішня
зарядка – обов’язковий ритуал.
Він очолює обласну федерацію
тенісу, член олімпійського комітету області.

го його робота, хочу, аби він завжди залишався на вістрі подій; щоб бачив на крок далі;
щоб встиг впровадити задумані
інноваційні проекти. Бажаю
зберегти вірних друзів; якомога
менше розчарувань; а головне
– міцного здоров’я. Ми його любимо, цінуємо і дякуємо долі,
що він у нас такий є. Про це рідко говориться, але це те, що постійно у серці.

БЛІЦ-ПИТАННЯ
– Якби роки можна було
повернути назад і почати
життя спочатку, чи хотіли б
ви щось у ньому змінити?
– З висоти прожитих літ…
(замислюється). Так, щось би
змінив. Якісь кроки можна
було б по-іншому зробити.
– Чого ви б собі ніколи не
дозволили?
– Не посмів би образити,
зрадити друзів, колег; не
посмів би їх кинути на півдорозі.
– Хто у вашому домі господар?
– Оскільки у нас не існує
чіткого розподілу обов’язків,
то й одноосібного господаря
немає. У своїй сім’ї ми абсолютно рівноправні.
– Якби ви спіймали золоту рибку, які б три бажання
їй загадали? Ви ж вірите, що
у новорічно-різдвяні свята
мрії збуваються?
– Бажання мої не захмарні, а цілком природні: миру,
стабільності і достатку кожній сім’ї, нашій великій кооперативній родині і рідній
Україні!

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
та із сімейного архіву
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МОДЕРНІЗАЦІЯ

НОВИЙ МАГАЗИН ЗА КОРОТКИЙ ТЕРМІН
Досвід зведення магазинів «з нуля» за допомогою малої архітектурної форми у споживчій кооперації Кіровоградщини має вже кілька років. Яскраві тому приклади – фірмові крамниці у селах Бовтишка та Триліси
Олександрівського району, торговельний павільйон «М’ясні та молочні вироби» на кооперативному ринку в Добровеличківці. Із недавніх – сучасний міні-маркет, що з’явився у селі Рощахівка Бобринецького району.
КІРОВОГРАДЩИНА

Щ

е навесні на
цьому місці у
старій будівлі працював
кооперативний магазин. Однак будівля
була настільки старою, що жоден ремонт не зміг би дати їй
нове життя. Не шукаючи легких та тимчасових шляхів, керівництво Бобринецького райспоживтовариства прийняло
рішення за допомогою монтажу модульної конструкції
звести нову споруду. Цю ініціативу підтримало Правління
Спілки споживчих товариств
Кіровоградської області. На
думку голови правління Споживспілки Петра Петрушев-

ського, до першочергових завдань кожної кооперативної
структури належить зміцнення матеріально-технічної
бази, тобто приведення закладів споживчої кооперації до
конкурентоспроможного стану, і навіть будівництво нових
об’єктів, особливо в тих населених пунктах, де магазинів
узагалі немає. Така робота позитивно вплине на розширенні географії кооперативної мережі, хоча і потребує значних
інвестицій. Модульні конструкції дозволяють відкрити
торговельний заклад в максимально стислий термін із належними зручностями та умовами праці.

– Коли ми зносили стару
будівлю, мало хто з місцевих
жителів вірив, що незабаром
тут з’явиться сучасна крамниця, – розповідає голова
правління Бобринецького
райспоживтовариства Валентина Татарова. – Ми впоралися за 2 місяці та перевершили всі очікування мешканців (населення села становить понад 300 осіб). Сьогодні кооперативний магазин називають головною
окрасою села, і нашій команді це надзвичайно приємно
чути. Адже було віддано чимало зусиль, щоб досягти такого результату, тут усе продумано до дрібниць. Над реконструкцією закладу торгівлі та його благоустрою
працювали заступник голови правління з питань торгівлі Людмила Рідько, товарознавці – Юрій Куркула, Валентина Абаза, Тетяна Гончаренко. У процесі будівництва велику допомогу надала сільський голова Світлана Дубчак. Грамотну товарну викладку та високу культуру обслуговування покуп-

ців забезпечують завідуюча
крамницею Олена Соболь та
її напарниця Валентина
Щербина.
Сучасний магазин формату «Coop-стандарт» знаходиться у центрі села. Неподалік сільська рада, фельдшерський пункт, автобусна зупинка, напроти – приватна
торговельна точка. Повз магазин неможливо пройти,
сюди хочеться завітати. І це
– важлива умова конкурентоспроможності.
Із зовнішніх ознак відвідувачів приваблює красивий яскраво-зелений фасад з

вивіскою «Coop», його фірмові елементи, нічне підсвічування, сходи із кованими
перилами. Із внутрішніх –
новітнє обладнання, вільний доступ до товарів, насиченість полиць, спецодяг
персоналу, виконаний у фірмових кольорах.
– Спеціально для цього
магазину правління придбало холодильну вітрину та
нове торговельне устаткування, які дають можливість
здійснювати торгівлю на 80%
шляхом самообслуговування
та на 20% через прилавок, –
розповідає заступник голови

правління Бобринецького
райспоживтовариства Людмила Рідько. – Це дало можливість розширити асортимент: на полицях магазину
побільшало товарів бакалійної групи (борошно, крупи,
олія) та кондитерських виробів. Із логотипом «Coop» реалізовується продукція, виготовлена у хлібобулочному,
кондитерському, рибокоптильному цехах Бобринецького райспоживтовариства.
У реконструкцію і модернізацію система споживчої
кооперації району спрямовує чималі кошти. Цього
року були відремонтовані і
осучаснені магазини у місті
Бобринець «Світанок» та
«Партнер». До невпізнанності змінилися торговельні
зали магазинів у селах Чарівне та Новоградівка. Голова правління Бобринецького
райспоживтовариства Валентина Татарова відзначила, що будівництво нових
об’єктів є цілком реальною
перспективою.

Ірина ШІХІЄВА

ТОРГІВЛЯ

У ПЛАНАХ ЗРОСТАННЯ:

ПЛОЩ, АСОРТИМЕНТУ,
ПОСЛУГ
Специфіка ПСК «Коопмаркет ЧеСКО» у тому, що він обслуговує не
лише жителів мікрорайону Дахнівка обласного центру, а й пацієнтів розташованого неподалік госпіталю.
ЧЕРКАЩИНА

Надія Задувайло (друга зліва) з продавцями

Умовно покупців цього
магазину можна розділити
на дві частини: місцевих і
приїжджих. Але якщо смаки
й уподобання постійних відвідувачів продавці уже добре вивчили, то невідомо, за
чим прийде сюди новий клієнт. Тому й стараються кооператори, щоб на невеликій
площі у 80 кв. м розмістити
якомога більше (а в їхньому
випадку це понад дві тисячі)
найменувань різних товарів.
– Ми відкрились чотири
роки тому, на новорічно-

різдвяні свята, – говорить
виконуюча обов’язки завідуючої Надія Задувайло, котра працює тут з першого
дня. – Наші вдячні покупці
дивуються, як вони раніше
обходилися без нашої тут
присутності. І ми дивуємось,
бо до магазину одразу потягнулися люди, тож нам залишається лише підтримувати свій авторитет і свою
популярність.
Асортимент змінюється в
залежності від сезону. Тут
неподалік Дніпро і відпочин-

кова зона, тому влітку більше розходиться морозива,
напоїв, снеків, копченостей.
А щодо непродовольчої групи, то на полицях ви завжди
знайдете товари першої необхідності: супутні, побутову хімію, косметичні й миючі
засоби, іграшки тощо.
– У цьому магазині завжди порядок, не дивлячись
на брак торговельної площі,
– зазначила директор міжрайбази Черкаської облспоживспілки Олена Кисильова. – Дівчата ретельно слід-

кують за асортиментом і
якщо продукція перестає користуватися попитом, відмовляються від неї, що передбачено статтею договору з постачальниками.
Так, у цьому магазині
нині проблеми з площами:
раніше їх було цілком вдосталь, але тепер катастрофічно не вистачає. Тому у
найближчих планах – розширити торговельну залу за
рахунок підсобного приміщення, встановити гриль і
кавову машину.
Уже виходячи з магазину і
розраховуючись за покупку,
звернула увагу на стосики
газет прямо на касі, котрі
пропонувалися для продажу: «Только ты» по 2.70 за екземпляр і «Акцент» по 4.80.
– А чому б вам наші системні видання – щотижневики «Вісті…» і «Порадниця»
не реалізовувати? – поцікавилась.
Обіцяли взяти мою пропозицію до уваги.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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«Погано, якщо про тебе нікому піклуватися. Ще гірше, якщо немає про кого піклуватися тобі».
Станiслав Єжи ЛЕЦ, польський поет, фiлософ

ПОЗИЦІЯ

З «ВIСТЯМИ…»
ПО КООПЕРАТИВНОМУ ЖИТТЮ
ЖИТОМИРЩИНА Ольга Павлік народилася у Ружині. Після
закінчення Українського державного університету харчових
технологій з посади лаборанта
розпочала вона свою трудову діяльність на хлібозаводі Ружинської райспоживспілки. Затим
була призначена завідуючою виробництвом, якому підпорядковувалися ковбасний, кондитерський, хлібопекарський, макаронний, рибний цехи та цех безалкогольних напоїв. Грамотного, енергійного, завзятого та ініціативного молодого спеціаліста запримітило обласне керівництво і невдовзі її перевели в апарат облспоживспілки на посаду
провідного інженера-технолога
відділу кооперативної промисловості. Далі була посада провідного
інструктора
відділу
організаційно-кооперативної роботи і кадрів із величезним колом обов’язків. А є ще громадська робота – це активна співпраця із радою ветеранів та профспілковою організацією, члени
яких, у тому числі і Ольга Миколаївна, опікуються самотніми і
немічними ветеранами споживчої кооперації, котрі присвятили
їй по кілька десятків кращих років свого життя. Ольга Миколаївна – одна із найактивніших
учасниць усіх заходів, які проводяться у колективі, а іноді й сама

їх ініціює. До речі, уже добрий
десяток років вона пропагує системну газету, пишаючись тим,
що її заслуга є й у тому, що кооперативні «Вісті…» читають і в
селі, і в місті. Взагалі до газети у
неї ставлення як до мудрої порадниці, як до кооперативної ровесниці. Оскільки у травні виповниться чверть століття з дня виходу першого номера газети, а у
червні – рівно стільки ж, як хлібозавод Ружинської райспоживспілки видав Ользі Павлік направлення на навчання, призначивши стипендію.
– Для мене газета «Вісті…» – це
споживча кооперація України в
мініатюрі, це можливість поділи-

ВЕТЕРАНИ

ВДЯЧНI
ЗА ТУРБОТУ
ТА ДОПОМОГУ
Минуло 13 років від моменту створення організації ветеранів Волинської облспоживспілки. Тож прийшов час підбити підсумки її
діяльності, тим більше що зроблено чимало
і є про що розповісти.
Перша установча організаційна конференція
ветеранів облспоживспілки, в якій на той час налічувалося 59 членів, відбулася 16 грудня 2003 р.
Було обрано склад Ради в кількості 25 членів,
президію Ради із 7 членів, контрольно-ревізійну
комісію. Встановлено розмір вступних внесків у
сумі 5 грн., членських внесків – 10 грн.
З року в рік чисельність ветеранів зростає і
нині на обліку в організації вже 145 членів. Це інваліди війни і праці, учасники бойових дій, солдатські вдови, інваліди загального захворювання і дитинства, які раніше працювали в апараті
облспоживспілки, виробничо-автотранспортному об’єднанні, міськкоопторзі, заводі «Харчопродукт», у Луцькому кооперативному технікумі, будівельно-монтажному управлінні та інших
організаціях і підприємствах.
Наша мета – створення організацій ветеранівкооператорів для всебічного захисту їхніх законних прав, соціальних, економічних, вікових та ін-
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тися на її шпальтах своїми набутками і дізнатися якими є вони у
наших сусідів та колег. Я переконана, що це неоціненний скарб і
ним повинен володіти кожен кооператор незалежно від віку і посади. Чимало наших працівників
адресують газету своїм батькам,
у тому числі й я. Адже багато хто
є представниками родинних кооперативних династій. У нас склалися з газетою давні, добрі, міцні
і дружні стосунки. Особисто я і
мої колеги вдячні газеті за корисні поради, за цікаві та пізнавальні матеріали різного спрямування. Ось зараз тривають НоворічноРіздвяні свята. Скільки разів «Вісті…» розповідали про те, як вони

ших інтересів, а також надання їм моральної
підтримки та соціально-матеріальної допомоги.
Співпраця президії Ради організації ветеранів
із правлінням облспоживспілки, обкомом профспілки, головами правлінь райспоживспілок, райспоживтовариств, керівниками підприємств облспоживспілки дала нам фінансову можливість вирішувати низку життєвих проблем та питань матеріальної допомоги для ветеранів. Йдеться зокрема про допомогу на лікування важкохворим, малорухомим та малозабезпеченим, на відвідини
хворих, на оплату ритуальних послуг, відзначення ювілейних дат, а також до державних та релігійних свят – Нового року і Різдва Христового,
8 Березня, Великодня, Дня Перемоги у Другій світовій війні, Міжнародного дня людей похилого віку.
НАША МЕТА – СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
ВЕТЕРАНІВ-КООПЕРАТОРІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО ЗАХИСТУ ЇХНІХ ЗАКОННИХ ПРАВ, СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ВІКОВИХ
ТА ІНШИХ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ НАДАННЯ
ЇМ МОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СОЦІАЛЬНОМАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Слід окремо сказати про турботу президії
Ради щодо стану здоров’я інвалідів війни і праці
II та III груп. На наше прохання, було проведено
їх обстеження в лікувальних закладах, організовано перегляд груп інвалідності. Окремі з них
пройшли курс лікування чи реабілітації.
Рада організації ветеранів щорічно звертається з проханням до облдержадміністрації про
вирішення питання щодо надання дозволу на
отримання від благодійних організацій промислових та продовольчих товарів (одяг, трикотаж,

відзначаються у різних регіонах
нашої країни із характерними
для них звичаями і традиціями.
Дещо із того перейняла і я, особливо, що стосується свят Маланки і Василя. На ці свята уся моя
сім'я – чоловік і дві доньки, їдемо
на малу мою батьківщину до моєї
мами, бо ж вона Василівна. Там,
аби згадати добрим теплим словом свого предка, збирається три
покоління нашої родини, а бува і
двох родин – моєї і чоловікової.
Тоді родинне застілля перетворюється у велике справжнє дійство
із відповідними перевдягненими
персонажами. На святковому столі тоді, як правило, поруч із традиційними різдвяними стравами
наших поліщуків, чільне місце
займають сучасні вишукані страви, до речі, приготовлені за рецептами кулінарів і кондитерівкооператорів, які також частенько друкує наша газета.
Користуючись нагодою, вітаю
всіх вістян і усіх читачів газети з
Новим роком та всіма НоворічноРіздвяними святами. Здоров'я, добра, злагоди, благополуччя та усіляких благ і гараздів у кожну сім'ю,
кожну родину та миру нашій славній Україні. Вірю, що рік Півня стане роком змін на краще, бо хоч цей
птах задиристий та гонористий, однак своїх не кривдить.

Зоя ЦВЄТАЄВА

білизна тощо). Тобто сприяємо отриманню благодійної допомоги ветеранами.
На чисельні заяви і побажання ветеранів президія Ради організувала три поїздки до Святогірського Свято-Успенського жіночого монастиря с. Зимно Володимир-Волинського району, чотири поїздки у Почаївську лавру. Учасники мандрівок побували на літургії у Свято-Троїцькому соборі, попили
святої води із джерела діви Марії та святої Анни,
побували у Кременецькому жіночому монастирі.
Торік у вересні було організовано п’ятиденну
безкоштовну поїздку до санаторію «Пролісок»,
що на Волині. 29 ветеранів скористалися послугами цього лікувального закладу, отримавши необхідні процедури. Вони також побували в санаторії «Калина», що на Рівненщині, та партизанському заповіднику Волині – Цуманських лісах.
В атмосфері родинного тепла, щирості й доброзичливості пройшли і нинішні новорічноріздвяні свята, які запам'ятаються ветеранам надовго. В урочистій обстановці ветеранів привітала голова правління облспоживспілки Марта Іванівна Кандиба, перший заступник правління Володимир Михайлович Горгут, голова обкому профспілки Світлана Олександрівна Завацька. Крім теплих слів і побажань, ветерани отримали грошову
допомогу і новорічні подарунки. Бадьорості й гарного настрою усім присутнім додали й хористищедрувальники Луцького будинку культури.
Ветерани війни і праці були глибоко зворушені такою увагою, за що щиро дякували правлінню облспоживспілки, особливо Марті Іванівні
Кандибі за її розуміння, доброзичливість до людей поважного віку.

Петро ВЕДРИНСЬКИЙ,
голова Ради ветеранів Волинської
облспоживспілки

ВІТАЄМО!
ЛЮДМИЛУ ПЕТРІВНУ
ЧУПРИНУ,
голову правління Фастівського
районного споживчого товариства, члена правління ССТ Київської області, члена Ради Укркоопспілки, з 60-річним ювілеєм,
який вона відзначила 4 січня.
Шановна Людмило Петрівно!
Сердечно вітаємо Вас із ювілеєм і
з повагою вшановуємо Вашу багаторічну працю в системі споживчої кооперації. Своєю наполегливістю, працездатністю та високим
почуттям відповідальності Ви заслужили авторитет, визнання і повагу серед колег, працівників та
пайовиків споживчої кооперації.
Вам вдається поєднувати
обов'язки керівника з обов'язками
люблячої дочки, матусі та бабусі.
Зичимо Вам, шановна Людмило
Петрівно, міцного здоров'я, довгих років життя, добра, оптимізму, благополуччя, любові рідних
та близьких. Хай світлим буде кожен прожитий день, а родина,
щирі й добрі друзі – надійною опорою в житті. Нехай ще упродовж
багатьох років не згасає Ваша душевна енергія, а життєва дорога
стелиться добром, людським взаєморозумінням і повагою!
З повагою
правління ССТ Київської області

ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ
КРИВОРУЧКО,
голову правління Сагайдацького
споживчого товариства Шишацької райспоживспілки,
з 50-річним ювілеєм, який вона
святкуватиме 13 січня.
Шановна Любове Миколаївно!
Ваша трудова діяльність нерозривно пов’язана зі споживчою
кооперацією. За час роботи Ви
пройшли сходинки фахового
зростання від бухгалтера споживчого товариства до голови правління споживчого товариства. Завдяки знанню своєї справи, вимогливості, працьовитості, сумлінному ставленню до доручених завдань Ви набули великого досвіду
роботи, авторитету та поваги серед колег, пайовиків та працівників споживчої кооперації району.
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, життєвого натхнення,
професійних досягнень та здійснення усіх задумів і мрій.
Нехай Ваше обличчя завжди прикрашає чудова усмішка, нехай у
Вашій родині та оселі завжди панують злагода, любов 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
Шишацької райспоживспілки
ССТ «Споживспілка Полтавської
області»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 16
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ 09.00—
15.00
15.00 Новини
15.20 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Т/с «Роксолана»
04.50 Світло
05.30 Новини
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Вечірній Квартал»
12.20 «Вечірній Квартал»
14.05 Х/ф «Міцний горішок-1» 16+
16.45, 19.30, 02.15 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Міцний горішок-2» 16+
22.30, 01.25 «Світ навиворіт-8»
23.35, 02.45 Х/ф «Шерлок-1(1).
Етюд у рожевих тонах»
05.45 «Служба розшуку дітей»
IНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20, 13.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Секта», 1-4 с.
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
21.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
00.55 Т/с «Біла королева» (18+)
03.00 Д/проект «Ризиковане життя. Вода»
03.40 Х/ф «Сім днів до весілля»
ICTV
06.15 Служба розшуку дітей
06.20 Дивитись усім!
07.10 Факти
07.50 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф «Дитсадковий
поліцейський»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.20 Х/ф «Повернення
Супермена» 16+
16.55 Х/ф «Черепашкиніндзя» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05, 21.25 Х/ф «Смертельна
зброя» 16+
22.35 Свобода слова

00.40 Х/ф «Селфлес. Ціна безсмертя» 16+
02.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.15 Стоп-10
СТБ
07.10 «Все буде добре!»
09.15 Х/ф «Розум і почуття»
12.20 Х/ф «Дівчата»
14.15 «Битва екстрасенсів»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Україна має талант!-7»
22.45 «Україна має талант!-7»
00.30 «Х-Фактор-7»
03.30 «Найкраще на ТБ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Вечірній Квартал»
12.20 «Вечірній Квартал»
14.15 Х/ф «Міцний горішок-2» 16+
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Міцний горішок-3.
Відплата» 16+
22.40, 01.35 «Світ навиворіт-8»
23.45, 02.25 Х/ф «Шерлок-1(2).
Сліпий банкір» 16+
05.25 «Служба розшуку дітей»
05.30 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»

УКРАЇНА
05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Події
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Т/с «Громадянин
Ніхто» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Буде світлим
день»
15.00, 19.00, 01.30 Події
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Смертельна гонитва» 16+
03.20 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ВІВТОРОК, 17
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини. Спорт
09.15 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Х/ф «Ціна людини»
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.00 Новини
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної
волі». Ф.1 «Окупація»
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Віра. Надія. Любов
03.55 Вікно в Америку
04.15 Т/с «Анна Піль»
05.00 Про головне
05.30 Новини

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева» (18+)
03.00 Д/проект «Ризиковане життя. Кава»
03.40 Х/ф «Все можливо»
ICTV
04.15 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.15 Х/ф «Каратель» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Кров’ю і потом. Анаболіки» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
21.25 Х/ф «Смертельна
зброя-2» 16+
23.35 Х/ф «Смертельна зброя» 16+
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.00 Стоп-10
СТБ
06.35 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
09.20 «Битва екстрасенсів-15»
14.05 Х/ф «Я щаслива» 12+
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна
має талант!-7»
00.30 «Х-Фактор-7»

18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
02.10 Х/ф «Смертельна гонитва» 16+
04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 18
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Одного разу 60 років
потому»
10.10 Д/ф «Василь Макух. Смолоскип»
11.00, 12.01 Засідання Кабінету
Міністрів України
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
Пам’яті тих, кого в роки
Другої світової війни було
примусово вивезено з України до Німеччини
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.05 Д/ф «Київ. Початок війни»
15.00 Новини
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.20 На пам’ять
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної
волі». «Остарбайтер»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Чоловічий клуб. Спорт
03.50 Чоловічий клуб
04.15 Т/с «Анна Піль»
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
05.30 Новини
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 Х/ф «Турбо»
11.15, 12.20 «Міняю жінку-2»
14.10 Х/ф «Міцний горішок-3.
Відплата» 16+
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Міцний горішок-4» 16+
22.40 «Світ навиворіт-8»
23.40, 02.20 Х/ф «Шерлок-1(3).
Велика гра» 16+
01.30 «Світ навиворіт-8»
05.20 «Служба розшуку дітей»
05.25 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»

УКРАЇНА

ІНТЕР

06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 01.20, 03.45 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ» (12+)

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева» (18+)
03.00 Д/проект «Ризиковане життя. Шампуні»
03.40 Х/ф «Життя як цирк»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Громадянська оборона
11.40, 13.20 Х/ф «Стукач» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Каратель» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Очна ставка
21.25 Х/ф «Смертельна
зброя-3» 16+
23.40 Х/ф «Смертельна
зброя-2» 16+
01.45 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.05 Стоп-10
СТБ
06.45 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя»
11.35 «Битва екстрасенсів-15»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 «Україна має талант!-7»
19.15, 22.45 «Україна має талант!
Діти»
00.00 «Х-Фактор-7»

17.50 Д/ф «Формула життя Олександра Палладіна»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної
волі». «Концтабори»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Індивідуальна гонка
15 км (жінки)
03.50 Уряд на зв’язку з громадянами
04.15 Т/с «Анна Піль»
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
05.30 Новини
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Вечірній Квартал»
12.20 «Вечірній Квартал»
14.05 Х/ф «Міцний горішок-4» 16+
16.45, 19.30, 02.15 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Вежа» 12+
22.30 «Світ навиворіт-8»
23.35, 02.45 Х/ф «Шерлок-2(1).
Скандал у Белгравії» 16+
01.25 «Світ навиворіт-8»
ІНТЕР

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце
злочину» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
00.55 Т/с «Біла королева» (18+)
03.00 Д/проект «Ризиковане життя. Миючі засоби»
03.40 Х/ф «Хочу дитину»
ICTV

ЧЕТВЕР, 19
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини. Спорт
09.15 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Містерія Різдва
11.05 Д/ф «Сімдесятники. Сергій
Параджанов»
12.00 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.00 Новини
15.10 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Індивідуальна гонка
15 км (жінки)
17.05 Т/с «Анна Піль»

04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Очна ставка
10.50, 13.20 Х/ф «Сонце, що сходить» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Стукач» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Смертельна зброя-4» 16+
23.50 Х/ф «Смертельна зброя-3» 16+
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.15 Стоп-10
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя»
10.20 «Битва екстрасенсів»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми
вдома»
19.55, 22.45 «Україна має талант!
Діти»
00.15 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 20
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини. Спорт
09.15 Про головне
09.50 Україна на смак
10.20 Х/ф «Останній подарунок»
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Схеми
14.00 Віра. Надія. Любов
15.00 Новини
15.10 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Індивідуальна гонка
20 км (чол.)
17.05 Т/с «Анна Піль»
17.50 Д/ф «Іван Терещенко. Колекціонер справ благочинних»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/ф «Іван Драч. Крізь час і
слово»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Музичне турне
03.15 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Індивідуальна гонка
20 км (чол.)
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
05.30 Новини
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Вечірній Квартал»
12.20 «Вечірній Квартал»
14.20 Х/ф «Вежа» 12+
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 «Новорічний Вечірній
Квартал-2016»
00.00 Х/ф «Друзі друзів» 16+

01.40 Х/ф «Кардіограма любові»
03.05 «Неділя з Кварталом»
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Скринька Марії Медічі»
00.50 Т/с «Біла королева»
03.00 Д/проект «Ризиковане життя. Морозиво»
03.40 «Жди меня»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Х/ф «Кров’ю і потом. Анаболіки» 16+
12.30, 13.20 Х/ф «Сонце, що сходить» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с «Місце зустрічі
змінити не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Смертельна
зброя-4» 16+
01.50 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.15 Стоп-10

13.10 Фольк-music
14.25 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Мас-старт 12,5 км
(жінки)
15.20 Чоловічий клуб. Спорт
16.10 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Естафета 4х7,5 км
(чол.)
17.45 Чоловічий клуб
18.20 Концертна програма Ольги
Чубарєвої «Єднаймося!»
20.00 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Д/ф «Легіон»
22.20 Д/ф «Ми — українці. Символи нашої волі»
22.40 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Мас-старт 12,5 км
(жінки)
03.25 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Естафета 4х7,5 км
(чол.)
05.00 Про головне
05.35 Новини

06.55 «Зіркове життя»
08.50 Х/ф «Маша» 12+
10.40 Х/ф «Особисте життя лікаря Селіванової»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має талант!
Діти»
00.10 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
15.00, 19.00, 02.50 Події
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
03.40 Реальна містика
05.10 Зоряний шлях

СУБОТА, 21
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.55 Х/ф «Повне беззаконня»

ICTV
05.40 Факти
06.00 Великі авантюристи
07.45 Дивитись усім!
08.35 Краще не повторюй!
09.25 Я зняв!
11.15, 13.00 Дизель-шоу
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Забійний
футбол» 16+
15.05 Х/ф «Вуличний боєць» 16+
16.55 Х/ф «Біла імла» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Стар трек» 16+
22.15 Х/ф «Скелелаз» 16+
00.15 Х/ф «Швидше кулі» 18+
02.05 Т/с «Код Костянтина» 16+

1+1
06.25 «Неділя з Кварталом»
08.15 Х/ф «Гепард»
09.55 ТСН
10.50 «Світське життя»
11.50 Х/ф «Кардіограма любові»
13.40 «Новорічний Вечірній
Квартал-2016»
17.30 Х/ф «Недотуркані 17+18» 16+
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній Квартал»
23.10 «Світське життя»
00.10 Х/ф «Жертвоприношення» 16+
01.45 «Неділя з Кварталом»
ІНТЕР

СТБ

20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Варенька. Випробування любові», 3-4 сс.
21.40 Т/с «Шкідливі поради»,
1-4 сс.
01.35 «Подробиці»
02.30 Д/проект «Потойбіччя. Сни»
03.25 Х/ф «Принцеса цирку»

06.10 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.30 Х/ф «Принцеса цирку»
11.30 Т/с «Братські зв’язки»,
1-4сс.
15.30 Х/ф «Варенька»
17.30 Т/с «Варенька. Випробування любові», 1-2 сс.

СТБ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Україна має талант!-7»
17.00 Х/ф «Дружина за контрактом»
19.00 Х/ф «Поділись щастям
своїм»
23.30 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 12+
01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»

УКРАЇНА
07.00 Події
07.10 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Некоханий» 16+
13.00, 15.20 Т/с «Криве дзеркало
душі» 16+
15.00, 19.00, 01.50 Події
17.15, 19.40 Т/с «Мати й мачуха»
22.00 Х/ф «Подаруй мені трішки
тепла» 16+
23.50 Реальна містика
02.30 Т/с «C.S.I. Нью-Йорк» 16+
05.15 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 22
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Легіон»
09.55 Концертна програма Ольги
Чубарєвої «Єднаймося!»
11.25 Спогади
11.55 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Мас-старт 15 км
(чол.)
12.50 Театральні сезони
13.35 Мистецькі історії
13.50 Фольк-music
15.00 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Кубок світу.
VІ етап. Естафета 4х6 км
(жінки)
17.20 Т/с «Епоха честі»
20.00 Д/ф «Сімдесятники. Юрій
Іллєнко»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.00 Утеодин з Майклом Щуром
22.35 Зірки на Першому
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.30 Чоловічий клуб. Спорт
03.15 Телевистава «Житейське
море»
04.45 Д/ф «Сергій Корольов.
Початок»
05.35 Новини
1+1
06.25 Х/ф «Гепард»
08.05 «Неділя з Кварталом»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал.
М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт-8»
15.50 Х/ф «Друзі друзів» 16+
17.40 Х/ф «Джентльмени удачі»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15 Х/ф «Влада вогню»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 Х/ф «Жертвоприношення» 16+
ІНТЕР
05.45 «Подробиці»
06.15 Х/ф «Незнайко з нашого
двору»
09.00 «Готуємо разом»

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

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

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

10.00 «Орел і решка. Навколосвітня подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.10 Т/с «Шкідливі поради»,
1-4 сс.
16.10 Т/с «Варенька. Наперекір
долі», 1-4 сс.
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Братські зв’язки»,
1-4 сс.
01.25 Х/ф «Скринька Марії
Медічі»
ICTV
05.00 Факти
05.25, 07.55 Великі авантюристи
08.50 Не дай себе обдурити
10.40 Стоп-5
12.30, 13.00 Х/ф «Вуличний боєць» 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Скелелаз» 16+
16.20 Х/ф «Стар трек» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Стар трек.
Відплата» 16+
21.40 Х/ф «Куля в лоб» 16+
23.10 Х/ф «Адреналін. Висока напруга» 18+
00.50 Х/ф «Швидше кулі» 18+
02.30 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 «Україна має талант! Діти»
14.20 Х/ф «Поділись щастям
своїм»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.50 Події
07.40 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Криве дзеркало
душі» 16+
13.10 Т/с «Мати й мачуха»
17.00, 20.00 Т/с «Жінки у коханні» 12+
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
21.40 Т/с «Некоханий» 16+
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

тей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до редакції на номер (044) 529-93-47.
Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
(з лютого 2017 року). Тексти більше
вказаного розміру оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
серед студентів коледжу.
У цей день студенти довели
всім, що успішні не тільки в
навчанні, а й у спорті. Адже
поєднання інтелекту, духовного та спортивного розвитку –
це справжня формула успіху.
На свято було запрошено почесних гостей: спортсмена
вищого класу, боксера Роберта Мартона зі своїми одноклубниками, юних спортсменок із художньої гімнастики
обласної спортивної школи
під керівництвом В.М. Коз-

НЕВГАМОВНІ

«МИТЬ УСПІХУ»
В МКТЕК
Уже вдруге в стінах Мукачівського кооперативного
торговельно-економічного
коледжу проводиться
спортивно-розважальне шоу
«Мить успіху». Метою проведення заходу є популяризація
спорту, здорового способу
життя серед молоді, зокрема

манко та Я.М. Мороховець,
тренера КМС з карате спортивного клубу «Стимул» Наргіз Магеррамову та її вихованців, голову федерації бойового самбо та джиу-джицу
в Закарпатській області М.Е.
Скубу та його учнів, танцювальний колектив хореографічної студії «Арт-Лайн». Свої
спортивні вміння з грекоримської боротьби показали
студенти нашого коледжу –
Ярослав Пекар, Володимир
Пекар та Едуард Плеша.

Під час проведення заходу
студенти мали змогу взяти
участь у цікавих конкурсах.
Усі учасники отримали заохочення – сертифікат з додатковими балами до тематичної оцінки предметів загальноосвітнього циклу. А глядачі
та гості – отримали невичерпну кількість позитивних
емоцій і незабутніх вражень.

Валерiя ЩОКА,
голова Студентської
ради коледжу

CАМОВРЯДУВАННЯ

ЯСКРАВА МОЗАЇКА ДОБРА I ПОЗИТИВУ
ВIД СТУДЕНТIВ ВКI
Студенти Вінницького кооперативного інституту – розумні, цікаві, веселі, активні, чуйні, вміють бути креативними, неординарними, що надзвичайно імпонує, а спілкування в їхній компанії невимушене і натхненне. Адже студентська молодь ВКІ і
навчається, і вигадує грандіозні проекти, і допомагає хорошими справами іншим. А переконалася я у цьому, поспілкувавшись із головою Студентської ради ВКІ Ясмін Бакутою та не менш активним студентом-маркетологом Владиславом Сичем.
– Розкажіть про роботу органів сту- жів смаколиків, використали на ку- годійний КВК, на зібрані кошти ми із викладачами, активістами тощо.
дентського самоврядування ВКІ.
півлю продуктів, речей першої не- купили необхідні речі, канцеляр– Владиславе, ти є одним із ведуЯсмін: Сту- обхідності, медикаментів.
ські товари і поїхали до дитячого
чих «VKI News». Як долучився до
проекту? Можливо, ти є автором?
дентську раду
– Студенти самі відвідували госпі- будинку «Родинний дім», що знахоталь чи тільки викладачі їздили? диться в смт Вороновиця.
Влад: Так, я
ВКІ було ствоЯсмін: І студенти, і викладачі
– Приємно, що своїм прикла- і справді запрорено рік тому.
дом студентство ВКІ демон- понував знімаОднак ми ак- їздили, адже не було ніяких обметивно працює- жень. Усвідомлювали, що буде емострує те, що допомагати – це ти відео, і мене
мо і вже маємо ційно складно, однак намагалися
справді просто. Тепер хочу підтримали,
чим пишатися, зібратися, щоб морально, і матерітрішки дізнатися про такий що приємно.
потроху твори- ально підтримати наших героїв.
проект, як «VKI News». Перегля- Коли змонтувамо власну істо- Увійшовши в палати, були вражені,
даючи новини інституту на сай- ли перший вирію. Структура бо там побачили переважно молоті, неодноразово бачила і дово- пуск, присвячестудентської ради – голова студра- дих хлопців віком 19-23 років. Ми
лі веселі відео про певні захо- ний Дню пради, заступник і п’ять комітетів гарно поспілкувалися з військовиди, що відбувалися в навчаль- цівника освіти,
(культурно-масовий, інформацій- ми, презентували їм подарунки. Деному закладі. Я так розумію, що то всі були у захваті, говорили, щоб
ний, науковий, спортивний, соціаль- які студенти і досі допомагають
таку інновацію було введено продовжували і далі розвивати проний). Завідувачі кожного комітету хлопцям, здружилися з ними.
нещодавно? Розкажіть, будь ект, якого в нас ще не було.
чітко знають свої завдання і відпо– А хто чи що вас мотивує заЯсмін: Ідею відеоблога я «виноласка, детальніше про проект.
відно спеціалізуються на певних
йматися такою активною блаЯсмін: Із 1 вересня 2016 р. у нас шувала» майже рік. Дуже хотіла
годійною діяльністю?
сферах. Так, соціальний комітет запрацює новий відеопроект «VKI створити такий канал.
ймається переважно благодійністю
та волонтерством, піклується про
створення сприятливих умов для
навчання і проживання студентів.
Завідувач спортивного підрозділу
організовує спортивні змагання, готує команди, заохочує студентів до
занять спортом. Культурно-масовий
комітет організовує культурномасові заходи (творчі конкурси,
святкові дні коледжу, дискотеки,
КВК, концерти та фестивалі). Інформаційний – фотографує, пише статті, розробляє стіннівки, афіші тощо.
А науковий займається науковопросвітницькою діяльністю.

Ясмін: У коледжі є завідувач
комерційно-технологічного відділення Ерма Георгіївна Мельник.
Вона вже близько семи років займається благодійністю. Щороку Ерма
Георгіївна ініціює проведення благодійних ярмарків у ВКІ. Так, у минулому навчальному році ми допомагали сім’ї загиблого воїна АТО:
зібрали гроші та надіслали їх родині, тому що в нього залишилася маленька дитина. Потім відбувся бла-

News» у форматі «від студента до
студента». Ми вирішили, що інформувати про події у ВКІ будуть саме
студенти, тому що так набагато краще і веселіше сприймається. Також
у нас є сайт, де ми постійно публікуємо статті, проте там вони представлені більш в офіційному вигляді, а
«VKI News» – неформальний проект,
де просто і змістовно студенти розповідають про те, що відбувається в
навчальному закладі, знайомлять

Владислав: Тоді з Ясмін ми ще не
спілкувалися. В інституті щороку
проходить День маркетолога. І торік
я як маркетолог брав участь у різних
заходах, присвячених цій даті. Тоді
ми робили стіннівку, яку назвали
«ВКІ News», і мені спало на думку, що
можна було б робити тематичні відео
до якихось свят, визначних дат, випускати певні новини про навчальний заклад. А восени 2016-го, коли допомагав Ясмін з організацією Дня

– Які цікаві заходи організовуєте?
Ясмін: У нас багато нових проектів. У 2015 році вперше провели
конкурс «Містер ВКІ», адже раніше
проходив лише «Міс ВКІ», бо дівчата активніше брали участь. Також
багато уваги ми приділяємо благодійництву. Наприклад, у жовтні
минулого року відбувся благодійний ярмарок «Свято вареників».
Мета цього заходу – допомогти постраждалим воїнам АТО, які знаходяться у Вінницькому обласному
клінічному госпіталі. Кошти, які
студентам вдалося зібрати з прода-

Студенти і викладачі ВКІ відвідали воїнів, постраждалих у зоні АТО

працівника освіти, доручив ідею про
відео. І тут з’ясувалося, що Ясмін про
це також думала. Під час нашої розмови була присутня Олена Вікторівна Солоїд (проректор з гуманітарної
освіти та соціальних питань ВКІ), яка
й загітувала нас знімати такі відео.
Ясмін: Те, що я «виношувала» у
своїй голові рік, ми зробили впродовж чотирьох днів.

– Які враження студентів від таких тематичних відео?
Ясмін: Зазвичай новини, які ми
переглядаємо, наприклад, на телебаченні, мають певні обмеження,
чіткі вимоги. У «VKI News» такого
немає, у нас усе просто – у форматі
«від студента до студента», тому що
так краще сприймається.

– А як реагують викладачі?
Владислав: Викладачі нас підтримують, співпрацюють разом з
нами. Це нам дуже допомагає.

– Ясмін, Владиславе, звернімося до вашого авторського формату «від студента до студента». Що б ви побажали студентству ВКІ, України загалом?
Ясмін: Почну зі стислої розповіді про свій перший рік навчання. На
першому курсі я була дуже пасивною. Приходила о 8.30 на заняття,
відсиджувала їх, їхала додому,
поїла-почитала-поспала. Усе настільки було монотонно, буденно,
що навіть нічого такого знакового і
не пригадаю. Тому всім студентам
бажаю, окрім навчання, оцінок і сесії, жити повноцінним студентським життям. Адже студентські
роки мають бути найяскравішими!
Владислав: Підтримую Ясмін.
Від себе хочу додати, що потрібно
бути активним, брати участь у різних заходах, тоді й вчитися буде цікавіше. Таким чином людина відкривається, стає більш комунікабельною, сміливішою. А це дуже
стимулює й надалі розвиватися, вигадувати цікаві проекти.

Тетяна ПАНАСЮК
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«Людина, яка всім цікавиться, всім цікава».
Вiльям Дiн ХОУЕЛЛС, американський письменник i лiтературний критик

МАНДРИ

ЩЕ ТРОХИ I БЕРЛIН...
Про мандрівки мріє багато хто, та не всі на них наважуються. Студенти Тернопільського кооперативного торговельноекономічного коледжу нещодавно зробили собі чудовий подарунок до новорічних свят – тур європейськими містами. Організатор поїздки – викладач німецької мови Тетяна Євгенівна Герасим’юк. За час мандрівки (вона тривала 5 днів) група студентів
різних курсів встигла відвідати три столиці – Варшаву, Берлін, Прагу. Про закордонну подорож розповідають самі студенти.
ДЕНЬ ПЕРШИЙ
На світанку перетнули кордон із Польщею. Упродовж дня їхали у Варшаву, дорогою зупиняючись у невеличких містечках
для прогулянок, а також щоб перекусити
та випити кави. Надвечір дібралися до Варшави, яка вразила своєю передріздвяною
красою, затишком та вишуканістю. Недарма це місто називають дрімаючим. На перший погляд, темп його життя дуже спокійний, тут хочеться неспішно прогулюватись
і насолоджуватись красою архітектури, за- дівлю, де працює канцлер Німеччини. Ця
тишком старовинних вуличок... Спини- країна вразила нас своєю красою, незвичайлись на нічліг в готелі неподалік міста.
ним поєднанням величі і простоти.
Щоб описати враження від Різдвяного
ДЕНЬ ДРУГИЙ
ярмарку – просто не вистачить слів! Там
Після сніданку в готелі вирушили на ми скуштували знамениті Currywurst
екскурсію «Королівські Лазєнки» (смажені ковбаски з соусом карі).
(палацово-парковий комплекс). «КоролівНезабутні враження залишились і від
ські Лазєнки» у Варшаві – це колишня літ- візиту до всесвітньо відомої фабрики шоня резиденція короля Станіслава Августа коладу Ritter-sport. Вечір провели готелі,
де завчасно забронювали номери.
Понятовського.
Побували біля пам’ятника Шопену, проДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
гулялися королівським парком, відвідали
Різдвяний ярмарок, скуштували традиційОскільки готель був уже на території Чені святкові страви, зазирнули у найбіль- хії, то дібралися ми туди вже пізно ввечері.
ший торговий центр Варшави. А ввечері Вранці, спокійно поснідавши, вирушили
вирушили до Берліна.
ще до одного неймовірно красивого міста із
безліччю легенд, історії та містичних детаДЕНЬ ТРЕТІЙ
лей – Праги. Дух Середньовіччя тут відчутДо Берліна ми приїхали вранці. Це місто ний на кожному кроці. Вузенькі вулички,
зустріло нас незвично теплою для цієї пори червоні черепичні дахи, старовинні храми,
року погодою. На оглядовій екскурсії побу- безліч дзвіниць, розмаїття годинників та
вали біля Бранденбурзьких воріт, побачили незвичайних пам’ятників – усе це створює
Берлінський собор, Рейхстаг, ратушу, бу- незабутнє враження про це місто.

По обіді ми відвідали місце, де, кажуть,
б’ється серце Чехії, – королівські Градчани
– найважливіше місце Праги, один із чотирьох її історичних районів. Це символ розвитку і процвітання Чеської держави. Тут
знаходиться найвідоміший замковий
комплекс у світі – Празький замок і найвеличніший храм – Собор Святого Віта.
А далі була прогулянка Карловим мостом, Празький різдвяний ярмарок, вечеря
у старовинному чеському ресторанчику.
Тут ми спробували традиційну страву –
смажене вепрове коліно і скуштували фірмове чеське пиво (безалкогольне, звісно).

ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Нас чекала дорога додому. Хоча мандрівка була дуже цікавою, яскравою та
позитивною, думки про рідне місто зігрівали. Перетнувши кордон, ми попрямували до Львова, а вже звідти – у Тернопіль.
Така поїздка стала для всіх її учасників чудовим досвідом і стимулом для
того, щоб вивчати іноземні мови, здобувати хорошу освіту і мати можливість
мандрувати ще і ще.

За сайтом коледжу

МОВНА ПРАКТИКА

АНГЛІЙСЬКА НАВКОЛО НАС
Важко вивчити іноземну
мову, не знаючи культуру
та традиції країни, у якій
нею розмовляють. Тому
Оксана Лин та Наталія Кірічкова, викладачі циклової
комісії іноземних мов Львівського кооперативного коледжу економіки і права,
провели нещодавно вікторину з англійської мови на
тему «Що ви знаєте про
Сполучені Штати Америки і
Великобританію?». У заході
взяли участь студенти спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Право».
Вікторина була покликана посприяти розвиткові
мови, пам’яті, логічного
мислення, діалогічного мовлення, уяви, творчості. Також метою заходу було зацікавити студентів у вивченні
англійської, її естетики та у
правильній вимові в англомовній атмосфері. Варто

відзначити, що подібні заходи завжди проходять у
дружній атмосфері, що
сприяє налагодженню доброзичливих і щирих стосунків у колективі.
Змагання складалося з
трьох раундів, під час яких
студенти продемонстрували свої знання з англійської
мови, історії, культури США

та Великобританії. Під час
вікторини вдалося поринути в атмосферу англомовного середовища, де молодь якнайкраще проявила
себе, виконуючи різноманітні завдання, пов’язані зі
сприйняттям мови на слух,
знанням історичних пам’яток та видатних осіб США і
Англії.

Переможцями вікторини
стали студенти спеціальності «Право». Усіх учасників
нагородили сувенірами та
грамотами.
Також у ході тижня вивчення іноземної мови викладачем Мартою Дідух був
проведений англомовний літературний вечір на тему
«Шекспір з нами», присвяче-

ний творчій спадщині англійського поета і драматурга.
Марта Дідух за допомогою мультимедійної презентації ознайомила присутніх
із біографією та знаковими
місцями, пов’язаними із життям і творчістю відомого драматурга. Після перегляду
студенти виконали завдання
у формі квізу. У святковій

програмі традиційно прозвучали сонети Шекспіра і найвідоміші цитати з його драматичних творів, що вже давно стали крилатими.
Учасники творчого вечора проявили свої творчі здібності на імпровізованій
сцені у виставі за п’єсою
«Ромео і Джульєтта». Хоча
за своїм професійним спрямуванням студенти далекі
від англійської літератури
та культури, проте, як виявилося, вони вдало ввійшли в ролі героїв шекспірівської п’єси. Такий літературний захід допоміг студентам більше дізнатись
про добу Ренесансу, поглибив їхні знання про вплив
Вільяма Шекспіра на світову літературу та розвиток
англійської мови.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар із роботи
зі ЗМІ та зв’язків із
громадськістю ЛККЕіП
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

СВЯТКОВЕ ЗАГОСТРЕННЯ
Традиційно на новорічні свята політичне життя в Україні завмирає: і влада, і опозиція беруть паузу для святкування. Проте цього разу традицію було поламано. І це виглядає не лише невипадковим фактом, а й дозволяє
робити прогноз на 2017 рік.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

«КОМПРОМІС»
ВІД ВІКТОРА ПІНЧУКА
Мільярдер та меценат, людина
з іміджем інтелектуала, Віктор
Пінчук 30 грудня опублікував на
шпальтах впливового видання
Wall Street Journal статтю, в якій
закликав Україну до «болісних
компромісів» заради встановлення миру на Донбасі. Він пропонує
винести питання належності Криму за дужки, призупинити прагнення України стати членом ЄС та
НАТО, зосередитися на відродженні вітчизняної економіки. Пінчуку
швидко пригадали наявність потужних бізнес-інтересів у Росії та
родинні зв’язки з Леонідом Кучмою, який представляє Україну у
Тристоронній контактній групі у
Мінську. Залишається інтригою,
хто завітає на «Український сніданок», який організовує Віктор Пінчук під час Світового економічного форуму в Давосі. Навздогін Пінчуку з аналогічними за змістом
пропозиціями виступив відомий
міжнародник Василь Філіпчук,
директор Міжнародного центру
перспективних досліджень.

ВІД АЛЕППО ДО УКРАЇНИ?
З одного боку, пропозиції відомих на Заході українських лі-

дерів громадської думки в цілому відповідають прийнятим у
цивілізованому світі стандартам дискусії та пошуку компромісів. Західним політикам та інтелектуалам не болять українські втрати, вони зацікавлені у
якнайшвидшому припиненні
конфлікту на Донбасі та відновленні з Росією формату відносин business as usual. З іншого –
оприлюднені пропозиції органічно вписуються у російський
план дій щодо України, який передбачає максимальне обмеження зовнішньополітичної суб’єктності нашої держави. Кремль
не приховує власного прагнення
відновити контроль над Україною, і намагається зробити це
якнайшвидше. Показово, що у
грудні зразу кілька російських
експертів (Міхаїл Александров
та Міхаїл Хазін) промовисто натякали на можливість широкомасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії. Російські пропагандисти використовують у своїх заявах аналогії
з Алеппо – колишнім осередком
сирійської опозиції, який нещодавно було захоплено військами
режиму Асада за допомогою російської авіації. Бомбардування
Алеппо викликали у світі негативну реакцію.
Отже, пазл практично склався: проти України діють батогом
та пряником, нашу державу навмисне ставлять перед вибором,
який не може принести для неї
користі. Їй пропонують або капітулювати на милість Путіна,
або готуватися до повномасштабної війни з величезними

ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЙСТВО!

САЙТІВ ДЛЯ КРАДІЖКИ ДАНИХ
ІЗ ПЛАТІЖНИХ КАРТ ПОБІЛЬШАЛО

жертвами. Для суспільства, яке
вже третій рік живе у стані глибокого стресу, ці пропозиції –
справжні тортури, адже гібридна агресія Росії стала для багатьох українців найпотужнішим
випробуванням за все їхнє свідоме життя. Від того попит на
швидкі рішення, начебто спроможні принести результат, суттєво виріс.

ДОНАЛЬД ТРАМП:
ДРУГ ЧИ СУПРОТИВНИК?
Однак варто спробувати зрозуміти природу російського поспіху. У Кремлі намагаються вирішити багато питань до інавгурації Дональда Трампа, 45 президента США, яка пройде 20 січня у Вашингтоні. Перемога
представника Республіканської
партії стала шоком для багатьох представників світової політичної еліти. Росія ж руками
хакерів намагалася втрутитися
до перебігу виборчого процесу
задля дискредитації самої процедури виборів. Трампа у Москві вважають більш сприятливим партнером для переговорів,
ніж Гіларі Клінтон. Однак повністю гарантувати його поступливість та готовність пристати
на російські пропозиції big deal
(великої угоди) навряд чи хтось
спроможний. Не варто скидати
з шальок терезів і той факт, що
республіканці традиційно займали у зовнішній політиці
більш жорстку, ніж демократи,
позицію. І якщо адміністрація
Трампа візьме курс на гонку
озброєнь, то у Росії може забракнути сил та засобів.

ПОРЯТУНОК –
У КОНСОЛІДАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА
Не доводиться мати сумнівів, що Росія намагатиметься
якнайшвидше відновити свій
вплив на пострадянському просторі як власній виключній
сфері інтересів. Україна заважає цьому сценарію, і не має
намірів капітулювати. Про відмову пристати на пропозиції
Пінчука заявила і віце-прем’єр
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе, яка протягом тривалого часу працювала
у проектах цього олігарха. Заступник голови президентської
адміністрації Костянтин Єлисеєв на сторінках Wall Street
Journal відповів Пінчуку у його
ж стилістиці – коротко та чітко
вказавши на «червоні лінії»,

повнити» мобільний. Ще 54 шахрайських веб-ресурси нібито здійснювали грошові перекази з карти на карту, а 28
– пропонували обидві послуги», – відзначають в «ЕМА».
В асоціації стверджують, що метою всіх фішингових
веб-ресурсів є примушення користувача залишити їм
реквізити своєї картки. Зокрема шахраям потрібні дані
про її номер, строк дії, тризначний код безпеки (CVV2/
CVС2), а також код із банківських sms.

НАШІ ГРОШІ

які Україна не має намірів переходити.
Нині зарано говорити, що
протистояння завершилося.
Росія, попри публічні заперечення, відчуває вплив санкцій
Заходу, спричинених анексією
Криму та агресією на Донбасі,
тому зацікавлена у їх максимальному пом’якшенні. Звісно, що у Кремлі не мають намірів йти з Донбасу просто так,
окуповані території прагнутимуть повернути до складу
України виключно на власних
умовах. Протидіяти цьому
можна лише за рахунок консолідації українських політиків
навколо захисту національних
інтересів нашої держави та
усвідомлення того, що гібридна агресія Росії буде тривалим
випробуванням, ставки у якому дуже високі.

ня банкноти такого високого номіналу, та все одно вважають такий крок необхідним.
Також Сологуб уточнив, що незабаром регулятор повідомить українців про те, хто буде зображений на новій купюрі. Ходять чутки, що це буде український письменник
Пантелеймон Куліш.

СТАТИСТИКА
ЯК ЗРОСТАЛИ ЦІНИ ЗА РІК

У НБУ ХОЧУТЬ ЗАПРОВАДИТИ
1000-ГРИВНЕВУ КУПЮРУ
Кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карт користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), у 2016 р. зросла до 174 од., що
більше, ніж в 4,5 разу перевищує показник, зафіксований
у 2015 р. Про це повідомляє Українська міжбанківська
асоціація членів платіжних систем «ЕМА».
За 2016 р. ціни на споживчому ринку України зросли на
Згідно з даними «ЕМА», переважна частина фішинго12,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
вих сайтів імітує нібито нові платіжні сервіси, більшість
У грудні порівняно з листопадом ціни зросли на 0,9%.
із яких надає неіснуючі послуги поповнення мобільного
Пік зростання цін був зафіксований у квітні – тоді інфлятелефону. Друга частина подібних сайтів маскується під
У Національному банку України вважають, що нині ція становила 3,5%. Протягом п’яти місяців (лютий, травідомі платіжні сервіси (здебільшого Portmone), а також слушний час для запровадження в обіг 1000-гривневої ку- вень, червень, липень і серпень) фіксувалася дефляція.
під банки та «Укрпошту».
пюри. Про це повідомив замголови НБУ Дмитро Сологуб.
«У 2016 р. 90 із 174 фішингових сайтів пропонували «поУ НБУ враховують усі негативні наслідки запровадженЗа сайтом uamarket.info
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«Порада – більше, ніж послуга».
Александр ДЮМА (батько), французький письменник, драматург

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР – ЩЕДРИЙ СТІЛ
За традицією ввечері 13 січня вся родина збирається на святкову вечерю, яку називають Щедрий вечір. На столі
обов’язково має бути кутя, страви з м’яса, пироги, вареники та узвар.
Змішати мак із пшеницею, додати
подрібнені горіхи, розпарені сухофрукти, цукати, ягоди, мед, ванілін,
цукор та корицю. Потім вершки та
масло, перемішати і перекласти
кутю у глиняний горщик. Перед подачею трохи підігріти.

КУТЯ ВЕРШКОВА

ПИРІЖКИ З РИБОЮ

• 200 г пшениці
• 150 г маку
• по 50 г волоських горіхів,
родзинок, кураги, цукатів
та в’ялених ягід
• цукор, мед – за смаком
• по дрібці ваніліну та кориці
• 100 мл вершків
• 30 г вершкового масла
Пшеницю промити, відварити до
готовності. Злити рідину, охолодити. Мак залити окропом на 30 хв.,
злити воду, перетерти з цукром.

Тісто:
• 2 яйця
• 150 мл молока
• 100 г вершкового масла
• столова ложка цукру
• 50 г свіжих дріжджів
• чайна ложка солі
• 400–450 г борошна
Начинка:
• 300 г філе риби
• цибулина
• 100 мл вершків (10–20%)
• вершкове масло

У тепле молоко додати цукор та
дріжджі. Всипати 100 г борошна, перемішати. Накрити серветкою, поставити в тепле місце, щоб опара
піднялася. Потім її змішати з яйцями, додати сіль, масло, перемішати.
Всипати борошно, що залишилося, і
замісити тісто. Накрити серветкою,
поставити в тепле місце, щоб піднялося. Для начинки цибулю подрібнити. Рибу нарізати невеличкими
шматочками. На маслі обсмажити
цибулю. Додати рибу, посолити, поперчити. Влити вершки, тушкувати

10–15 хв. Дати охолонути. З тіста
зробити коржики. Викласти начинку. Зліпити пиріжки, залишивши невеликий отвір зверху. Деко змастити олією, викласти пиріжки. Дати підійти. Поставити в розігріту до 180
ти до кипіння. Додати цибулю, часград. духовку, випікати 20–25 хв.
ник, моркву, селеру. Покласти чорний та духмяний перець, лаврове
РУЛЬКА В СОУСІ
• Свиняча рулька
листя, гвоздику, сіль. Накрити криш• 2 л пива
кою. Варити рульку на повільному
• по 2 морквини та цибулини вогні 2 год. Потім дістати, трохи охолодити. Для соусу процідити 100 мл
• 150 г кореня селери
бульйону, в якому варилося м’ясо,
• 5–7 зубчиків часнику
• 10 горошин чорного перцю додати мед та гірчицю, перемішати.
• 5 горошин духмяного перцю Рульку викласти у форму для запікання. Полити соусом. Запікати при
• по 3 лаврові листки
температурі 180 град. до золотавої
та бутони гвоздики
• по 2 столові ложки солі,
скоринки (приблизно 30 хв.), час від
гірчиці та меду
часу поливаючи соусом.
Цибулю, моркву та селеру крупно
нарізати. М’ясо залити пивом, довесДіана ШЕПЕЛЬ

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

СНОДІЙНЕ ПО-ДОМАШНЬОМУ
Якщо не можете заснути, не поспішайте ковтати таблетки.
Є рецепти домашнього снодійного із найдоступніших,
смачних і натуральних складників.
Глід лікарі часто рекомендують при неврозах і серцевих
захворюваннях. Також рослина добре допомагає при безсонні, знімає стресовий стан.
Знайомий з дитинства
засіб – тепле молоко. Воно

містить корисні амінокислоти (триптофан і кальцій), які
діють як природне заспокійливе.
Шишки хмелю можна заварювати і приймати безпосередньо перед сном.

Вівсянка дає відчуття ситості й тепла, містить багато клітковини і мелатонін (гормон сну).
Настій ромашки з медом
усуває наслідки денних стресів. Для заспокоєння достатньо чашки напою.
З’їжте жменю мигдальних
горішків, і засинання буде
швидшим, а сон спокійним.
Цільнозерновий хліб допомагає організму виробити

СОКИ ДОЛАЮТЬ НЕЖИТЬ

інсулін, що перетворює триптофан на серотонін, який
сприяє сну.
У бананах наявний серотонін, що допомагає
швидше заснути.
Гарбузовий сік корисний
за ожиріння, гіпертонії,
набряків і сприяє здоровому,
міцному сну. Випивайте
склянку соку перед сном.

Проти нежитю можуть допомогти соки алое, столового буряка або моркви. Їх розводять
кип’яченою водою навпіл і закапують по 5 крапель у кожну
ніздрю щогодини. Ще можна
вставляти на 10–20 хв. марлеві або ватні турунди (вузькі
тампони), просякнуті приготовленим розчином. А зберігати цілющий сік слід за кімнатної температури 2 доби.

Юрій МАР’ЇН

Наталя РОГАЛЬ

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА
ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ
З 1 січня відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
запроваджується накопичувальна система виплати пенсій. Це означає, що кожен українець,
молодший за 35 років, відраховуватиме частину своєї зарплати на майбутню старість. Такі
відрахування акумулюватимуться на
індивідуальному рахунку, скористатися якими можна буде лише після
виходу на пенсію. Протягом 5 років
(з 2017 до 2022) відсоток відрахувань поступово зростатиме з 2 до
7%. Водночас зберігаються і відрахування на солідарну пенсійну систему. Таким чином, за одночасного збереження і солідарної, і накопичувальної пенсійних систем деяким категоріям громадян доведеться платити більше від 22% + 2% до 22% +
7% податків протягом найближчих
років.

Підготувала Яна РОМАСЕНКО

НАШ ДІМ

КАВОВУ ГУЩУ НЕ ВИКИДАЙТЕ
крема виходить чудовий

Певні властивості кавової
скраб для обличчя та рук.
гущі багатьом добре відоШкіра після цього не лише
мі, а деякі, гадаю, стануть
очищується, а й насичуєтьнесподіванкою.
Гущею кави можна під•живлювати
рослини в саду.
Її злегка вкопують у грунт
біля рослин, поливають настоєм гущі. А ще з неї виходить прекрасна мульча, яка
перешкоджає росту бур'янів і випаровуванню вологи. Також кавову гущу можна додавати в компостну
купу. Крім того, в саду її використовують для відлякування мурашок.
Кавову гущу використовують як декоративний наповнювач для вазонів із сухими
чи штучними квітами. Добре
просушену гущу можна використовувати як наповнювач
для іграшок та невеликих декоративних подушечок.
Застосовують її і в косметології. З кавової гущі зо-

•

•

ся корисними елементами,
які містить кава, стає ніжною та оксамитовою. Сприяє і розщепленню підшкірного жиру, тому майже всі
антицелюлітні засоби містять складові кави. Крім
того, якщо руки ввібрали
запах риби, цибулі чи часнику, скраб із кавової гущі
усуне неприємний аромат.
Якщо насипати в склянку
суху гущу і поставити в холодильник, вона також усуне неприємні запахи.
Волоссю брюнеток та
шатенок кава надасть красивого відтінку й блиску.
Для цього голову після миття ополіскують свіжозавареною і охолодженою кавою. А якщо втирати кавову гущу у корені волосся,
то незабаром можна оздоровити його та позбутися

•

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №2 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 12 СІЧНЯ ЦЬОГО РОКУ

лупи. Маску залишають на
волоссі 3–5 хв., а потім ретельно змивають.
Гуща має високі абразивні
властивості, тому її можна
використовувати для чищення посуду, плити, умивальника. Щоб приховати подряпини на меблях, дрібно змелену гущу заливають водою
до утворення кашки і втирають суміш у подряпини.
Кавову гущу люблять вироби зі шкіри, що злегка
протерлись. Треба потерти
їх вологою гущею у полотняному мішечку, й вона надасть їм м'якості та яскравого кольору.

•

•

Оксана СТАСЮК

14

№2 (1283), четвер, 12.01.2017 р.

WWW.COOP.COM.UA

ПРОГНОЗ

Золотий Фенікс
Фенікс

ЩО НАМ ГОТУЄ

Чим Новий рік для нас, європейців, хороший, то це тим, що починаємо святкувати його як завжди 1 січня, а от завершити ці
гуляння маємо можливість аж за чотири тижні. Адже рік Золотого Фенікса (або Півня) за східним календарем настане 28 січня 2017 р. і триватиме до 15 лютого 2018 р., тож ще є час підготуватися до можливих сюрпризів, які готує нам цей символ.
У кожного року є своя атмосфера, ресурси, вимоги. Чим краще ви
їх розумієте і відчуваєте, тим
швидше потім скористаєтеся можливостями, які надає рік, і тим
легше здолаєте труднощі, які він
може нести.
Настрибавшись із Вогняною
Мавпою, нарешті прощаємося з
нею – зробити це потрібно свідомо. Тому пропонуємо скласти список того позитивного, важливого,
цінного, що сталося у 2016 р. і на
що ви захочете і зможете опертися
у 2017-му. Обирайте прискіпливо
– ігноруйте і забувайте все, що хочете залишити в минулому. Після
цього можна переходити до планування на новий рік.
Головна чудова здатність Фенікса – повставати з попелу –
якраз і формує чарівність цього
року: можна відродити все, що хочеться відродити, і покінчити з
усіма «хвостами». Елемент вогню
дає йому повноту сили, бо це його
стихія. Вогонь символізує жіночу
енергію інь. Тож і колір вогню жіночої енергії – не червоний, а золотий. Символ Золотого Фенікса
– помірний вогонь – полум’я лампи або свічки.

ХАРАКТЕР ВІД ФЕНІКСА
Земним сектором Фенікса є стихія Металу, який плавиться Вогнем,
що вносить деякі протиріччя в характер Вогняного Фенікса. Так, в даному випадку послаблюються навички спілкування. Тобто однією із
проблем у народжених у рік Вогняного Фенікса може бути налагодження контактів. Нерідко бракуватиме й елементарної тактовності через занадто різкі й недоречні висловлювання. Подібний стиль спілкування погано сприймається і лише
дратує оточуючих, через зайву напруженість. Слід стежити за своїми
інтонаціями і частіше обирати
більш м’який і доброзичливий тон.
Водночас народжені в такий рік
люди наділені великою силою, динамізмом, талантом лідера, агресивністю й експресивністю. Всі ці
якості відкривають практично безмежні можливості, але і штовхають на величезну роботу. Такі
люди завжди намагаються бути в
центрі уваги.
Фенікс не тільки надзвичайно
виразний і яскравий символ, він

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

ще й артистичний, тож народженим у цей рік, як правило, притаманний чудовий від природи
смак, їх приваблює все красиве,
гармонійно влаштоване. Такі
люди можуть легко знайти себе і
реалізувати у мистецтві. Дуже самостійні, із сильною інтуїцією, завдяки якій приймають правильні
рішення, тому рідко потребують
порад і можуть похвалитися незалежністю. Також вони виділяються яскравим інтелектом і дотепністю, а їхні переживання щирі й
переконливі. З легкістю вирішують найскладніші завдання, які
перед ними ставить життя.

підготував чудові сюрпризи. Загадайте відповідне бажання і воно
обов’язково здійсниться!
Фенікс любить красу, грацію, витонченість. Тому ті, хто зважиться на
експерименти із зовнішністю, будуть
приємно вражені результатами.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

РОБОТА
Цей рік – сприятливий час для
всіх проектів, пов’язаних із яскравими проявами таланту, бажанням
бути поміченим. Фенікс Вогняної
стихії націлений на матеріальне
процвітання і духовний розвиток.
Успішним буде власний бізнес тих,
для кого це улюблена справа життя, хто веде його з азартом і натхненням. Сміливі ідеї тільки покращать ситуацію, і не варто перейматися суперництвом і конкурентами – все це лише підтримає бойовий дух і заохотить до нових звершень. Головне – до всього підходи- го щастя; ті, хто не закохувався бати професійно і відповідально, щоб гато років, зануряться у вир придовіряли і партнери, і колеги; влас- страсті й любовних переживань.
ним прикладом доводити, що працювати абияк неприпустимо; у НА ОСОБИСТОМУ ФРОНТІ
всьому намагатися бути кращим.
Це рік глибоких стосунків. Союзи, укладені в цей рік, – яскраві,
ФІНАНСИ
красиві та тривалі. Фенікс – симРік Фенікса – це рік, в який не- вол відданості й вірності у сімейобхідно віддати всі борги і закри- них відносинах. Та водночас він
ти всі кредити. Планування, роз- ще й досить авторитарний, рідко
важливість й акуратність у спра- йде на компроміси, аби не видававах – це вже не просто побажання, тися слабким. Тож тим, хто уклаа вимога. Якщо ви ніколи не вели де шлюб у цей рік, варто готуватиобліку своїх фінансів, то й не ро- ся до гучних з’ясувань стосунків і
біть цього у будь-які інші роки, доведень своєї правоти. Якщо поокрім року Фенікса.
дружжя не навчиться утримувати
рівновагу, то і його любовне, і діЕМОЦІЇ, ДУШЕВНА РІВНОВАГА
лове життя складатимуться із низЦе період, коли ви можете на- ки прикрощів і втрат.
вчитися відпускати і відпустити
Кохання в рік Золотого Фенікса
дуже багато. Фенікс підготував – це вибух темпераменту, причимало нагод залікувати старі ду- страсті й шаленого потягу до партшевні рани, звільнитися від дея- нера. Вимогливість теж зашкалюких фобій, сумних спогадів і образ ватиме, але вона буде здебільшого
назавжди. Це час, коли можуть обґрунтованою, адже такі стосунспалахнути з новою силою старі ки в цей рік – не легкий флірт, а
почуття; ті, хто давно не радів серйозні наміри, на дрібниці ніхто
щиро й по-дитячому, знову пере- не розмінюватиметься.
живатимуть цей стан абсолютноПеріоди розчарувань у рік Вог-

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

Мал. Миколи Капусти
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ІННА КУНИЦЬКА

Кожна крихта знання, придбана
у цьому році, перетвориться для вас
на дорогоцінний камінь. Навчання
– одне із ключових завдань цього
періоду.
Бажано припинити контролювати інших і не чіплятися до них через
дрібниці. Варто звернути увагу на
вивчення метафізики і розвиватися
духовно. Ці заняття допоможуть
приборкати норовливу вдачу.
Врівноважений Золотий Фенікс
відрізняється надмірним почуттям
справедливості. Він завжди точно
знає, коли слід знизити градус спілкування, а коли – активно чинити
опір людям і обставинам. Тож грайте відтепер за його правилами –
чуйність і великодушність допоможуть вам досягти успіху у житті.
Культивуйте в собі позитивний погляд на світ; шукайте у всьому позитив; веселощі, радість і любов мають стати для вас темою року; поняного Фенікса характеризувати- при всі негаразди, які відбуватимуться надмірною критикою, ша- муться навколо, пам’ятайте, що
леними ревнощами і взаємними життя триває і воно у вас одне.
докорами. Домовлятися буде нелегко, адже негативна енергія,
роздратування і невдоволення битимуть через край. Намагайтеся
Особливістю Фенікса є криподолати залежність від своїх нешталева чесність і вимоглигативних емоцій і тоді відчуєте
вість до оточуючих. Він –
справжнє задоволення від життя,
правдолюб – воліє згоріти, але
щастя і захищеність від впливу зозалишитися чесним. Якщо не
внішніх факторів.
розуміти цю особливість і не

УВАГА!

ЗДОРОВ’Я
Щоб рік Фенікса запам’ятався як
яскравий період успіхів у всіх сферах, слід уважно і прискіпливо ставитися до свого здоров’я. Відновити
його і поліпшити саме в 2017-му у
багатьох буде чимало можливостей. Всі зусилля, вкладені у цей напрям, окупляться сторицею. Одна
умова – турботу про здоров’я варто
проявляти за власною ініціативою,
а не доводити ситуацію до радикальних заходів, коли організм сам
почне волати про це і допомогу зможуть надати хіба що хірурги.
Для тих, хто мріяв і мріє про
батьківство, рік Золотого Фенікса
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
ТА ВИДАВЦЯ СООР-МЕDІА:
вул. Чигоріна, 12,
м. Київ, 01042
Телефон: (044) 529-93-47
Факс: (044) 529-75-10
E-mail: mail@visty.com.ua

тримати її під контролем,
можна потрапити в складну
ситуацію, виплутатися із
якої буде вкрай складно і навряд чи без втрат.
Правдивість вимагатиме балансу у всьому, тож будьте
дипломатичними й делікатними. А ще – поблажливими
і уважними до оточуючих,
адже саме через них Фенікс
випробовуватиме вас на чесність, порядність і щирість.
Бажаємо вам витримати
всі випробування із честю!

Підготувала Тетяна САМАЙДА
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«Якщо вірити нашим філософам, людина відрізняється від інших живих істот умінням сміятися».
Джозеф АДДІСОН, англiйський письменник i державний дiяч

НАЙКРАЩI ФIЛЬМИ

АНЕКДОТИ

ДО НОВОРIЧНИХ СВЯТ

«ЦЕ ПРЕКРАСНЕ
ЖИТТЯ» (1946)
Американська чорнобіла класика – абсолютно універсальне
святкове кіно. У головного героя напередодні Нового року
настає криза. І трапляється «чудо» – він зустрічає свого ангелаохоронця.

«СІМ’ЯНИН» (2000)
Ніколас Кейдж грає успішного бізнесмена, у якого є все,
крім родини. Дорога машина, квартира на Манхеттені,
престижна посада, божевільна зарплата – все це
зникає в один момент. Якось
напередодні Різдва він прокидається в іншому житті.

«МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2» (1990)
(1990
Головному актору не
вдається по-людськи
відсвяткувати Різдво
– злочинці зруйнували його плани зустріти дружину в аеропорту Далласа. Через передноворічну
метушню поліції не
вдається помітити
групу терористів.
Хто всіх врятує? Звичайно, міцний горішок Брюс Уілліс.

«ОДИН ВДОМА» (1990)
Поки діти сміються над тим, як малолітній бешкетник знущається над дорослими бандитаминевдахами, ми можемо вдосталь помилуватися
святковими різдвяними інтер’єрами і вкотре
почути улюблену колядку «Щедрик» – цього
разу англійською.

«ВІДПУСТКА
ЗА ОБМІНОМ» (2006)
Після того, як особисте
життя двох дівчат по
обидва боки океану зазнає краху, вони наважуються на авантюру
– помінятися будинками на час різдвяних свят. Американка (Кемерон
Діаз) їде з Лос-Анджелеса в засніжене англійське
передмістя, а англійка (Кейт Вінслет) потрапляє
до Каліфорнії.
«8 ЖІНОК» (2002)
Комедія про те, як родички-подруги вирішили зустріти Різдво в особняку у французькому передмісті. Проте там вони виявляють, що
господар будинку мертвий, а сам будинок ізольований від світу
снігопадом.

«РЕАЛЬНА ЛЮБОВ» (2003)
Чудовий фільм про романтику в переддень Різдва. Кілька пар одночасно зустрічають своє кохання – деяким судилося бути разом, у деяких попереду тільки
розчарування.

«ЗУСТРІНЬ МЕНЕ В СЕНТ-ЛУЇСІ» (1944)
Дуже смачне ретро –
струнка Джуді Гарланд
в ідеалізованих
інтер’єрах заможної
Америки початку минулого століття. Фільм
знімали під час Другої
світової. Творці стрічки мали на меті перенести глядачів в іншу
атмосферу, щоб відволікти їх від жахливої
реальності.

«ВЕЧОРИ
НА ХУТОРІ
БІЛЯ
ДИКАНЬКИ» (1961)
Радянська екранізація роману Гоголя
«Ніч перед Різдвом». Бідний коваль закохується в
сільську красуню
Оксану, яка обіцяє
вийти за нього заміж, якщо він дістане для неї «черевички», які носить
цариця.

Дружина поїхала у відрядження. Чоловік будить дитину і веде в
садок. Прийшли в
один, а їм кажуть: «Це
не наша дитина!» Прийшли в інший – та ж історія. Сідають в автобус, їдуть. Дитина
каже:
– Тату, ще один садок, і
я спізнюся до школи...
– Як пройшов Новий
Рік?
– Тобто як це пройшов?!
– Люба, що у нас сьогодні на вечерю?
– Дуже ліниві голубці!
– Це як?
– Капуста на балконі,
фарш в морозилці!

«ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД» (2002)
20 тисяч років
тому, щоб уникнути холоду, більшість тварин мігрують на південь.
Проте самотній мамонт Манфред
та лінивець Сід натрапляють на людське дитинча і вирішують віднести
його людям. Безліч
небезпечних та веселих пригод їм
гарантовані.

і дурнувата посмішка,
а очі світяться щастям...
– Оооо, і хто ж вона???
– П’ятниця!
Сидять дід з бабою на
лаві, мовчать.
Баба і каже:
– Що ти, діду, все мовчиш, розказав би щонебудь…
– Та що тобі розказувати, ти ж глуха як пень.
– Цікава історія, і що ж
з ними сталося потім?
Не витрачайте гроші на
одяг. Витрачайте гроші
на подорожі. Яка різниця, скільки років вашим
кедам, якщо ви гуляєте
в них по Парижу.

На паркані читаю:
«Обережно, у дворі
злий папуга». Розумію,
Ох... Коли я згадую
що це якась дурня. Запро неї, у голову ліходжу. Останнє, що я
зуть безглузді думки,
серце починає радісно чув перед втратою свідомості, це голос папубитися, на обличчі
з’являється якась надія ги: «Рекс, ФАС!»

ЗИМОВИЙ ВІНЕГРЕТ
ЯЛИНКА З ПОЛТАВЩИНИ
ПОТРАПИЛА ДО КНИГИ
РЕКОРДІВ УКРАЇНИ

експерти національного реєстру рекордів
ба розібратися, чому люди
України, які офіційно зафіксували рекорд
діляться на «жайворонків» і
«Найвища новорічна ялинка, яка росте», пові«сов».
домляє місцева газета «Зіньківщина поУ підсумку психологи дііншому».
йшли висновку, що не всіх
Зіньківській вічнозеленій красуні вже 61
людей стосується поділ на
рік, а її висота сягає 23 метри 70 сантиметрів –
ранніх пташок і сов, а тільки 30% від усієї кількості намайже як семиповерховий будинок. Росте деселення планети. Тобто 70%
рево на центральній площі міста. До свят
ялинку почали прикрашати лише останні п’ять взагалі не реагують на час доби, якщо мова
йде про продуктивність життєдіяльності.
років.
Однак точно сказати, чому деякі представники людства виявляються залежними від
МІЖ «СОВАМИ» І
за вікном, учені так і не змогли. Вони
«ЖАЙВОРОНКАМИ» ХТОСЬ Є світла
тільки припустили, що ті, хто народився вранНайвищою новорічною ялинкою в Україні
Вчені з державного університету Клівлен- ці та вдень, можуть стати «жайворонками», і
офіційно визнали ялинку, яка росте в місті да, які вивчають біологічні ритми людини, навпаки – народжені пізнім вечором і вночі
Зіньків, що на Полтавщині.
протягом тривалого часу спостерігали за гру- цілком зможуть почуватися комфортно після
Напередодні Нового року у Зіньків прибули пою із 500 осіб. Метою дослідження була спро- заходу сонця.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

З НОВИМ ЖИТТЯМ!

У багатьох країнах світу на початку нового
року відзначають появу першого немовляти.
Цьогоріч в Україні столиця відзначилася першим у 2017-му немовлям – в 00.07 у київському
пологовому будинку з’явився на світ хлопчик
Андрійко. До речі, саме в Києві в новорічну ніч
з’явилася рекордна кількість немовлят – 64 дівчинки і 61 хлопчик. А от в Ісландії поява першого маляти стала подвійним святом. Справа в
тому, що його мама у 1980 році теж стала першим ісландським немовлям. Це сімейне!

Малював Микола КАПУСТА
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ПІСЛЯМОВА

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

Правління Укркоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації
України із сумом сповіщають, що на 56
році пішов з життя Юрій Володимирович
КРУГЛИК, директор Підприємства Укоопспілки «Готель «Кооператор».
Трудову діяльність Юрій Володимирович розпочав у 1984 році інженером Київського інституту інженерів цивільної авіації після закінчення цього навчального закладу, а з 1992 року працював на керівних
посадах у комерційних структурах.
З 1991-го по 1994 р. був обраний депутатом Дарницької районної ради у м. Києві.
У 2014 році Юрій Володимирович був
призначений на посаду директора ПУ «Готель «Кооператор».
На яких би посадах не працював Юрій

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК
профспілки працівників споживчої кооперації України висловлюють щире
співчуття колишньому заступнику голови правління Укоопспілки Григорію
Прокоповичу УШКОВУ з приводу тяжкої втрати – смерті його дружини
Катерини Іванівни. Хай земля їй буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

СТОП-КАДР

ФОТОСЕСIЯ
ДЛЯ ЗИМИ

Володимирович, його завжди вирізняли
висока ерудиція, компетентність, наполегливість, порядність, вимогливість до колег по роботі та підлеглих щодо виконання ними своїх службових обов’язків. Він
був надзвичайно чуйною та доброю людиною, умів співчувати та підтримувати людей у тяжку для них хвилину.
Він втішався своєю родиною разом із
дружиною Галиною Віталіївною, щедро
віддавав батьківське тепло рідним.
Тяжка втрата спіткала всіх нас.
Висловлюємо щирі співчуття матері
Юрія Володимировича Ользі Костянтинівні, дружині Галині Віталіївні, донці Ользі,
сину Олексію, всім рідним, близьким і колегам з приводу тяжкої для всіх нас втрати.
Хай земля йому буде пухом, а пам’ять
людей – вічною.

Правління спілки споживчих товариств Київської області
висловлює щире співчуття голові правління ССТ Київської
області Віталію Семеновичу МЯСНІКОВУ з приводу тяжкої
втрати – смерті матері Марії Василівни. Хай наші співчуття
допоможуть подолати біль втрати рідної Вам людини.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
У багатьох з’явиться визначеність у кар’єрі, зможете чітко планувати майбутнє.
Сприятливий період для навчання
та спілкування з друзями. Суботу
та неділю присвятіть сімейним
р
справам.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
На багатьох очікують
зміни на роботі, що можуть здатися раптовими, та їхні
витоки – у вашому минулому. Розд здивує.
виток подій
РАК (22.06–22.07)
У вашій долі важливу
роль відіграють друзі та
партнери, ладні допомогти. У середині тижня важливо поберегтир
ся відд переохолоджень
та стресів.

ДІВА (24.08–23.09)
Сприятливий період для
договорів, подорожей,
громадської діяльності та… романтичних побачень. Особисті стосуну серйозно змінитися.
ки можуть
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Ви готові до активних
дій, зможете реалізуватися у кар’єрі, домашніх справах
та родині. Дружнє подружжя налагоджуватиме власний побут. Можливі важливі та дорогі придбання.

ційне очищення, заряджаєшся позитивом, починаєш
мріяти, планувати, а там – і
втілювати заплановане...
Тож, мандруючи взимку, не
забувайте взяти із собою фотоапарат, бо зафіксований

вами чудовий пейзаж довго
нагадуватиме про вдалий
відпочинок і надихатиме на
нові проекти, та й взагалі на
роботу.

Михайло МАЗУР

КРОСВОРД «КООПЕРАЦІЯ»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Вкладений капітал у підприємство для одержання прибутків. 6. Фінансова операція надання або одержання грошей
на певних умовах. 9. Увага до кого-небудь, чого-небудь. 10. Назва лівої
сторони бухгалтерського рахунка, куди заносяться всі одержувані цінності. 12. Дошка, на якій зроблено напис про назву підприємства, установи. 13. Пропозиція про укладення угоди з детальним зазначенням її
умов. 15. Контракт, що дає право (але не обов’язок) одній із сторін купити що-небудь за ціною, визначеною в день підписання угоди. 16. Набір товарів або виробів різних видів і сортів.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Невиконання всіх або частини умов договорів позики. 2. Кредитна операція купівлі банком векселів та інших боргових
зобов’язань до закінчення їх строку. 4. Працівник, який займається доставкою і розсилкою товарів, кореспонденції за певним призначенням. 5. Виручка, що перевищує заплановану. 7. Грошове чи матеріальне заохочення. 8. Конкурсний відбір претендентів на реалізацію проекту. 11. Вивіз товарів або капіталів за кордон. 14. Відвідини когонебудь, переважно офіційні.

ОВЕН (21.03–20.04)
Програму дій найближчим часом визначатимуть ваші нові ініціативи. Активно
заявляйте про себе на роботі, це
також сприятиме вирішенню фінансових питань.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Імовірні ділові пропозиції, що змінять ваше життя. На роботі – це період швидкого
відновлення, активних дій, щоправда, деяких може підвести надр гарячковість.
р
мірна

М

ало хто лишається
байдужим до чудових зимових пейзажів. Їхня краса – у чіткості
ліній і чистоті кольорів. Засніжені краєвиди наче просяться на листівку чи календар. Тож не дивно, що чимало із нас, любителів фотопрогулянок, залюбки роблять світлини природи у різні пори року, та особливо –
взимку. Як на мене, то такі
фотографії здатні вселити
спокій і водночас бадьорість
духу. А ще вони неабияк
впливають на наш настрій.
Практично у більшості із
нас вже є персональний
комп’ютер, тож якщо заставку на його «робочому столі»
прикрашає власне зимове
фото – із засніженими ялинками чи гірськими пейзажами, то відбувається ніби емо-
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СКОРПІОН (24.10–22.11)
Ловіть момент, адже такого сприятливого для
творчості періоду доведеться чекати довго. Багато хто почне чимало заробляти, але швидко витрачати гроші. Успіх супроводжуватиме вас і в родинних справах.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Протягом усього тижня
удача буде на вашому
боці, що налаштує на позитивний
та оптимістичний лад для вирішення багатьох особистих проблем і
р у
просування
проектів на роботі.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Завдяки сміливості та рішучості досягнете значних успіхів. Сильна воля та ентузіазм допоможуть піднятися на
новий кар’єрний щабель й упевнено налагоджувати стосунки з керрівництвом
ц
і колегами.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Багато
представників
знака відчують у собі
впевненість. Ви зумієте розібратися із проблемами та подолати фінансові труднощі. У цьому допоу друзі,
д
можуть
родичі та близькі.
РИБИ (20.02–20.03)
Можуть з’явитися несподівані можливості для
реалізації своїх здібностей. Середа
та четвер привнесуть істотне напруження у життя та зміни, яких не
очікували.

Тетяна НІКОЛАЄВА

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Інвестиція. 6. Позика. 9. Інтерес. 10. Дебет. 12. Вивіска. 13. Оферта. 15. Опціон. 16. Асортимент.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Дефолт. 2. Дисконт. 4. Експедитор. 5. Перевиторг. 7. Премія. 8. Тендер. 11. Експорт. 14. Візит.

