КООПЕРАТОР АННА УЩАПІВСЬКА –
«ГОРДІСТЬ МІСТА» КОРОСТЕНЬ

СУЧАСНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ЗАКЛАД У ГІРСЬКОМУ СЕЛІ

Наші працівники отримують визнання не тільки серед колегкооператорів, вони рекордсмени рейтингів, які оголошувалися поза межами системи споживчої кооперації. Це зайвий раз
довели кооператори Житомирщини

Там, де гори й полонини, у місті Рахові,
кооператори відкрили для містян сучасний
маркет, який міг би бути окрасою навіть серед
столичних маркетів подібного типу
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

КООПЕРАТИВНИЙ

ФОРУМ

НА МАЛЬТI

ТЕМА НОМЕРА
Наприкінці квітня на Мальті відбулася Генеральна Асамблея Кооперативів Європи. Участь у форумі взяла делегація
українських кооператорів на чолі із Головою Правління
Укркоопспілки І.Л. Гороховським. До складу делегації також
увійшли голови правлінь Споживспілок: Рівненської – Петро
Бараш, Черкаської – Віктор Боїн, Львівської – Михайло
Ванівський, Полтавської – Володимир Кідін, Тернопільської
– Михайло Лазар, Вінницької – Василь Подолян. Î СТО
СТОР. 3
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ОФІЦІЙНО
ВІЗИТ

РIВНЕНЧАНИ ПРИЙМАЛИ
IЗРАЇЛЬСЬКИХ КООПЕРАТОРIВ
15 травня Укркоопспілку та Рівненську спілку споживчих товариств вперше відвідав начальник СО-ОР Israel of Technology Ияль Фаркаш та начальник економічного
відділу СО-ОР Israel Віра Іоффе. Супроводжував закордонних гостей на Рівненщину
перший заступник Голови Правління Укркоопспілки Микола Людвічук.

У

ході візиту гості зустрілися
із головою правління споживспілки Рівненської області Петром Барашем,
ознайомилися зі специфікою роботи регіонального оптовологістичного центру «КоопТоргСервіс», відвідали торговельні заклади Рівненського та Березнівського районів.
Зокрема побували у магазині села Городок Шпанівського споживчого товариства, першому в Україні кооперативному супермаркеті Березнівського
міськкооппродторгу та маркеті «РіКоС» комбінату громадського харчування. Паралельно провели зустріч із
комерційним директором «КоопТоргСервісу» Денисом Байковим, де обговорили питання запровадження сучасних
інформаційних технологій у сфері товарозабезпечення роздрібної торгівлі.
Загалом зустріч із ізраїльськими колегами проходила у форматі обміну досвідом у плані передових інформаційних технологій. Адже планувати подальший розвиток кооперативного роздробу можна тільки забезпечивши під-
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ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ

вищення ефективності бізнесу, що неможливо без впровадження багатофункціональних і надійних інформаційних систем, які дозволяють управляти роздрібною структурою, логістикою,
асортиментом, цінами. А домінуючим
напрямом кооперативної торгівлі наразі є саме впровадження інформаційноаналітичних систем, планування закупівель, управління запасами, ефективного мерчандайзинга.

ПРИДБАЛИ ТОВАР
У КООПМАРКЕТI –
I ВИГРАЛИ КВИТКИ
НА «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
ТЕРНОПІЛЬЩИНА

– Щороку проводимо
десятки акційних заходів,
– каже керівник підприємства Тарас Богданець. – Це
значно пожвавлює роздрібну торгівлю, приваблюючи різні категорії покупців. Останньою в часі
стала акція у коопмарке-

А Н О Н С УЄ М О

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
НА ГАЗЕТУ «ВІСТІ...»
У II ПІВРІЧЧІ 2017 р.

НАГОРОДИ

АКЦІЯ

Різноманітні акції у кооперативних торговельних
закладах підприємства
«ТеКо-Трейд» Тернопільської облспоживспілки
вже стали традиційними,
адже це один із елементів сучасного менеджменту, який позитивно впливає на обсяги продажів
товарів.

УВАГА!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
НА II ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ!

На завершення візиту гості подякували кооператорам області, голові
правління Петру Барашу за продемонстрований потужний та високопрофесійний підхід до нових стандартів у
торгівлі та ресторанному бізнесі, за
сучасне бачення розвитку споживчої
кооперації області.

Олена СОБКОВИЧ
Фото Інни ОМЕЛЯНЧУК

акції необхідно було придбати у коопмаркетах на
200 гривень продукції одним чеком, підписати його
та опустити в акційну
скриньку.
І ось 28 квітня, рівно через два місяці з моменту
оголошення акції, кооперативне журі відкрило
скриньки, в яких виявилася майже тисяча чеків, і
провело розіграш. Щасливчиками стали тридцять
покупців, які отримали
можливість відвідати концерт улюбленого музикального колективу в рамках світового туру.

тах Тернополя, Теребовля
та Борщова для шанувальників творчості українського гурту «Океан Ельзи». Її учасники отримали
можливість виграти квитки на концерт гурту, який
Михайло МАЗУР
відбудеться 24 травня у
м. Тернопіль. За умовами Фото Романа ДАНИЛЮКА

Вістянський турнір ерудитів
ВІДБУВСЯ
12 травня в Хмельницькому кооперативному торговельноекономічному коледжі відбувся завершальний етап Чемпіонату ерудитів серед студентських команд кооперативних навчальних закладів на
приз газети «Вісті…». За результатами заочної гри у фінал вийшло чотири команди: «Еврика» Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту; «Слобожанці» Харківського кооперативного
торгово-економічного коледжу;
«Меркурій» Херсонського коопера-

тивного економіко-правового коледжу; «Lupus» Чернігівського кооперативного коледжу. Таким чином
можна впевнено стверджувати, що
газеті «Вісті…» вдалося об’єднати
чотири регіони нашої країни – Захід
(хмельничани), Схід (харків’яни), Північ (чернігівці) та Південь (херсонці).
Про те, як Хмельницький кооперативний приймав учасників у своїх
стінах, які враження загалом залишилися від гри, і головна інтрига –
хто ж переміг у турнірі, читайте вже
в наступному номері «Вістей…».

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):
ЖУКОВА Василя Васильовича,
голову правління Тартаківського
споживчого товариства Сокальської
райспоживспілки Спілки споживчих
товариств Львівської області;
ЗАВГОРОДНЮ
Олександру
Василівну, головного бухгалтера
Компаніївського районного споживчого товариства Спілки споживчих товариств Кіровоградської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки
споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ВОРОБЙОВУ Світлану Георгіївну, голову правління Світловодського районного споживчого товариства Спілки споживчих товариств Кіровоградської області;
ГАВРИЛЮКА Юрія Івановича,
завідувача господарства облспоживспілки Спілки споживчих товариств Волинської області;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
БОБУХ Надію Миколаївну, завідувача кафедри української та
іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»;
ЧАБАНЮК Парасковію Семенівну, головного бухгалтера ринку Ширяївської райспоживспілки Спілки споживчих товариств
Одеської області.

ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ

ДЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
НА ХЕРСОНСЬКОМУ РИНКУ
Підприємство «Центральний ринок» Херсонської облспоживспілки давно стало місцем проведення різноманітних заходів – як власних, так і загальноміських.
Нещодавно дирекція ринку спільно з Херсонським управлінням Пенсійного фонду провели День Пенсійного фонду для підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку.
Під час спілкування фахівці Управління нагадали про новий
розмір мінімальної заробітної плати, а також про обов'язкову
сплату єдиного соціального внеску. Розповіли про негативні наслідки нелегального оформлення трудових відносин та отримання заробітної плати «в конвертах», про можливість добровільної
участі в системі загальнообов'язкового державного соціального
страхування, про переваги накопичувальної системи та надання
електронних послуг веб-порталом Пенсійного фонду України.
Крім того, присутнім запропонували отримати додаткову консультацію та роз'яснення з питань пенсійного забезпечення дистанційно, не виходячи з дому.
І підприємці, і спеціалісти Херсонського управління Пенсійного фонду подякували дирекції підприємства «Центральний
ринок» за зручний формат зустрічі та її актуальну тематику.

Прес-служба Спілки споживчих товариств
Херсонської області
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«Суспільство – звід із каміння, який обрушився б, якби одинь камінь не підтримував іншого».
СЕНЕКА, давньоримський фiлософ

КООПЕРАТИВНИЙ ФОРУМ НА МАЛЬТI
Україна як член організації Кооперативи Європи була серед організаторів нинішнього заходу. Під час проведення Асамблеї президент Кооперативів Європи подякував організаторам заходу, окремо відмітивши
Україну серед інших організаторів. Також про внесок українських кооператорів свідчив і логотип «СООРУкраїна», який був зображений на всіх офіційних зовнішніх носіях.

Н

а порядку денному Генасамблеї була низка
важливих організаційних питань, серед яких
ротація членів керівних
органів: переобрання президента
Кооперативів Європи, членів Ради
директорів. Також делегати Генеральної Асамблеї обговорили і затвердили фінансові документи:
звіт про діяльність у 2016 році, план
роботи та бюджет на 2017 рік.
Генеральну Асамблею відвідав
прем'єр-міністр Республіки Мальта, доктор Джозеф Мускат, чим засвідчив свою повагу до високого
кооперативного форуму і загалом
до діяльності кооператорів. Також
на заході були присутні й міністри
профільних міністерств.
Новим президентом Кооперативів Європи одностайно обрано
француза Жан-Луї Банселя, який
до цього обіймав посаду президента СООР Франції. Його кооперативний стаж сягає 20 років, є великий досвід міжнародної кооперативної діяльності. У промові з
нагоди обрання Жан-Луї Бансель
подякував своєму попереднику –
Дірку Ленхоффу – за успішне керування Кооперативами Європи
протягом останніх 4 років. Новообраний президент наголосив, що
кооперативи – це не просто бізнес,
це основа всіх кооперативних дій
в Європі. А головним завданням
на наступні чотири роки Жан-Луї
Бансель назвав підвищення ролі
кооперативів у Європі.
Також у межах Генеральної
Асамблеї відбулися семінари, круглі столи, на яких обговорювалися
важливі для європейської кооперативної спільноти теми: про розвиток кооперативів, про молодь і освіту, про кооперативне управління.
Учасники форуму зазначили,
що велика увага найближчі роки
приділятиметься об’єднувальним
процесам у межах Європейського
Союзу та Європи в цілому, яка
нині переживає непрості часи. І
попередній президент Кооперативів Європи Дірк Ленхофф, і новообраний Жан-Луї Бансель наголошували на співпраці з європейськими структурами, зокрема із
Європейською Комісією. На зміцнення економічних зв’язків у Європі позитивно впливатиме розвиток спільної економіки у межах
Кооперативів Європи.
На семінарах багато уваги приділялося питанням молодіжної політики та питанням гендерної рівності. До речі, наголошено, що у керівний орган Кооперативів Європи
обрано 50% жінок і 50% чоловіків.
Йшлося також про стратегію комунікацій, розвиток медіа, про те, як
конкурувати з великим бізнесом,

як правильно себе позиціонувати.
На Генеральній Асамблеї Кооперативів Європи підкреслювалося, що кооперація сьогодні активно працює у сегменті малого і середнього бізнесу. А середній бізнес – це основа економіки розвинутих країн. Тому розвиток кооперації у кожній конкретній країні – дуже важливий процес. І сьогодні, коли світова економіка стоїть на порозі великих змін, саме
кооперативна модель може бути
прикладом для створення нової
світової економічної моделі.
Ми попросили членів української делегації, поділитися своїми враженнями про участь у Генеральній Асамблеї Кооперативів Європи.

дей, дуже висока. Це цікавий і корисний досвід, і ми повинні взяти
його на озброєння для проведення
своїх зустрічей. Адже без швидких комунікацій в сучасному світі розвиток неможливий.
– Як Ви оцінюєте рівень споживчої
кооперації України на тлі європейського кооперативного руху?
– Щоб було багато чим хвалитися,
то цього не скажу. Хоча можемо говорити про достатньо високий рівень і організацію кооперативної
освіти. А ще про те, що нам вдалося

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Укркоопспілки:
– Іллє Леонідовичу, наскільки
важливою є участь у форумах такого рівня для українських кооператорів?
– Україна – повноправний член
впливових міжнародних кооперативних організацій: Міжнародного кооперативного Альянсу, Євро
Кооп, Кооперативів Європи. І в
кожній маємо свою відповідну
квоту в голосуваннях з усіх важливих питань порядку денного.
Беручи участь у таких міжнародних форумах, отримуємо можливість спілкуватися, переймати
європейський досвід. Оскільки ми
обрали для себе європейський
шлях розвитку, отже, повинні знати всі нюанси цього шляху. Саме
на таких форумах і отримуємо
можливість про все дізнаватися,
бачити, як відбуваються процеси.
А з іншого боку, ми хочемо, щоб
почули і про нас: що є така країна,
в ній діє споживча кооперація.
Тому це ще одна можливість заявити про себе, вийшовши на трибуну високого форуму. Якщо до таких подій не долучатися, то все, що
нам залишиться, – «сидіти у крайній хаті на селі» і спостерігати, що
ж там відбувається у світі.
– Були якісь моменти, які запам’ятались чимось особливим?
– Мені, приміром, сподобалося
інтерактивне засідання, у якому
брав участь. Під час нього дуже
активно використовувалися сучасні технології. Так, наприклад,
усі учасники прямо під час заходу
через власні телефони і планшети
мали можливість голосувати за
теми, які їх цікавлять, тим самим
у режимі реального часу корелюючи порядок денний. Також усі
опитування відбувалися через
власні гаджети, що дозволяло
отримувати результат одразу ж.
Ефективність такого засідання,
незважаючи на те, що в ньому брала участь величезна кількість лю-

попри усі економічні та політичні
метаморфози, яких зазнала Україна
протягом свого становлення, зберегти нашу систему, яка до сьогодні непогано структурована, має все ще
потужну матеріально-технічну базу,
освітні заклади, а головне – багато
людей, відданих кооперації та
об'єднаних спільною ідеєю. Якщо
згадаємо кооперативні принципи,
прийняті Міжнародним кооперативним альянсом, то один із них – співпраця кооперативів. Для споживчої
кооперації України це, по-перше,
створення єдиної кооперативної мережі, яка має всі шанси стати однією із найпотужніших торговельних
мереж України. Об'єднання зусиль
у розвитку існуючих напрямів діяльності та стартапів в нових для
кооперації галузях. І європейці цей
наш потенціал бачать. Відтак ми не
маємо права схибити.

Михайло ЛАЗАР,
голова правління Спілки
споживчих товариств
Тернопільської області:
– Цьогорічна Генеральна
Асамблея Кооперативів Європи
продемонструвала згуртованість
кооперативної спільноти у відстоюванні спілчанських цінностей, високі стандарти та змістовні дії у боротьбі за місце кооперативної торгівлі на споживчому
ринку, інтегрованість у глобалізаційні економічні процеси. На
мене великий вплив справили рівень відвертості, конкретики, ді-

лова кооперативна розмова про
перспективу кооперативного
руху і дуже дружня атмосфера, в
якій відбувався сам захід.
Держава має бути зацікавлена
у розвитку кооперативної ідеології, адже кооперація – це велике
підґрунтя для вирішення низки
соціальних питань, це тисячі нових робочих місць, підняття економічного потенціалу країн тощо.
Такі думки прозвучали під час
Асамблеї з вуст прем’єр-міністра
Республіки Мальти Джозефа Муската. Як на мене, нинішній кооперативний форум засвідчив, що
українській кооперації необхідно
ефективно інтегруватися у європейську кооперативну спільноту,
предметно розвивати контакти з
європейськими колегами, вчитися впроваджувати їхні передові
ідеї, економічні програми.
Приємно, що до української делегації усі учасники форуму ставилися привітно, цікавилися кооперативними справами. Нашого
Голову Правління Укркоопспілки Іллю Гороховського високо цінують у кооперативних кругах
Європи, він має там високий статус кооперативного лідера, авторитет і повагу, про що свідчили
зустрічі та дружні бесіди в колі
багатьох кооперативних делегацій. Шкода, що Ілля Леонідович
не виставляв свою кандидатуру в
члени Ради найвищого європейського кооперативного органу. Бо
він би обов’язково ним став.

Михайло ВАНІВСЬКИЙ,
голова правління Споживспілки
Львівської області:
– Такі форуми підтверджують
цікавість європейської спільноти,
яка постійно зростає, до кооперативного способу господарювання.
Особисто я під враженням ідей, думок, які були озвучені на Генеральній Асамблеї з вуст представників
інших держав. Можливо, нам не
вистачає такої наполегливої позиції в освоєнні просторів споживчого ринку, як цим займаються в європейських розвинутих країнах.
Там кооперативні ідеї розвиваються на національному рівні.
Загалом побачене і почуте дає
привід для аналізу та роздумів
над перспективою кооперативної
економіки в Україні, про її соціальну значимість, високі стандарти чого демонструють європейці.

Віктор БОЇН,
голова правління Споживспілки
Черкаської області:
– Асамблея продемонструвала
велику єдність кооперативної спільноти, її великий вплив на соціальноекономічне життя держав. Мене
вразило розмаїття кооперативного
руху. Навіть було трохи заздрісно,
що в Європі такий великий сегмент

кооперативів. А ще там присутня
потужна об’єднуюча роль кооперації в суспільстві. Виявляється, що
кооперація займає передові позиції
в глобалізованому економічному
світі з впровадження енергозберігаючих ідей, екологічних проектів.
Всі ці процеси відбуваються
виключно на демократичних кооперативних засадах, про що засвідчили й вибори керівних органів управління кооперативної
спільноти Європи. Маємо усі
можливості стати повноправним
членом цієї кооперативної родини, не на словах, а на ділі розвивати співпрацю, інтеграційні процеси, зробити так, щоб українська
споживча кооперація була гордістю спілчанського руху в Україні.

Петро БАРАШ,
голова правління спілки
споживчих товариств
Рівненської області:
– Хочу наголосити, що кожна
така поїздка, організована правлінням Укркоопспілки, – це унікальна
можливість ознайомитися не лише
із підходами до роботи колегкооператорів міжнародного рівня,
їх сервісом, традиціями, а й із організацією проведення заходів аналогічного масштабу та формату. В
рамках Асамблеї розглядали актуальні питання: зміцнення співпраці
між європейськими кооперативними рухами, розвиток та модернізацію кооперативної освіти, стратегію
розвитку міжнародної кооперативної бізнес-платформи. Окрім офіційної частини, українська делегація
мала змогу наочно ознайомитися із
функціонуванням самих кооперативів. Зокрема, господарі продемонстрували роботу невеликого кооперативу із виробництва та переробки
молочної продукції. І це вразило.
Ми свою господарську діяльність
концентруємо переважно на рітейлі. А от країна загальною площею
лише 300 кв. км, не маючи територій
для пасовищ, зуміла організувати
виробництво та переробку сільськогосподарської продукції.
Офіційної значимості заходу додала присутність на засіданні Асамблеї перших осіб держави – прем’єрміністра та міністрів Мальти.
Приємно усвідомлювати, що
Укркоопспілка є членом світової
кооперативної спільноти. Оскільки маємо реальну можливість не
тільки переймати передовий досвід, а й інтенсифікувати діалог із
зарубіжними партнерами, поглиблювати співпрацю. Робоча поїздка на Мальту була повчальною,
корисною та цікавою. Адже недарма кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Оксана ГУЦУЛ,
Михайло МАЗУР,
Олена СОБКОВИЧ
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COOP: РЕГІОНИ
ЗНАЙ НАШИХ!

КООПЕРАТОР АННА УЩАПIВСЬКА –

«ГОРДIСТЬ МIСТА» КОРОСТЕНЬ
У місті Коростені щорічний відкритий рейтинг популярності «Гордість міста» назвав своїх переможців.
Його девіз – «Слався людина, що працею й змістом гордістю стала рідного міста». У номінації «Кращий працівник торгівлі та громадського харчування» перемогу здобула Анна Ущапівська – директор Комбінату громадського харчування
Коростенської райспоживспілки.
ЖИТОМИРЩИНА

НА СТОРОЖІ ЯКОСТІ
І ЗДОРОВ’Я КЛІЄНТІВ
До кооперативної сім’ї коростенських
харчовиків Анна увійшла у 1979 році, відразу
після закінчення кооперативного технікуму,
будучи ще зовсім юною, не зовсім впевненою
у своїх силах і можливостях, але із щирою душею, гарячим і надзвичайно добрим серцем
та єдиним бажанням – своєю працею дарувати людям радість і насолоду. Анна Федорівна
до вершини професійної досконалості, посадової і життєвої мудрості піднімалася сходинка за сходинкою: обіймала посади технолога, завідуючої виробництвом кафе «Полісся», інженера-технолога комбінату, заступника директора і нарешті, у 1990 році, після
закінчення без відриву від основної роботи
Полтавського кооперативного інституту факультету «Технологія і організація громадського харчування» – директора. Кожним
своїм успіхом, вагомими здобутками і трудовими перемогами вона завдячує своїм наставникам та колегам.
– Галузь ресторанного господарства
об’єднує в собі чотири взаємопов’язані функції: заготівлю, виробництво, реалізацію та
обслуговування споживача, – говорить заступник директора Ірина Мішура. – І керувати цим конвеєром-процесом, його персоналом справа далеко непроста і нелегка. До
того ж, яке потрібно мати терпіння, уміння
почути і бути почутою, особливий підхід,
щоб ще й задовольнити попит, догодити найвибагливішому відвідувачу наших закладів.
І так догодити, щоб той, хто прийшов уперше, відразу перейшов до, так би мовити, списку постійних клієнтів, а ще й друзям, родичам порекомендував наші заклади. Звичайно, завжди і у всьому допомагає Анні Федорівні сформована і згуртована нею дружна
жіноча команда. Із жінками поладити та знайти спільну мову – справа також не з легких.
Але у нашого директора це виходить, як кажуть, «на всі п’ять». Анна Федорівна, коли
того вимагає справа, може бути надзвичайно
суворою, принциповою, непідступною, безкомпромісною, мотивуючи це тим, що від
якості нашої продукції залежить самопочуття людей. А коли все гаразд, вона одна добро-

селах району не проходить без участі наших
майстринь кухарів і кондитерів. День Перемоги, День визволення Коростенщини, День Конституції України, День Незалежності України,
обслуговування учасників пісенного фестивалю «Поліські зорі», ну і, звичайно, улюблене
свято коростенців і гостей міста, які
з’їжджаються із далекого далека – Міжнародний день дерунів. І це далеко не повний перелік дат, подій і свят, у відзначенні яких одну з
головних обслуговуючих місій – гостинно зустріти і смачно пригостити – виконує колектив Комбінату, який є лідером серед підприємств ресторанного господарства системи
Споживспілки. Питома вага його обороту у галузі за 2016 рік склала майже половину.
У цих здобутках, зрозуміло, левова доля дирректора комбінату Анни Федорівни Ущапівсської, яка понад два десятки років є незмінним членом Ради Всеукраїнської спілки спон
живчих товариств (Укркоопспілки) – вищого
ж
ооргану керівництва у системі, неодноразово
представляла кооператорів Житомирщини на
п
зз’їздах споживчої кооперації України, серед
ввідзнак своєї праці має численні Почесні грамоти і грамоти усіх рівнів системи та міської
м
ввлади та удостоєна найвищої відзнаки споживчої кооперації – «Знак пошани».
та – щира, лагідна, а її привітна, сонячна
усмішка просто підкуповує.
Ділові якості Анни Федорівни допомагали
її колективу впевнено триматися на плаву у
різні, навіть у важкі роки економічних потрясінь, які переживала та й нині переживає
наша держава. У свій час мережа закладів
ресторанного господарства Комбінату нараховувала до 80 об’єктів. Розраховані вони в
основному на сільських мешканців. Багато з
них і сьогодні є окрасою сіл, приміром, у Поліському, Омелянівці, Бехах, Ришавці, Холосному та інших. Схвально відгукуються
про якість страв, їх широкий вибір, сервіс послуг, гостинність, щирість та привітність обслуговуючого персоналу і гості з райцентру,
з області, а, бува, і зі столиці. Ті, хто приїжджає на вихідні чи свята до родини,
обов’язково заходять до кооперативних кафе
або ж закусочних, де можна зустріти друзів
дитинства, юності, поспілкуватися, дізнатися про всі новини своєї малої батьківщини.
– Одним із важливих напрямів роботи колективу є організація харчування дітей потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
– наголосила у розмові голова правління Коростенської райспоживспілки Тамара Нікитюк. – Вирішенням цього питання Ущапівська
зі своєю високопрофесійною командою займається з 1990 року. Сьогодні ми харчуємо до 3
тис. школярів Коростенського району та самого Коростеня, що робить нам честь. Ви ж розумієте скільки бажаючих у місті зайняти цю
нішу. Та батьки і діти завжди на нашій стороні. Бо для нас якість та асортимент страв було
і є важливим чинником не лише зміцнення
здоров’я та сприяння настрою дитини, а й підвищення її творчої активності, успішності в
навчанні, участі у громадському житті школи. Крім того, жодний захід у нашому місті та

НОВА ВІДЗНАКА –
НОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
І ось нова, почесна символічна відзнака –
«Гордість міста – 2016».
Ми зустрілися з Анною Федорівною
Ущапівською і попросили відповісти її на
кілька запитань.
– Анно Федорівно, на мою думку, це щось
схоже на те, коли прокинулися зіркою. Як
відреагували на це особисто Ви, рідні, друзі, приятелі і врешті-решт саме місто?
– Передати словами це важко. За стільки
років на такій роботі і я, і мене знає багато
людей. Завжди відчувала при зустрічі повагу. Тепер вітання людей, часто навіть незнайомих, здається, стали теплішими від щирих усмішок, у них відчувається шана, повага і вдячність. Було багато телефонних дзвінків. Це надзвичайно приємно, хоч якось ніяково перед колективом, бо ж заслуги усіх, а

відзнака дісталась одній мені. Отож і працювати тепер потрібно за всіх. А якщо всерйоз,
то сприйняла це як солідний аванс, тому докладатиму усіх зусиль, щоб виправдати довіру міста.
– «Гордість міста» має бути зразковою не
лише у праці. На Вас тепер будуть дивитися як на жінку, у чомусь рівнятися, щось переймати. А звідси… якому стилю одягу надаєте перевагу?
– Діловому, класичному.
– А зачісці?
– Щоб підкреслювала жіночність, була
зручною, практичною, не забирала багато
часу і не завдавала зайвих клопотів.
– Які риси у характері чоловіків найбільше
Вам імпонують?
– Вірність, надійність, чесність, порядність, щоб жінка постійно відчувала міцне
плече і лікоть. До речі, усі ці риси притаманні моєму чоловікові.
– А у жінок?
– Такі ж: вірність, надійність, чесність, порядність, а ще – ніжність, ласку, бажання і вміння створювати домашній затишок і красу.
– Чи вірите у жіночу дружбу?
– Так. У мене є подруги, з якими я дружу
понад чверть віку. Дружба нас збагачує добротою, щирістю, допомагає долати усілякі
життєві труднощі, негаразди, одним словом
і в горі, і в радості ми разом.
– І не можу не запитати – яка улюблена
страва у сім’ї Ущапівських?
– Коростенські деруни. (Сміється).
– Анно Федорівно, і на завершення. У травні Ви відзначатимете два ювілеї – в особистому житті та в трудовому. Рахувати жіночі
літа не гоже, а ось 40-річчя праці у споживчій кооперації – це вже дата. Побажань
Вам було висловлено останнім часом дуже
і дуже багато. А що б Ви хотіли побажати
сама собі і всім, хто Вас оточує, хто Вам дорогий і рідний?
– Оскільки, як співається у пісні, «Україна – це я…» – то миру країні, благополуччя
родині, здоров’я кожній людині, ну, а нашій
рідній кооперації – процвітання і многая,
многая, многая літ!

Зоя ЦВЄТАЄВА

Із мером Коростеня Володимиром Москаленком
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«Комфорт – це єдине, що може нам дати цивілізація».
Оскар УАЙЛЬД, англiйський письменник

Про досвід господарювання Золотоніських кооператорів наша газета писала не раз. У який би
спілчанський заклад району чи міста ми не заходили під
час відряджень, скрізь працівники зазначали: ініціатор
перетворень у системі – голова правління райспоживтовариства Володимир Олексійович Давиденко. Кафе, про
яке піде мова нижче – також з їх числа.
ЧЕРКАЩИНА

ТАМ, ДЕ ЗАТИШНО, ПРИВIТНО I СМАЧНО
дратні метри і ефективно їх використовувати.
Ідея з’явилася давно, але виношувалася, допоки не були прораховані можливі ризики. Вагомих
плюсів на користь кафе не бракувало: центр міста, поряд районні
служби, кооперативний ринок –
працюючим і торгуючим треба
десь поїсти. Хоча були й побоювання: приватник, котрий неподалік відкрив їдальню, дуже
швидко згорнув свій бізнес, так і
не розкрутившись. Завдання полягало в тому, аби не наступити
на ті ж самі граблі.
За перший місяць, а було це у
серпні 2016-го, товарооборот склав
Завідуюча кафе Жанна Старухіна 100 тисяч гривень, за другий уже
170 тисяч, далі – більше. І коли пеНЕ НАСТУПИТИ
ред Новим роком виторг виріс
НА ТІ Ж САМІ ГРАБЛІ
більш як у два рази, зрозуміли,
– Цей заклад громадського хар- що з кафе не прогадали.
чування у 100 кв. м ми відкрили
«ЗАРАЗ-НА-ЗАРАЗ»
посеред Торговельного центру, на
місці колишніх підсобних приміКооператори гучно заявили
щень, – розповідає начальник від- про себе вже з перших днів, запроділу ресторанного господарства понувавши сучасний рівень обрайспоживтовариства Жанна слуговування. Придбали красиСтарухіна. – Це ще один приклад вий білий посуд; замовили фірмотого, як залучити до активної гос- вий одяг – дівчатам на буфет шоподарської діяльності дорогі ква- коладного кольору з оранжевим

орнаментом, а кухонним працівникам – сірого; запустили одну, а
невдовзі й другу лінії роздачі;
встановили марміти з підігрівом
для перших і других страв, що дозволяє підтримувати належний
температурний режим; запровадили вечірні 30-процентні знижки на страви, які не розійшлися за
день, тощо.
Зал, розрахований на 40 посадкових місць, уже не вміщає всіх
бажаючих тут пообідати. Частково проблему вирішила пристінна
стійка з високими стільцями, а
повністю її зніме хіба що другий
зал, який уже вимальовується в
проектах. Із додаткових зручностей – безпровідний Wi-Fi, можливість замовити страву «зараз-назараз»; пропозиції перших і других блюд, котрі оприлюднюються
на спеціальних дошках і щодня
оновлюються. Про широкий вибір свідчить хоча б приклад дієтичного меню, що пропонувалося
того дня: щука фарширована на
пару, риба в гірчично-сметанному
соусі, котлета куряча, стейк курячий. Діапазон цін розрахований
на відвідувачів різних фінансових можливостей: так, суп гречаний чи з шампіньйонами коштує
лише 10 гривень, трохи дорожча
солянка, але там й інгредієнтів
значно більше.

ФАКТИ – РІЧ УПЕРТА

Юлія Комар і Надія Тикунова

– Ми не сподівалися, що взимку до розряду ходових продуктів
може потрапити морозиво, – продовжує Жанна Миколаївна. – З
метою вивчення попиту, замовили спочатку чисто символічну
його кількість, а тепер люди звикли, що тут завжди в асортименті вагове морозиво – мигдалеве,
бананове, малинове, персикове.
До того ж, це улюблені ласощі дітей. Власне, як і різна випічка.
Запіканки, слойки, пиріжки готуються на місці, а тортики, тістечка сюди поставляє наша знаменита Кав’ярня, про яку ви вже
писали. І що цікаво: іноді обсяг

реалізації їхньої солодкої продукції в кафе більший, ніж у самій Кав’ярні – кооперативному
закладі, визнаному одним з кращих у місті.
Мою увагу привернуло миле
сімейство, котре, закінчивши
трапезу, продовжували спілкуватися за столом. Судячи з кількості порожнього посуду, обід
удався.
– Поки вирішували свої особисті справи, добряче зголодніли, бо
приїхали з Київської області. В
Золотоноші буваємо частенько,
але в цьому кафе обідаємо вперше. І за реакцією дітей відчуваю,
що не востаннє, – не приховує задоволення глава сім’ї Павло
Шкурко.
Що тут коментувати? Кого, в чому
– А головне, тут сподобалося ді- і навіщо переконувати? Як кажуть,
тям Богдану і Павлику, – додає факти – річ уперта і незаперечна.
дружина Наталія. – Вони самі собі
замовляли страви і, як бачите, все
Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
з’їли. Вдома так буває рідко.
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COOP: РЕГІОНИ
КАДРИ

ПОТРIБНА УСІМ КОЛЕГАМ,
БО НЕБАЙДУЖА I ВIДПОВIДАЛЬНА
КІРОВОГРАДЩИНА
У споживчій кооперації області головного бухгалтера
Компаніївського райспоживтовариства Олександру Завгородню добре знають завдяки її невтомній праці, небайдужості до роботи та щирому серцю, в якому знаходиться місце і для сім’ї, і для
роботи, і для друзів та колег.
Обравши собі за справу
життя бухгалтерію, пані
Олександра вирушила опановувати цю нелегку, але
надзвичайно потрібну людям професію до Кіровоградського кооперативного
технікуму імені М.П. Сая.
Майже 38 років вона вже
працює у системі Компаніївського райспоживтовариства, а з 1994 р. є незмінним
головним бухгалтером районної кооперативної структури. Олександра Василівна

ОЛЕКСАНДРУ ВАСИЛІВНУ
ЗАВГОРОДНЮ,
головного бухгалтера Компаніївського районного споживчого товариства Спілки
споживчих товариств Кіровоградської області, з 60-річним ювілеєм, який вона відзначила 13 травня.
Шановна Олександро Василівно!
Від щирого серця прийміть наші привітання з нагоди Вашого ювілею!
За 23 роки на посаді головного бухгалтера
та 37 років роботи у системі Компаніївського райспоживтовариства Ви зробили неоціненний внесок у збереження та подальший

повністю віддається цій
складній і дуже відповідальній справі, адже обсяг роботи значно розширився, у
звітний період доводиться
працювати і у вихідні, і у
свята.

розвиток споживчої кооперації району.
Ви – не лише відповідальний, дисциплінований спеціаліст, а й турботлива матуся та
бабуся, любляча дружина.
Море квітів, радості, краси,
Ми вам зичимо цієї днини,
В серці – щастя, у душі – весни,
В кожній справі успіхів відмінних.
Злагоди і миру у сім’ї,
Вірних друзів і колег надійних,
Щоб завжди співали солов’ї,
І збувались прагнення і мрії!
З повагою та найкращими побажаннями
колектив працівників системи
Компаніївського райспоживтовариства

Колеги відзначають, що
свою професію головний
бухгалтер знає «на зубок».
Якщо у роботі виникають
непередбачувані чи неординарні ситуації – без консультації або доброї поради

Олександри Василівни не
обійтися. Спрацьовує її професійне чуття, інтуїція. До
того ж вона охоче ділиться
арсеналом своїх професійних знань і досвіду з молодими спеціалістами. Знаєть-

ся не лише на проводках, а
й постійно вивчає податкове законодавство, опановує
сучасні форми ведення бухгалтерського обліку із застосуванням електронних
програм.
Звісно, шалений робочий
темп забирає чимало сил та
часу. Втім, Олександра Василівна не тільки головний
бухгалтер, вона ще й турботлива дружина, ніжна мама
та любляча бабуся. Їй є чим
пишатися – разом із чоловіком Володимиром Карповичем вони добре виховали
своїх дітей, які подарували
їм прекрасних онуків. Гідним продовжувачем кооперативної і бухгалтерської
династії великої родини стала дочка Тетяна, для якої
мама є найкращою подругою, вчителем та взірцем
для наслідування.
Олександра Василівна добре пам’ятає злети і падіння
рідного споживчого товариства, адже сама не раз і допомагала виводити його з
економічної скрути. Сьогодні
радіє з того, що райспоживтовариство живе і розвивається, реалізовує все нові й

нові проекти, демонструє високі показники роботи, вчасно та в повному обсязі виконує податкові зобов’язання.
– Ми з Олександрою Василівною пліч-о-пліч працюємо майже 23 роки. Отакий
у нас стабільний та перевірений часом робочий тандем, – з гордістю розповідає
голова правління райспоживтовариства Микола Жученко. – Про її професіоналізм, відповідальність, компетентність у бухгалтерських та кооперативних питаннях можна довго розповідати. Чисельні грамоти та
подяки Укркоопспілки, Кіровоградської облспоживспілки, облдержадміністрації та
Компаніївської
районної
ради є свідченням високого
рівня кваліфікації нашого
головного бухгалтера. І нехай наші теплі привітання
Олександрі Василівні з нагоди її нещодавнього ювілею
стануть ще одним підтвердженням того, наскільки
щиро ми її цінуємо та поважаємо. Нехай збуваються
всі Ваші мрії та бажання!

Ірина ШІХІЄВА

АДРЕСА ДОСВІДУ

«РіКоС» – БРЕНД ДОВІРИ ТА ВИСОКОГО СЕРВІСУ
Кооперативний маркет «РіКоС», що у Березному, впродовж багатьох років є візитівкою місцевих
спілчан. Саме в цьому торговельному закладі гармонійно, а головне, професійно, поєднуються високий сервіс,
доступні ціни та широкий асортимент.
РІВНЕНЩИНА

З

року в рік тутешні кооператори намагаються удосконалити роботу: оновлюють асортиментну матрицю, осучаснюють торговельне та холодильне обладнання, міняють навігацію, додають
нові послуги. Від подібних маркетингових ходів є реальний зиск.
Про це свідчить не лише товарооборот, що постійно зростає, а й схвальні відгуки покупців, яким до вподоби старання кооператорів.
Окрім цього, в маркеті встановлено інформаційно-рекламні банери, які презентують відвідувачам
нові види продукції, акції та розпродажі. Та найбільше тут вражає
надзвичайно широкий асортимент
товарів продуктової і промислової
груп. Здається, у маркеті є все: від
дешевого печива та води – до дорогих наборів посуду, постільної білизни й іграшок. Особливе місце
відведено товарам кооперативного
виробництва: хліб та булочні вироби – від хлібокомбінату, м’ясна
продукція – райкоопзаготпрому,
кондитерські та кулінарні вироби
(завжди свіжі й якісні, адже постачаються прямо із цехів та кухні
ресторану «Случ») – комбінату громадського харчування. Реалізація
власної продукції у загальному то-

варообороті становить понад 30%.
Торік у маркеті почав працювати міні-цех із випічки здоби, для
якого придбали піч, тістоміс, розстійну шафу, меблі, вітрини, запросили на роботу пекарів. Подбали і
про рекламу: біля входу в маркет
встановили креативного «пекаря»,
що тримає табличку із переліком

Завідуюча маркетом
Ірина Гаєвська
Світлана Наумчук
Ірина Случак

пропонованої продукції. У цеху щодня випікають щонайменше 700
штук виробів 20 найменувань.
Аби покупцям було зручно, у
торговельній залі встановили вітрину із булочками, багетами, снеками, батонами із кунжутом, пампушками... Ціни на них доситьтаки демократичні, найдешевша

бутербродна булочка коштує всього 1,50 грн.
У реалізацію цього бізнесзадуму інвестували близько 200
тис. грн., які сьогодні повертаються не лише у фінансовому еквіваленті, а й у звичайній людській
вдячності. Працівники маркету
доставляють свіжоспечену випічку й учням місцевого ліцею, де
щодня реалізують щонайменше
150 булочок.
Технологи комбінату постійно
працюють над розробкою та впровадженням нових рецептур. Останні з них – «Плюшка з маком»,
«Квітка з вишнею», «Рогалик із шоколадом», «Кекс святковий».
Зі слів завідуючої маркетом
Ірини Гаєвської, в ньому налічується понад 9 тисяч найменувань
товарів. Щодня проводиться аналіз товарообороту, відслідковується, що приносить найбільший прибуток – обсяг продажу чи розмір
націнки, який товар розходиться
швидко, який повільніше, а який
залежується. Відтак, намагаються
в електронному режимі швидко
реагувати на запити покупців.
Коли заходиш до торговельної
зали, одразу помічаєш, що тут системно, скрупульозно та відповідально працюють із асортиментом.

Усе продумано до дрібниць: розташування вітрин, холодильного обладнання, товарів, навігаторів.
– Для нас тримати високу марку – справа честі, – в один голос
стверджують працівники.
І кожен на своїй ділянці намагається зробити максимум, аби
кооперативний «РіКоС» асоціювався із широким асортиментом,
доступними цінами та високим
сервісом. Звісно, це досить-таки
непросто. Адже районний центр, у
якому проживає 13,5 тисяч жителів, просто переповнений потужними торговельними центрами.
Але, маючи за плечима серйозний
досвід роботи та колектив спеціалістів, які вміло поєднують класичні методи ведення бізнесу із
прогресивними, інноваційними,
кооператори зуміли не лише втримати позиції лідерів, а й довести
конкурентам, що зупинятися на
досягнутому не збираються.
Переконана, що вже наступного разу, коли відвідаю березнівський «РіКоС», він знову приємно
здивує своїми цікавими комерційними новинками. Стабільним залишиться хіба що колектив та нестримне бажання бути першими.

Олена СОБКОВИЧ
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«Змінюйтеся раніше, аніж вас змусять це зробити!»
Джек ВЕЛЧ, американський пiдприємець

ІННОВАЦІЇ

У Рахові, найвищому гірському місті України, місцева райспоживспілка відкрила один
з найбільших в краї сучасний кооперативний маркет торговельною
площею 410 кв. м. До слова, як зазначив під час церемонії відкриття
торговельного підприємства голова правління Закарпатської облспоживспілки Василь Цап, рахівський
маркет – вже 27-й заклад новітнього типу з комп’ютерним забезпеченням процесів обліку продаж в
кооперативній мережі області.
ЗАКАРПАТТЯ

СУЧАСНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЗАКЛАД
У ГIРСЬКОМУ СЕЛI

Х

оча в Рахові функціонують 16
спілчанських закладів торгівлі, громадського харчування,
але в райспоживспілці давно
виношували ідею про відкриття великого сучасного супермаркету, – розповідає голова її правління Михайло Бланер, – однак існувало ряд об’єктивних
причин, які гальмували реалізацію наших планів. І ось тепер їх вдалося
розв’язати. Зрозуміло, що для проведення комплексних робіт з реконструкції об’єкта, модернізації торговельних
процесів, для придбання обладнання,
наповнення закладу достатнім асортиментом товарів необхідні були фінансові ресурси. Ми вирішили цю проблему наступним чином: створили ПСК
«Маркет» Рахів», до складу засновників
якого увійшли майже всі кооперативні
організації і підприємства, а також
кілька членів споживчих товариств, які
внесли додаткові пайові внески на поповнення фінансових ресурсів. Основним інвестиційним джерелом стали
доходи кооперації від оренди основних
засобів. Статутний фонд підприємства
наповнився 2,1 млн. грн.
Ще одним болючим питанням у
процесі підготовки відкриття маркету
було наповнення закладу необхідною
кількістю товарів широкого асортименту. Адже логістичний процес виявився дуже складним, тому що найближчі постачальники і виробники

товарів знаходяться в радіусі 150-200
км, і доставляти продукцію доводиться гірськими дорогами, які давно потребують ремонту. Тож окремі постачальники делікатно відмовилися від
пропозиції кооператорів. І тут спеціалісти райспоживспілки з жалем згадали про втрачений проект з централізованої закупівлі товарів, який кілька
років тому розвивався в системі споживчої кооперації України…
Відкриття кооперацією сучасного
торговельного закладу, стало визначною подією в житті Рахова. Окрім
того, що підприємство є найбільшим
торговельним закладом у районі, тут
висока культура обслуговування, якісна продукція, а ще створено 18 нових
робочих місць для місцевої молоді. До
речі, шість працівників маркету мають кооперативну освіту. В асортименті торговельного підприємства
з’явилася чимала кількість продукції,
якою кооператори досі не торгували,
особливо це стосується овочів, молокопродуктів, м’ясної продукції. На полицях маркету з’явилася продукція
Мукачівського лісопереробного підприємства міськкоопторгу облспоживспілки, Чинадіївського кондитерського цеху Мукачівської райспоживспілки, місцевих кооперативних пекарень. У місті чимало кооперативних
закладів ресторанного господарства з
кухнями, які тепер активно працюють

на забезпечення асортименту кулінарних виробів для маркету.
До обліку продажу товарів у маркеті
залучено 5 персональних комп’ютерів,
кожний працівник володіє суміжними
навиками, може замінити колегу в торговельній залі, на касі тощо. Хоча при
комп’ютеризації теж не обійшлося без
проблем, бо у гірському Рахові не знайшлося ІТ-спеціалістів, які б могли взятися за комп’ютеризацію і обслуговування процесу обліку. Таких довелося
запросити аж з Івано-Франківська.
У маркеті широко представлена
фреш група, насамперед торгівля охолодженими м’ясопродуктами, для чого
райспоживспілка реанімує заготівельне підприємство, яке також володіє худобозабійним пунктом.
Останнім часом супермаркет у процесі своєї роботи зустрівся з проблемою
несвоєчасного постачання тютюнових
виробів і у новому супермаркеті порожніли полиці, хоча кошти на придбання
ліцензії підприємство витратило. Тож,
можливо, варто подумати над відродженням кооперативного постачальника тютюнових виробів.
Вже за перші дні роботи коопмаркет продемонстрував позитивну динаміку зростання продажу товарів і в
середньому щодня реалізує їх на 40-50
тисяч гривень.

Михайло МАЗУР
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 22
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
02.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00 Новини
15.35 Телевистава «Тарас Шевченко»
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа
Вітер»
02.55 Борхес
03.20 Д/ф «Кримські татари.
«Крим — наш!»
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-4»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 01.00 Х/ф «Матусі» 12+
14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами-6»
16.45, 19.30, 23.15, 02.00 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.30 Х/ф «Свати-1»
22.00 «Гроші»
23.25, 03.30 Х/ф «Жити» 16+
IНТЕР
05.30 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.35 «Слідство вели… з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 12.40 Т/с «Братські
зв’язки» (16+)
15.20 «Чекай мене»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дурна кров»
23.00 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
03.00 Подробиці
03.50 «Готуємо разом»
04.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Дивитись усім!
05.50 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15
Надзвичайні
новини.
Підсумки
10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Праведник» 16+
15.35, 16.10 Х/ф «Робін Гуд» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-2» 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф «Рейс» 16+
02.55 Небачене Євробачення.
Підсумки
03.10 Стоп-10
СТБ
12.00 Х/ф «Дамське танго»
13.45 «Битва екстрасенсів-13»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 «За живе!»
20.00, 22.35, 01.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.30 «Давай поговоримо про
секс-4»
«УКРАЇНА»
05.00 ПРОФІЛАКТИКА
07.00 Зоряний шлях
09.45 Реальна містика
11.45, 15.30 Т/с «Ганнусине щастя»
15.00, 19.00, 23.00, 01.15
Сьогодні
16.00, 21.00 Т/с «Капітанша»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.30 Х/ф «Мумія. Принц Єгипту»
16+
03.15 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 23
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
11.00 Д/с «Гора Рашмор»
12.05 Баклани на Балкани
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 Уряд на зв’язку з громадянами
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00 Новини
15.35 Фольк-music
16.40 Т/с «Білий танець»
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Вікно в Америку
02.35 Уряд на зв’язку з громадянами
03.00 Д/с «Національні парки
Америки»
03.55 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-4»
10.50, 12.20 «Міняю жінку»
13.10, 01.00 Х/ф «Матусі» 12+
14.10, 20.30 Х/ф «Свати-1»
15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 23.05, 02.00 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
22.00 «Чотири весілля-6»
23.15, 03.30 Х/ф «У ритмі беззаконня» 16+
IНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство вели…
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.05, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна
кров»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.00 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
03.00 «Подробиці»
03.50 «Готуємо разом»
04.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.20 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.45 Більше ніж правда
10.40, 13.15 Х/ф «Рейс» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.05 Т/с «Кримінолог» 16+
17.45 Т/с «Пес-2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес-2» 16+
22.30 Х/ф «Адреналін» 18+
00.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+
01.45 Стоп-10
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 «МастерШеф Діти»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»
23.30 Х/ф «Знахар»
02.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти
справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.20
Сьогодні
16.00, 21.00 Т/с «Капітанша» 12+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
01.50 Х/ф «Мумія. Принц Єгипту»
16+
04.10 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 Наші гроші
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00 Новини
15.35 Світло
16.30 Т/с «Білий танець»
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Справедливі»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/с «Гора Рашмор»
03.05 Телевистава «Ой, не ходи,
Грицю…»
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-6»
10.40, 12.20 «Міняю жінку»
13.10, 01.30 Х/ф «Матусі» 12+
14.10 Х/ф «Свати-1»
15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 23.35 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.30 Х/ф «Свати-2»
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.45, 03.30 Х/ф «Паралельні
світи»
IНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство вели… з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.05, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна
кров»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.00 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2»
03.00 «Подробиці»
03.50 «Готуємо разом»

04.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.20, 13.20 Х/ф «Останні дні
планети Земля»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Кримінолог» 16+
17.45 Т/с «Пес-2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес» 16+
22.25 Х/ф «Адреналін-2. Висока
напруга» 18+
00.20 Х/ф «Адреналін» 18+
01.45 Стоп-10
СТБ
06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
12.05 «МастерШеф Діти»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»
23.25 Т/с «Коли ми вдома»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти
справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40
Сьогодні
16.00, 21.00 Т/с «Капітанша» 12+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 25
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
11.00 Т/с «Білий танець»
12.05 Баклани на Балкани
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 Слідство. Інфо
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00 Новини
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30 Т/с «Білий танець»
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.05 Voxcheck
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми» з Наталією
Седлецькою

20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
03.30 Надвечір’я. Долі
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-4»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.40, 03.30 Х/ф «Матусі» 12+
14.40, 20.30 Х/ф «Свати-2»
15.50 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 00.00, 02.20 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
22.00 «Право на владу 2017»
00.10 Х/ф «Чуваки і дракони» 16+
IНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство вели… з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.05, 12.25 Т/с «Дурна кров»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»
22.50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
01.25 Х/ф «Грозовий перевал»
03.00 «Подробиці»
03.50 «Готуємо разом»
04.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.35 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.15 Х/ф «Останні дні
планети Земля»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Кримінолог» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Перевізник-3» 16+
00.35 Х/ф «Адреналін-2. Висока
напруга» 18+
02.00 Стоп-10
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 «МастерШеф Діти»
16.00 «Все буде добре!»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
00.05 «Один за всіх»
01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»
«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти
справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40
Сьогодні
16.00, 21.00 Т/с «Капітанша» 12+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 03.30 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 26
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/с «Розповіді про Хансік»
10.10 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
11.00 Т/с «Білий танець»
12.05 Баклани на Балкани
12.40 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00 Новини
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 Т/с «Білий танець»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Богатирські ігри
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Музичне турне
03.25 Д/ф «Справа братів Райт»
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-4»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.40, 02.00 Х/ф «Матусі» 12+
14.40 Х/ф «Свати-2»
15.50 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.15 «Розсміши коміка. Діти-2»
22.00
«Вечірній
Квартал.
Туреччина-2017»
00.00 «Вечірній Київ»
02.00 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці

IНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство вели… з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Х/ф «Бебі-бум»
(16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Зозуля»
01.30 «Подробиці тижня»
03.10 Д/п «Україна. Забута
історія»
03.55 «Чекай мене»
ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.00, 13.15 Х/ф «Перевізник-3»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Кримінолог»
16+
17.40 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Перевізник: Спадщина» 16+
01.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.00 Стоп-10
СТБ
07.10 Х/ф «Коханий за наймом»
09.05 Х/ф «Дівичник»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.55 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк-7»
01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
«УКРАЇНА»
06.10 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40, 04.25
Сьогодні
16.00 Т/с «Капітанша» 12+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.25 Футбол. Чемпіонат України
«Шахтар»—«Динамо»
22.00, 00.00 Т/с «Спадкоємиця»
23.20 «По слідах популіста. Частина друга» Спеціальний
репортаж
03.05 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.50 Реальна містика
05.35 Зоряний шлях

СУБОТА, 27
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Т/с «Справедливі»
15.30 Книга.ua
16.00 Український корт
16.35 Богатирські ігри
17.30 Х/ф «Марко Поло»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с «Дикі тварини»
22.45 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Павло Вірський.
Такий, як є»
03.00 Х/ф «Собака на Різдво»
04.25 Х/ф «Два собаки на Різдво»
1+1
06.00 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 «Одруження наосліп-3»
12.30 Х/ф «Кохана вчителька»
16+
16.45 «Вечірній Квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній Квартал.
Туреччина-2017»
23.10 «Світське життя»
00.10 «Ліга сміху»
04.35 «Вечірній Київ»
IНТЕР
05.40 Х/ф «Автомобіль, скрипка і
собака Клякса»
07.25 Х/ф «Кар’єра Діми Горіна»
09.30 «Україна вражає»
10.00 Д/п «Олександр
Дем’яненко. «Влипнув,
очкарик!»
10.50 Х/ф «Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
12.50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Час гріхів»
22.20 «Великий бокс із Володимиром Кличко»
01.35 «Подробиці»
02.05 Х/ф «Бебі-бум» (16+)
03.35 Д/п «Олександр
Дем’яненко. «Влипнув,
очкарик!»
04.15 Х/ф «Кар’єра Діми Горіна»

ICTV

НЕДІЛЯ, 28

05.10 Факти
05.30 Т/с «Відділ 44» 16+
07.05 Дивитись усім!
08.00 Без гальм
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за
обміном
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Перевізник: Спадщина» 16+
15.00 Х/ф «Дев’ять ярдів» 16+
16.50 Х/ф «Дев’ять ярдів-2» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Голодні ігри» 16+
22.55 Х/ф «Голодні ігри-2. У
вогні» 16+
01.30 Х/ф «Протистояння» 16+
02.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ
06.20 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Холостяк-7»
13.25 «МастерШеф Діти-2»
19.00 «Україна має талант!
Діти-2»
21.20, 23.00 Т/с «Коли ми
вдома»
22.20 «Україна має талант!
Діти-2». Підсумки голосування
23.20 «Давай поговоримо про
секс-4»
01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»
«УКРАЇНА»
07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Спадкоємиця»
12.45, 15.20 Т/с «Знайти
чоловіка у великому місті»
15.00, 19.00, 02.15 Сьогодні
17.15, 19.40 Т/с «Хірургія.
Територія любові» 12+
22.10 Х/ф «Чекаючи на кохання»
16+
00.20 Реальна містика
03.00 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.20 Зоряний шлях

09.00 Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів»
09.55 Х/ф «Джейн Ейр»
12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.00 Перший на селі
16.00 Д/ф «Юрій Рибчинський.
Слова і музика»
16.50 Х/ф «Скарби Трої»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята
Мацурі»
22.20 Д/с «Розповіді про Хансік»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Юрій Рибчинський.
Слова і музика»
03.05 Спогади
03.30 Х/ф «Ну, ти й відьма»
05.10 Д/ф «Ті десять років. Євген
Сверстюк»

ICTV
04.40 Факти
05.05 Т/с «Слідчі» 16+
05.55 Т/с «Відділ 44» 16+
09.20 Х/ф «Дев’ять ярдів» 16+
11.10, 13.00 Х/ф «Дев’ять
ярдів-2» 16+
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Голодні ігри» 16+
16.00 Х/ф «Голодні ігри-2.
У вогні» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «П’ята хвиля» 16+
22.50 Х/ф «2012» 16+
01.50 Х/ф «Протистояння» 16+
03.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.45 Т/с «Слідчі» 16+

1+1

СТБ

06.25 Х/ф «Врятувати Санту»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка-2017»
11.00 «Розсміши коміка. Діти-2»
12.50, 13.50, 14.50, 16.00,
17.05 «Світ навиворіт-5.
Індонезія»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Хрещена»
00.30 «Аргумент кiно»
01.30 «СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ»
02.20 Х/ф «Врятувати Санту»

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.05 «Караоке на Майдані»
11.55 «Україна має талант! Діти-2»
14.10 Х/ф «Дівчата»
16.05, 23.00 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
18.00, 22.05, 00.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.55 «Один за всіх»

IНТЕР
05.50 «Подробиці»
06.20 Х/ф «Казка про загублений
час»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Полетта» (16+)

«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
08.50 Х/ф «Чекаючи на кохання»
16+
11.00 Т/с «Хірургія. Територія
любові» 12+
15.00 Х/ф «Пізня любов»
17.00, 20.00 Т/с «З надією на щастя» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
21.50 Т/с «Знайти чоловіка у великому місті»
02.00 Т/с «Райське місце» 16+

дзвоніть після його відправки до редакції на номер (044) 529-93-47.

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 – ТОВ «КО-ОП МЕДІА»;
– номер рахунку отримувача –
26008052637699;
– поставити відмітку навпроти рядка
«Рахунок одержувача відкрито
в КБ «Приватбанк»;
– у «Призначенні платежу» зазначити: назву послуги – «публікація
оголошення/вітання/некролога

13.45 Т/с «Зозуля»
17.10 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»
19.00, 20.30 Т/с «Все повернеться»
20.00 «Подробиці»
23.15 Х/ф «Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
01.15 Х/ф «Хрещений батько-3»
(16+)

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 «Вістей…» отримав вашого листа, пере-

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.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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ДАТА
«ВІСТЯМ...» – 25!
Шановні журналісти,
ЄВГЕН МАГДА,
Шановні вістяни!
кандидат політичних наук,
дорогі колеги!
Прийміть щирі вітання з нагоди 25-річчя виходоцент НТУУ КПІ ім. І.Сікорського,
Адміністрація та колектив Черніду у світ першого номера газети «Вісті…» – попувиконавчий директор
вецького кооперативного економіколярного видання споживчої кооперації України.
Центру суспільних відносин:
правового коледжу приєднуються до
Цей ювілей – особлива та знакова дата не тільвітань з нагоди 25-річчя газети «Віки в житті вашого колективу, а й усієї коопера– У наш непростий час приходити до чисті…»!
тивної громади України.
тачів щотижня протягом 25 років – велиВважаємо вашу працю вкрай необВесь цей час ви були і залишаєтесь хорошим і
чезне досягнення. «Вісті…» фактично стахідною складовою розвитку системи
чесним співрозмовником, мудрим порадником.
ли літописом не лише кооперативного
споживчої кооперації України і бажаМи знаходимо на сторінках видання актуальну
руху незалежної України, але й надійним
ємо творчого прогресу, міжнародного рівня і визнання, долута потрібну інформацію, що дає змогу оцінити
другом для десятків тисяч своїх читачів.
чення всіх читачів до Євро СООР! Всім співробітникам бажаємо
свої здобутки чи врахувати недоліки.
Зичу і надалі зростання популярності заєвропейських зарплат, гідних умов життя, мирного неба і проВаше яскраве публіцистичне слово завжди
вдяки виваженій позиції, ефективному
цвітання у вільній незалежній Україні!
спонукало до роздумів, формувало громадську
зворотному зв'язку з читачами та вмінню
думку та надавало практичну допомогу у вирітримати руку на пульсі подій.
З повагою директор коледжу Степан КОШКАРОВ
шенні життєвих питань.
Зичимо колективу редакції міцного
здоров'я, щастя, сімейного благополуччя,
мирного неба, творчої наснаги, нових ціська повага і визнання крокують поруч
Шановні працівники видання
кавих тем, гострого пера, сміливих проек«Вісті Центральної спілки споживчих з вами в майбуття.
тів, щедрих врожаїв на журналістській
товариств України»!
Любові вам і злагоди в родини,
ниві.
Не знати горя, смутку і біди,
Божого благословення Вам, щоб на
Правління Спілки споживчих товариств
Хай поруч прибуває щедро вам щоднини,
Київської області щиро вітає вас із 25-м
сторінках газети був привід писати більІз сонця, вітру, із роси й води.
днем народження!
ше про радісні, хороші переміни, впевнеЗа працю всю, усе знання і вміння,
З нагоди свята бажаємо Вам міцного
ні та рішучі кроки до кращого життя.
За серця небайдуже стукотіння –
здоров’я, щастя, взаємопорозуміння,
Подяка щира від людей!
людської поваги, мирного неба над гоПравління спілки споживчих
З повагою
ловою, щирих, лагідних і сонячних усмітовариств Тернопільської області
в.о. голови правління Спілки спожившок.
та вся кооперативна громада
чих товариств Київської області
Бажаємо, щоб кожне починання було
Тернопільщини
Віталій МЯСНІКОВ
успішно втілене в життя, нехай люд-

об’єднання Лановецького районного споживчого товариства; з 1994 р. – бухгалтер Лановецького районного споживчого товариства; з 2001го – заступник головного бухгалтера Лановецького районного споживчого товариства;
з 2002-го – головний бухгалтер госпрозрахункового підприємства «Ринок» Лановецького районного споживчого товариства; з 2004 р. –
З найкращими побажаннями головний бухгалтер госпкооператори Світловодського розрахункового підприємСВІТЛАНУ
та Онуфріївського районів
ства «Ринок» Лановецького
ГЕОРГІЇВНУ
споживчого товариства. СвоВОРОБЙОВУ,
єю наполегливістю, працеголову правління Світловодздатністю та високим почутського районного споживчотям відповідальності заслуго товариства Спілки споживжила авторитет і повагу сечих товариств Кіровоградред колег та працівників споської області, з ювілейним
живчої кооперації.
днем народження, який вона
Шановна Любове Михайлівно!
відзначила 17 травня.
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм.
Від усієї душі бажаємо Вам
Шановна Світлано Георгіївно!
міцного здоров’я, благополучПрийміть щиросердечні вічя, невичерпної енергії, життєтання з нагоди Вашого ювівого натхнення, успіхів у пролею! Бажаємо Вам щастя,
ЛЮБОВ
фесійній діяльності, здійсненблагополуччя, подальших
МИХАЙЛІВНУ
ня усіх мрій та задумів.
успіхів у будь-яких починанРОМАНЮК,
Хай квітнуть дні
нях, сміливих планах та щоголовного бухгалтера Госпяскравим цвітом
денних справах. Нехай у ВаІ будуть в них сердечність
розрахункового підприємшому серці завжди буде соі тепло.
нячно від людської вдячності! ства «Ринок» Лановецького
Щоб у житті
споживчого
товариства,
Ваш професіоналізм, повсякбуло чому радіти,
з 55-річним ювілеєм, який
денна копітка діяльність на
А смутку у душі
вона святкуватиме 23 травня.
відповідальній посаді забезніколи не було!
печили піднесення іміджу
Нехай рясні дощі несуть для
райспоживтовариства. Ви за- Любов Михайлівна присвятиВас здоров’я,
ла споживчій кооперації послужили глибоку повагу сеПроміння сонячне
над 36 років свого життя. Труред колег, даруючи їм не
торкає за вуста.
дову діяльність розпочала у
тільки свої знання та досвід,
Хай діти і онуки
а й тепло своєї душі.
1981 р. бухгалтером продзігрівають Вас любов’ю,

ВІТАЄМО!

Ми пишаємося тим, що працюємо під Вашим керівництвом та разом досягаємо
професійних висот.
Бажаємо Вам невичерпної
енергії та натхнення, духовних і фізичних сил, успішної
реалізації Ваших планів! А ще
бажаємо, щоб завжди поряд
із Вами були ми – працьовита,
віддана, випробувана в штормах славна команда.

Бажаєм довгого
й щасливого життя!
З повагою
правління споживчого товариства та президія районної
профспілки працівників споживчої кооперації

ВАСИЛЯ
ВОЛОДИМИРОВИЧА
КЕНДЗЬОРА,

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам
стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід;
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі
й на обрії,
Долі бажаємо щедрої
та доброї,
Хай мрії Ваші всі збуваються!
Бажаєм всього,
що щастям називається!

З повагою
головного менеджера
колектив Товариства
зі збуту Товариства з обмеже- з обмеженою відповідальнісною відповідальністю
тю «ТеКо-Трейд»
«ТеКо-Трейд» Тернопільської
облспоживспілки,
з 60-річним ювілеєм.
Шановний Василю
Володимировичу!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм і
від душі бажаємо доброго
здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії,
життєвого оптимізму, здійснення усіх найзаповітніших
мрій і намічених задумів.
Нехай все, що ви робите, приносить рясні здобутки, радість, задоволення і щастя.
Щедрої вам долі, незрадливої удачі та Божого благословення вам і вашій сім’ї на
многії літа!

СВІТЛАНУ
ПЕТРІВНУ
КОРЧИНСЬКУ,
голову правління Сокирянського райспоживтовариства,
з ювілеєм, який вона відзначила 17 травня.

Шановна Світлано Петрівно!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди Вашого ювілею.
Всі ми знаємо Вас як досвідченого керівника, добру,
щиру людину та просто чарівну жінку. Вас люблять і поважають. Знання своєї справи, працелюбність і компетентність, життєва мудрість і
доброзичливість забезпечили Вам високий авторитет,
повагу серед кооператорів
району та області.
Ваше трудове життя – це приклад сумлінної праці та відданості споживчій кооперації.
Ви зробили чималий внесок у
розвиток торговельної галузі
системи.
Вітаючи Вас, Світлано Петрівно, зичимо міцного здоров’я,
особистого щастя, наснаги в
усіх Ваших справах, професійних успіхів, підтримки колег і однодумців! Залишайтесь такою ж активною, енергійною, життєрадісною, красивою душею та щедрою на
добро.
Нехай кожен день буде світлим і радісним, шаною і повагою оточують рідні та близькі. Миру, сімейної злагоди,
благополуччя Вам
і Вашій родині.
Хай Господь дарує Вам довгих, наповнених
благодаттю років!
З повагою
правління Спілки
споживчих товариств
Чернівецької області
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«Якщо хочеш, щоб люди йшли за тобою, іди за ними».
ЛАО-ЦЗИ, давньокитайський фiлософ

ЗУСТРIЧАЙМО БЕЗВIЗ!
Тривала боротьба України за отримання безвізового режиму з ЄС наближається до логічного завершення.
Виконані бюрократичні формальності, цього тижня у Страсбурзі за участі Петра Порошенка буде урочисто
підписано відповідні документи, і вже у першій половині червня українці, що мають біометричні паспорти,
зможуть без віз потрапляти до Європейського Союзу.

Л

ібералізацію візового
режиму можна назвати
довгоочікуваним та навіть вистражданим рішенням для українців.
Боротьба за неї розпочалася ще за
президентства Віктора Ющенка,
продовжувалася доволі мляво за
Януковича та отримала прискорення після Євромайдану.
Хоча біометричні паспорти сьогодні мають хіба що 10% дорослих
громадян нашої держави, сама
можливість безперешкодно здійснювати ділові та туристичні поїздки до ЄС заслуговує на визнання
успішності дій та наявності політичної волі. Якби все відбувалося
геть гладенько, це б не відповідало
сучасному стану справ в українській еліті. Євросоюз рішенням про
спрощення візового режиму доводить свою зацікавленість у відносинах з нашою державою, а Україна
– власну спроможність ухвалювати
потрібні рішення. Нагадаю, що у
процесі просування до бажаної
мети було ухвалено 144 нормативних акти, серед яких рішення про
електронне декларування доходів
чиновників, заборону дискримінації працюючих тощо.
У подібній практиці нема нічого
дивного, адже Україна намагається
відповідати європейським стандартам, що формувалися протягом тривалого часу. Щоправда, у питанні
електронного декларування, яке зустріло опір можновладців, наша
держава досягла відкритості більшої, ніж зазвичай є в країнах ЄС.
Очевидно, ці механізми у європейських структурах сприймають в
якості найбільш ефективних механізмів з українською корупцією.
Помітним виглядає і ще один момент: у Старій Європі із застереженням ставилися до надання безвізового режиму Україні, насамперед,
у Німеччині та Франції. Тому процедура його надання для України
виявилася затягнутою.
Більше того – Європейський парламент напередодні запровадження безвізового режиму для Грузії та
України запровадив механізм його
призупинення. Це застереження
свідчить, що обопільне зближення
є серйозним викликом як для України, так і для Європейського Союзу,
оскільки після його створення прецедентів зближення з настільки великою за територією та кількістю
населення (на жаль, і не реформованою) країною у Брюсселі не знали.
Проте ЄС та Україна зрештою зуміли подолати кризу недовіри та готові офіційно зробити крок назустріч
одне одному.
Варто пригадати, що наданнябезвізового режиму та схвалення
угоди про асоціацію з пострадянськими країнами було одним із завдань ЄС під час створення «Схід-

В ТЕМУ
гом 180-денного терміну. Тобто, протягом півроку
можете провести у Європі за сукупністю три місяці.
Після того, як вичерпається ліміт, доведеться чекати
наступного півріччя. Кількість перетинів кордону
України з ЄС не обмежується. Можна хоч щодня їздити до ЄС і назад. Головне – не перевищувати обмеження: 90 днів на півроку.
Чи можна в’їхати до ЄС без візи не з території
України?
Із будь-якої країни світу можна в’їхати до ЄС без
Які права надає безвіз?
візи
із українським біометричним паспортом.
По-перше, без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом.
Чи можуть до ЄС пустити без візи?
По-друге, віза не потрібна виключно при коротТут показовий досвід Грузії, яка нещодавно також
кострокових поїздках – до 90 днів за півроку. Якщо отримала безвіз від Європи і вже користується його
пробути довше, то взагалі можуть заборонити в'їзд перевагами. За місяць за спрощеною процедурою до
на територію ЄС.
Євросоюзу потрапило близько 11700 грузинів. ВідПо-третє, безвізова поїздка не дозволяє праце- мову отримали 26 людей, тобто 0,2%.
влаштовуватися в Європі.
Скільки грошей треба мати, щоб пустили без
По-четверте, можна їхати на навчання до Євросоюзу без візи, тільки якщо навчання триває не довше
візи?
90 днів. На більше – потрібна віза.
У різних країнах Європейського Cоюзу діють різні
вимоги.
Наприклад, щоб потрапити до Франції,
Як визначити, що паспорт біометричний?
Біометричний паспорт завжди має чип. Про те, може знадобитися 65 євро на добу, а ось у Німеччині
що документ є біометричним, свідчить спеціальний може вистачити 45 євро.
Для того, щоб підтвердити свої статки, не треба
логотип. Якщо паспорт не має такого логотипу – не
мати
виписку з банку. Вистачить чека з банкомату.
.
можна перетинати кордон з ЄС без візи
Куди можна буде їздити без візи?
Вже цього літа без візи можна буде відвідати
практично будь-яку країну ЄС. Виняток – Великобританія та Ірландія, які є членом Евросоюзу, але не
входять до складу Шенгенської зони.
Але без «штампу» в паспорті можна буде відвідати інші країни, які не є членами ЄС, але входять до
Шенгенської зони: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію,
Швейцарію.

Які потрібні документи?
Теоретично, щоб потрапити до ЄС без візи, може
вистачити лише біометричного паспорта. Але на
практиці на кордоні мають право попросити документи, які підтверджують платоспроможність та належні умови перебування. Також можуть запитати
про мету поїздки.
Як довго можна лишатися в ЄС без візи?
Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Можна лишатися в Євросоюзі 90 днів протя-

ного партнерства», у якому половина країн – Молдова, Грузія та Україна – вирішили йти на зближення з
ЄС, а решта – Азербайджан, Білорусь, Вірменія – віддали переваги
перебуванню у сфері впливу Російської Федерації. Можна погодитися
з Петром Порошенком, який стверджує, що Україну перестануть

сприймати як частину «русского
мира».
30 травня Сенат Нідерландів з
високою долею вірогідності ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС, і це
стане новим етапом у відносинах
нашої держави з Європейським Союзом. Нагадаю, що цей документ
вже існує де-факто, а його ратифіка-

ція означатиме для України можливість стати на рейки європейської
інтеграції, швидкість руху якими
залежатиме від темпів перетворень
всередині нашої країни.
Україна має спільний сухопутний кордон з чотирма країнамичленами ЄС, що означає широкі
можливості для відвідування цих

країн без оформлення візи та з використанням економ-варіантів – автобусом або залізничним транспортом. Президент Петро Порошенко
наголошує на необхідності зменшення вартості квитків у європейському напрямі. Зауважу, що на
український ринок вже почали активніше виходити авіакомпаніїлоукостери, які забезпечують відносно дешеві перевезення пасажирів. Україна могла б звернутися до
ЄС, аби той спонсорував подібні
ознайомчі поїздки, що спроможні
суттєво змінити сприйняття українськими громадянами європейських реалій.
Можливість подивитися на власні очі на те, як живуть пересічні громадяни ЄС, є важливою для українців, адже добрих дві третини наших
співгромадян ніколи не були на території Європейського Союзу. Подібні незнання відкривають можливості для маніпуляцій з боку російської пропаганди. Недарма після
рішення Ради міністрів ЄС, що відкрило шлях запровадженню безвізового режиму, російські медіа вихлюпнули потік пропагандистських
вигадок про «морквину перед віслюком» та неповноцінний безвіз. При
цьому у РФ воліють не згадувати
про власне ведення переговорів про
отримання безвізового режиму, яке
зупинилося після анексії Криму.
Спробуємо розставити крапки
над «і». Безвізовий режим дійсно
передбачає отримання віз для тих
громадян України, які прагнуть
працювати або вчитися на території ЄС. Однак це складно назвати
перепоною, яку неможливо подолати. Наприклад, у Польщі працюють
сотні тисяч громадян України і
вчаться десятки тисяч українських
студентів. Якщо згадати події попередніх років, то у 2000-х чимало
українців (щоправда, нелегально)
працевлаштовувалися у Греції, Іспанії, Португалії. Проте безвізовий
режим – це елемент зближення
України та Європейського Союзу, і
про офіційне відкриття ринку праці
для наших громадян можна бути
вести мову вже незабаром.
Прогрес у відносинах між Україною та ЄС означає не лише обопільну зацікавленість (найбільшому у світі об’єднанню можливостей
та свобод є цікавою одна з найбільших країн континенту), але і має
сформувати амбітну переговорну
позицію для офіційного Києва. Як
відомо, ЄС досі офіційно не визнав
«європейську приналежність» нашої держави, яка дає підстави претендувати на приєднання до Європейського Союзу. І хоча питання
вступу до ЄС – швидше середньоабо навіть довготермінове, з огляду
на низку причин, створювати офіційні підстави для нього потрібно
вже зараз.
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ЗНАЙ НАШИХ!

З ЕЛЕКТРОНКИ

«МIС АККЕРМАН
АККЕРМАН–2017»
2017» –
СТУДЕНТКА
КООПЕРАТИВНОГО ВУЗУ

Цьогоріч однією з найяскравіших подій в Білгород-Дністровському, що
на Одещині, став шоуконкурс «Міс Аккерман –
2017» – свято краси, грації, артистизму і талантів.
Члени журі конкурсу
повинні були вибрати не
просто чарівну, а й талановиту, яскраву й емоційну красуню. Тому оцінювали конкурс професіонали з різних сфер
творчості.
Організатори заходу
присвятили
конкурс
«Року туризму в Україні».
Разом із конкурсантками
глядачі подорожували від
України до США, від європейських держав до Таїланду і навіть у Мадагаскар. У цілому конкурс відповідав головній меті –
пропаганді
здорового
способу життя, вихованню внутрішньої культури,
почуття краси і гармонії.

Дефіле дівчат в національних костюмах остаточно переконало глядачів у тому, що українки –
найкращі.
Фінальний вихід конкурсанток у сукнях молодої талановитої майстрині з м. Білгород-Дністровського став найфеєричнішим. До речі, її колекцію було представлено
на Міжнародному фестивалі моди «Київ Фешн».
Саме в цих образах дівчата виглядали елегантно й жіночно.
Підготовка до конкурсу тривала понад два місяці, претендентки пройшли кілька відбіркових
турів. Серед семи чарівних фіналісток, котрі
змагалися за титул і корону, найкращою визнано 17-річну студентку
другого курсу БілгородДністровського економіко-правового коледжу
ПУЕТ Валерію Боднар,

яка навчається за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».
Валерія завжди відрізнялася яскравою зовнішністю, має на все
власну думку, наполеглива в досягненні поставленої мети. Вона –
активна учасниця різноманітних заходів, які
проводяться в коледжі.
Дівчина з дитинства займається танцями, захоплюється хіп-хопом. Має
прекрасні організаторські здібності – була старостою групи, є керівником танцювальної групи
з джаз-фанку.
Колектив БілгородДністровського економіко-правового коледжу
ПУЕТ вітає нашу красуню
із заслуженою перемогою. Хочемо побажати і
надалі дивувати нас новими
досягненнями,
адже все залежить тільки від особистого бажання, власної наполегливості та праці. Зичимо
невтомної енергії, творчої наснаги і невичерпного оптимізму.

Прес-центр БілгородДністровського
кооперативного
економіко-правового
коледжу

ПОДОРОЖ ДО КАРПАТ
Традиційно травень багатий на вихідні та святкові дні, які
прийнято проводити в колі сім’ї та з друзями.

Щ

об цьогорічні святкові дні пройшли корисно та запам’ятались
надовго, кураторами Е.Ю. Ткачук
та Н.М. Штифюк Чернівецького
ого
кооперативного економіко-правового коледжу
було організовано
орган
туристичну поїздку для
студентів першого та другого курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» до історико-культурного центру
Прикарпаття, що на Коломийщині.

Триденна поїздка була різноплановою та
надзвичайно цікавою. Першого дня студенти
поринули в минуле та ознайомились із побутовими, релігійними та культурними традиціями, відвідавши музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У музеї писанкового розпису до уваги студентів було представлено оновлену колекцію з понад 12 000
писанок і декоративних яєць з різних регіонів
України та країн світу.
Окрім того, студенти мали можливість відвідати історичні та релігійні пам’ятки, зокрема
найбільший у Західній Україні Кафедральний
собор Преображення Христового. Вечір цього
дня було завершено виступом комедійного дуету «Дикі гуцули» в ресторані «Штольня».

Другий день поїздки було присвячено розвагам сучасності – студенти переодяглися в
солдатів сьогодення та долучилися до гри в
пейнтбол. Після цього релаксаційний відпочинок було доповнено в спа-центрі та в термальних чанах.
Помилуватись гірськими краєвидами та
скуштувати справжній гуцульський бануш з
білими грибами, бринзою і шкварками, домашні різносоли та гуцульський узвар студентам вдалося в приватній садибі «Золотий
корінь» в селі Люча Косівського району.
Увечері в колибі «Три дороги» молодь поласувала смаженим коропом, чанахи погуцульськи, а також розважилась співами і
танцями під акомпанемент ансамблю «Гуцульщина».

Третього дня туристична група відвідала
саме серце туризму – місто Яремче, водоспад
«Пробій», Гуцульський сувенірний ринок,
Ведмежу гору, зоопарк гірських тварин, у якому студенти погодували гірських птахів, оленів, диких кабанів та покаталися на конях.
Справжня смачна гуцульська їжа, чисте повітря та надзвичайно колоритна гуцульська атмосфера, створена гідами туру, запам’ятається
всім учасникам поїздки надовго.

ФОРУМ

ТРИ ДНI ДЛЯ СОТНI ВРАЖЕНЬ

Нещодавно
в
ІваноФранківську пройшов Молодіжний євроатлантичний безпековий форум для студентів
з Івано-Франківського, Закарпатського, Тернопільського та
Чернівецького регіонів. Зви-

чайно, активний студентський
осередок Мукачівського кооперативного
торговельноекономічного коледжу ніколи не залишає поза увагою
можливість долучитись до
заходів означеного формату.

Тому цього року, за сприяння
дирекції МКТЕК, мені випала
честь бути однією із запрошених до участі у форумі, а
це – прекрасна нагода достойно представити рідний
виш. До слова, наш коледж –

єдиний із Мукачева, присутній на цих зустрічах.
Форум проходив у різних
форматах. Це були лекції відомих міністрів, послів, професорів, серед яких: Марюс
Януконіс (Надзвичайний і По-

вноважний Посол Литовської
Республіки в Україні), Володимир Огризко (екс-міністр
закордонних справ України),
Ігор Цепенда (ректор Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника), Ганс Гельсет (командир Військово-Морських
сил Норвегії і радник командувача Об’єднаного військового центру НАТО у Ставангері), Пятрас Вайтєкунас (колишній посол Литовської
Республіки в Україні), Андріус Пурванескас (радник постійного
представництва
Литви в НАТО).
Для студентів було підготовлено окрему місію. Ми
стали діячами реальної політики в симуляції зустрічей
в Північноатлантичній раді
та Комісії НАТО–Україна, де
ознайомилися з процесом
прийняття рішень у НАТО.
Такий «політичний діалог»
дав змогу студентам зрозу-

міти основні положення, що
стосуються формування національної безпекової політики України. Окрім того, такий захід – це ще й прекрасна можливість збагатитися
не тільки інтелектуально, а
й збільшити кількість знайомств, контактів.
Сподобалось абсолютно
все, починаючи хорошим вибором місця проведення форуму, закінчуючи злагодженістю роботи. Також значна
частина виступів проходила
англійською мовою, що збагатило наш мовний досвід.
Форум минув, але у мене
залишилась низка позитивних вражень про цю поїздку.
Упевнена, що цей неоціненний досвід обов’язково мені
знадобиться в майбутньому.

Маріанна МАРУХНИЧ,
студентка 221 групи
спеціальності
«Бухгалтерський облік»
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«Рецепт завжди один: беріться до справи, яким би незграбою ви не почувалися, проявляйте наполегливість».
Андре МОРУА, французький письменник

ПАРТНЕРСТВО

НОВI ГОРИЗОНТИ МIЖНАРОДНОЇ СПIВПРАЦI:

ЛИТОВСЬКИЙ ВЕКТОР
Нещодавно Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут мав честь приймати офіційну делегацію Шауляйського університету в особі ректора, проф. Донатаса Юргайтіса, директора департаменту міжнародних зв’язків Регіни Карвеліне, декана факультету технологій, фізичних і біомедичних наук, проф. Даріуса
Щаучуна, викладача факультету освіти та соціальної роботи Айсте Батурайте.

Ш

ауляйський університет – найбільший у північній Литві вищий
навчальний заклад, який пропонує програми
навчання за шістьма напрямами: біомедичний, фізичний, гуманітарний, соціальний, технологічних наук, мистецтв. Реалізація в університеті програм з
підготовки фахівців економічного профілю (у т.ч. спільно з
польськими ВНЗ) зумовила пріоритет на пошук партнерів у
міжнародній освітній співпраці. Саме цей аргумент і став визначальним акордом зустрічі
адміністрації двох вишів.
Знайомство литовських партнерів з ХКТЕІ розпочалось з «інтелектуального серця» нашого
вишу – бібліотеки. У бібліотечному комплексі було представлено цілісну концепцію інтелектуально-естетичного виховання
студентської молоді, що відповідає доктрині неогуманізму.
Особливі враження залишила
театралізована екскурсія залами бібліотечного комплексу.
Основна частина зустрічі з
професорсько-викладацьким
складом та студентством відбувалась у форматі інтерактивної
презентації в одній з лекційних
аудиторій ХКТЕІ.
До присутніх звернувся ректор Шауляйського університету, проф. Донатас Юргайтіс,
який акцентував увагу на світовій тенденції інтеграції вищої

освіти різних країн, вагомості
освітньої співпраці у царині науки, нанотехнологій, сервісній
ніші економіки. У виступі було
окреслено принципові позиції
Європейського Союзу щодо
підтримки наукових програм в
університетах, продукування
університетськими науковими
центрами нових технологій,
продуктів, орієнтованих на ринкове впровадження.
Директор департаменту міжнародних зв’язків Регіна Карвеліне представила професорськовикладацькому складу та студентству Інституту пізнавальні,
інтерактивні відеоматеріали,
що демонструють економічні,
соціальні, культурні, наукові

здобутки сучасної Литви, а також проморолик, який лаконічно і змістовно висвітлює пріоритетні напрями та концепцію діяльності Шауляйського університету.
Найбільше зацікавила аудиторію та частина виступу, де
п. Регіна розповідала про наукову діяльність університету, інтегративні процеси у вищій
освіті різних країн, розробку
якісно нових освітніх програм і
продуктів, а також гранти і стипендії ЄС на здійснення програм обміну студентами.
Жвавий діалог відбувся під
час обговорення питань апробованих інструментів оцінки якості вищої освіти у Литві; адапта-

ції теоретичних знань у практичних галузях, співпраці на
рівні університетів – реальний
сектор економіки; створення нових освітніх програм та їх регламентації Міністерством освіти і науки Литви; фінансування
наукових досліджень в університетах ЄС; вимог, що висуваються до здобувачів вченого
звання професора, доцента у
країнах ЄС.
Наприкінці офіційної частини зустрічі було представлено
проект угоди про співпрацю
між Шауляйським університетом та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічВікторія ЦЕРКЛЕВИЧ,
ним інститутом.
проректор з науковоА символічним завершенням педагогічної та виховної роботи

КОНКУРС

МАЙТЕ КОМПАС У ГОЛОВI!
Фаховий конкурс для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» Херсонського кооперативного
економіко-правового коледжу перевершив
всі сподівання: іскрометний гумор, непередбачувані запитання та винахідливість учасників подарували присутнім море позитиву
та океан захоплення.
У конкурсній програмі взяли участь команди «Бригантина» (Дмитро Піскун, Тетяна Рябошапко, Ірина Гончарова, Віктор Чурай,
Олексій Довгопол) та «Везучі підприємці» (Валерія Маленька, Олександр Суслов, Дар’я Щукіна, Максим Захаренко та Євген Гаркуша).
Конкурс «Презентація» сподобався глядачам дотепними жартами та продуманою
стратегією просування команд. Поєднавши

знання, інтелект, ерудованість і творчість,
наші гравці з легкістю відповідали на непрості професійні запитання, вгадували несподівані зображення товарів, розкривали таємниці ділового етикету. Не сумували і вболівальники, для них ведучі Анна Онопрієнко та Іван Старостенко запропонували конкурс «Хто швидше згадає загадки, приказки
і прислів’я про товари». Найбільш винахідливі звернулися за допомогою до всесильного Google, проте цікаво було всім.
Учасники змагань довели, що у справжніх лідерів у голові – компас, а в серці –
магніт. Адже успішний підприємець – це завжди лідер!

Дар’я ЩУКІНА, студентка групи Т-291

зустрічі стала церемонія передачі ректором ХКТЕІ, доктором
економічних наук, доцентом
Людмилою Коваль подарунка
для наукової бібліотеки Університету – фундаментальної наукової праці, створеної зусиллями вчених України, Білорусі,
Литви, «Князі Острозькі».
– Істина народжується в диспутах, дружба між однодумцями, науково-освітній поступ ХХІ
століття – у міжнародній співпраці, – наголосила Людмила Коваль, підсумувавши результати
зустрічі. – Серед непростих дипломатичних перипетій попередніх епох виразно поставали величні постаті, справжні титани,
які ще п’ятсот років тому заклали фундамент сучасних євроінтеграційних процесів. Найяскравіший серед них – великий
князь Костянтин Василь Острозький. У його постаті дивним
чином поєднались риси, притаманні і українському, і литовському народам: мудрість, мужність, вірність переконанням,
глибока освіченість і прагнення
до поширення науки і знань.
Щиро віримо, що прогресивні
задуми науково-освітньої, культурної співпраці між нашими
вузами зростуть пишними здобутками величних справ нашого студентства – нового покоління об’єднаної Європи.
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НАЙКРАЩА

КРАЇНИ

Наталія Мосейчук: «Я «ШКУРЮ» СЕБЕ ПОСТIЙНО.
I ПОСТIЙНО АНАЛIЗУЮ МИНУЛЕ»
Наталія Мосейчук, українська телеведуча, журналістка, ведуча ТСН на каналі «1+1» сьогодні на порадницькій гостині.
– Як багато в людини може бути щасть: родинне, жіноче, материнське, професійне,
творче… Здається, ви, пані Наталіє, маєте
весь цей набір?

буде. Сильні, розумні, наполегливі підуть семимильними кроками вгору. Слабкі, недолугі впадуть на дно. Розшарування намічається
колосальне. І боротьба за місце під сонцем
буде жорстока. Зараз як ніколи є запит на якісних, професійних молодих людей. А от щодо
моральності – є питання. Бо держава має велику прогалину. Ті, хто мав займатися вихованням, займалися чим завгодно, тільки не
дітьми. Мораль на державному рівні нині відсутня. Це як було з Майданом. Як із фронтом.
Хто виносив ідеологію Майдану? Не політики.
Звичайні люди. Сотня найсміливіших, яка полягла і своєю смертю дала паростки світлої і
переможної моралі. На чиї плечі ліг фронт у
перший рік війни? На простих українців, які
екіпірували бійців, годували, лікували їх. І це
породило звитяжну мораль. Так само і з молоддю. Висота їхньої планки залежатиме від
того, куди вони звернуть свої погляди.

– Боюся зурочити. Це надто інтимна тема.
Цим не пишаються публічно. Якщо такий «набір» у когось є, то, переконана, його бережуть
від сторонніх очей, тримають у теплі й не вихваляються. Тому і я не буду. Це дуже особисте.
А я не втомлююся казати, що моя публічність
триває годину – рівно стільки, скільки в прямому ефірі транслюють ТСН. До того я звичайна
жінка і мама, яка не любить розкривати дужки
свого успіху чи невдач.

– Як ото буває в житті: люди начебто і стартові можливості мають однакові, й талантом не обділені, а, дивись, один лишає другого далеко позаду, стаючи успішним, затребуваним, відомим. Чи то зірки в когось
так вдало сходяться, на роду написано, чи
настирливості, справжнього бажання чогось досягти в цьому житті значно більше?
Бо ж мудрі нас переконують: усього, що задумала людина, вона може досягти.
– Скажу вам по секрету: я не вірю в долю, в
зірки чи «потойбічні» причини успіху. Я знаю
одне: треба працювати. Вчитися. Дізнаватися.
Сумніватися. Дивитися на працелюбних людей.
Не жаліти себе. Не розпускатися. І стукати в усі
двері. І тобі відчинять. А ще – мати свій шлях.
Не озиратися і не порівнювати себе з кимось, а
шукати свою дорогу. Бажано не ділити її з кимось. У мене є ще один принцип: не заздрити і
цуратися людей, які слабують на заздрість. Бо
від них саме зло. Я тримаюся від таких подалі.
А щодо таланту… Я геть не талановита людина. І шкода людей, яких Бог поцілував у лоб, а
вони цим не скористалися. Просто не помножили цей поцілунок на працелюбність і настирливість. Просто профукали життя. Я і сину своєму
нічого не можу порадити, крім праці. Можливо,
я здамся занудою, бо не можу навчити його йти
по життю іншими стежками і торочу одне – «працюй, і в тебе все буде». Я щиро вірю, що цей рецепт правильний, і він йому допоможе.

– Як свого старшого сина орієнтували на
майбутнє? Допомагаєте йому розібратися
з життєвими пріоритетами?
– Знаєте, найбільша небезпека в тому, що період, коли треба розбиратися і визначатися з
життєвими пріоритетами, у молодих людей припадає на пубертатний вік! І тут, як кажуть,
«скільки вб’єш, стільки в’їдеш». Вони чують через раз. А то й через два! Їх ніби міняють на підлітків із сусіднього під’їзду, і через день до тебе
в дім приходить наче сусідський хлопчик. Ти
його наче й знаєш, але щось заважає достукатися. І хоча з Антоном (старший син) усе не так
складно, як у класичних прикладах «підліткового спротиву», нюанси все ж були (сміється). Зараз про це вже згадуєш з іронією. А от два роки
тому, особливо під час вступу до вишу, мені було
непереливки. Хоча я й сама винна. Надто категорична. Надто прямолінійна. Тому дякую чоловікові, якому вистачило терпіння і мудрості вислуховувати Антонові бажання і роздуми та мої репліки до них. Уже зараз ми з сином можемо говорити спокійніше й раціональніше. Він – студент
другого курсу КНЕУ. Став дуже виваженим. І наразі орієнтований на навчання.

– Пані Наталіє, чим вас можна зацікавити,
захопити?
– Добротою і вчинками. У слова я не вірю.

– Японське прислів’я радить: «Озирайся на
минуле, коли хочеш знайти майбутнє». Ви
часто озираєтеся на своє минуле? І чи маєте до нього запитання, зауваження?
– Так, я «шкурю» себе постійно. І постійно
аналізую минуле. Іду по ньому з червоною ручкою. І виставляю собі не найкращі оцінки, повірте.

– Із якою найголовнішою новиною вам би
хотілося сьогодні прийти до своїх глядачів?
– Колись у мене був ефір 31 грудня на Софій-

пу, відмовляються від колись начебто щирого бажання зробити цю країну, її людей
кращими і щасливішими насправді, а не на
словах, не в гаслах?
– Те, що я казала. Інфікованість. Вони заражаються жагою до грошей, влади. Вони слабкі,
щоб залишити зграю і йти своїм шляхом. Вони
стають заручниками замкненого кола. Хибного
кола.

– Наскільки б змінився світ, якби ним правили жінки? Можливо, їм вдавалося б змінювати його на краще, робити добрішим?
У вас ще був проект на телебаченні про
VIP-жінок, бачили, скільки є жіночої сили,
мудрості.
– Складне запитання. Так, я бачилаперебачила жінок, статусних пані. І багато з
них справді вартісні, цілісні, розумні й мудрі.
Але за всієї поваги до них я все ж таки їм би не
довірила світ, деяким я б не довірила навіть виховання їхніх дітей. Розумієте, телебачення іноді – як гарна штора, за якою немите вікно. Так
само і ці жінки. За вродою, багатством та розумом дуже часто – нещирість і нещаслива особиста історія. Тому тут усе дуже індивідуально.
Та й моя відповідь суб’єктивна, тому що мені
легше працюється з чоловіками. У них менше
емоцій та заздрості. Вони конкретніші. Мені це
імпонує. Так, вони не можуть народжувати.
Тож жінки без роботи не залишаться. Навіщо
їм, тобто нам, цілий світ?

– Знаю по собі, як класно бути мамою синів, та ще з такою різницею у віці. Молода
мама старшого, Антона, і молода мама молодшого, Матвія, дуже відрізняються одна
від одної?

ської дійсності чимало наших співвітчизському майдані, і прощаючись, я сказала люників перемістилося на цих щаблях – хтось
дям: «Наступного року хочу бути першою, хто
піднявся, хтось спустився; одні приємно
– Так. Шкода старшого. Я познущалася з ньоповідомить вам новину про мир».
вразили, здивували, а інші розчарували.
го добряче. Вчила, вчила і вчила. У три роки чи– Що відповідаєте на запитання, чому наш
Пані Наталіє, а вам яких людей більше витав. У першому класі розв’язував рівняння.
телевізійний новинний контент має так бападає зустрічати?
Одне слово, не матір, а єхидна. Зараз – повна
гато негативних барв?

– Насправді моє коло спілкування дуже обмежене. Воно вже пройшло, так би мовити,
«якісний відбір». Це мої колеги. Це однодумці,
з якими у мене спільні цінності. У нас дуже часто спільні радості, турботи, негаразди. Ми багато років разом. Одним колективом. А останні
три проявили в моїх колегах усе те, чого б не викрила спокійна ситуація звичайної рутинної
роботи. Тому навколо мене люди, які дають
привід мені пишатися, спонукають вірити в
силу людського характеру, люди, які дивують
своїми вчинками. Я захоплююся дівчатамижурналістками, які замість суконь от кутюр
одягають берці та кросівки та місять багнюку.
Я горда від того, що поруч зі мною хлопці, які
ризикували своїм життям і бігали під кулями,
тільки щоб весь світ дізнався правду про війну.
Я щиро вражена титанічною працею Солі Вітвіцької та всіх колег із проекту «Переможці».
Бо ці фотовиставки в буквальному сенсі дають
смисл життя багатьом їхнім учасникам. Ліда
Таран – чарівниця, завдяки якій діти отримують те, про що могли лише мріяти. Повірте, це
люди з великим серцем! Їхня робота не для піару. Це проекти, результат яких, щиро хочу в це
вірити, зараховується не на цій грішній землі.

– Насправді кожен із нас приходить у цей
світ зі своєю власною духовною глибиною.
А от якої глибини суспільству чекати від
тих, хто щойно спинається на ноги, стає
його громадянами? Чи додасть її нинішній
катарсис, який переживає наша країна, підніме чи навпаки – опустить планку їхньої
моральності?

– Ірина Бекешкіна, наш знаний соціолог, із
котрою теж спілкувалася на порадницькій
гостині, зауважила, що ми – різні й перебуваємо на різних щаблях моральності. На– Гадаю, що теперішні часи проявлять
певне, за ці останні роки непростої україн- нашу молодь якнайкраще. Середнячків не

махновщина. У Матвія дитинство «Гуляйполе»!
– Таке життя. Контент – це його дзеркало. БуЖодних заборон, наказів та страхань! І теж ходемо краще жити, закінчиться війна, мами прироша дитина, скажу вам.
пинять пиячити та залишати своїх новонародже– Наші читачі, ваші прихильники можуть
них немовлят у лісосмугах, сусіди будуть прина мене образитися, якщо не запитаю вас,
бирати в під’їздах – тоді й покажемо іншу реальпані Наталіє, ще й про красу зовнішню,
ність. А поки маємо те, що маємо. Є стимул зміякої вам вділено щедро. Як загалом ставинюватися. І цьому ми теж даємо приклади.

– Звісно, тепер проблем, біди, горя людського дуже багато. Вам як телеведучій доводиться часто розповідати й про таке. Як
керуєте своїми емоціями, опановуєте себе?
Адже ви не з тих, хто на одному емоційному рівні розповідає що про хороше, що
про трагічне.
– Я погано з цим справляюся, скажу чесно.
Все-таки певні психотріщинки з’явилися й у
мене. І приховувати їх немає сил. Плачу, сумую,
«клубок у горлі», тремор у руках – усе це є. А в
кого інакше? Тільки у байдужих і черствих. Я
так думаю.

– Нашому вітчизняному телепростору дорікають у його національній безликості.
Що, на вашу думку, найбільше заважає
йому знайти те обличчя?
– Політики. Зауважте, я кажу політики. Бо
саме ці пустопорожні флюгери не дають пробитися достойним людям нагору. Вони ніколи не стануть політичною елітою, яка б втілила ідею більшості українців щодо національної ідентифікації.
Їм для цього не вистачає професійності, освіти та
гідності. Саме тому й телепростір – безликий, що
політики – основна частина контенту.

– За своє журналістське життя вам часто
випадало зазирати у приховане й неприховане життя своїх впливових співрозмовників. Чому люди, досягши певного Олім-

теся до зовнішності, чи багато витрачаєте
на себе – зусиль, часу, коштів?

– Ніколи не вважала себе красивою. Просто
в мене завжди були інші пріоритети. Я не веду
«зіркового» життя, годинами лежачи на косметичних процедурах, у спа чи спортзалах. Пізно
лягаю. Рано встаю. Куховарю, прибираю, прасую, гуляю з дитиною. Роблю те саме, що роблять мільйони українок. І працюю. Тому краса
займає кілька хвилин, коли вдається постояти
біля дзеркала. Ну й дякую стилістам та гримерам, які дбають про те, щоб мені такі запитання
(про красу) ставили.

– Насамкінець хочу поцікавитися, що вас
тішить у сьогоденні України, попри те, що
наша країна переживає не найкращі часи?
– ЛЮДИ. Наші ЛЮДИ. Найкращі з них. Їх
так багато вже не з нами. Але ресурс є. Тому я
так трепетно ставлюся до патріотів. До людей
добрих та світлих. До людей дії. На них уся надія. Переможемо.

– Дякую за розмову. Щастя, миру і добра
вам, вашій родині.

Порадницьку гостину провела
Тетяна ВЛАСЮК,
головний редактор газети «Порадниця»
Фото наданe прес-службою телеканалу «1+1»
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ДОЗВІЛЛЯ

«Дайте мені музей, і я заповню його».
Пабло ПІКАССО, iспанський художник

АНЕКДОТИ

Повідомлення

ДО СВЯТА

ВIД МОЛЬФАРIВ
ДО ВТОПЛЕНОГО «ЗАПОРОЖЦЯ»
40 років тому – в 1977 р. – був заснований Міжнародний день музеїв. Відтоді свято всіх тих, хто
причетний до музейної справи, відзначається в усьому світі 18 травня. Яких тільки музеїв не буває! Одні тільки назви чого варті: Музей дивовижних речей (Нью-Йорк), Музей нижньої білизни
знаменитостей (Брюссель), Музей поганого мистецтва (Бостон), Музей брехні (німецьке містечко
Кюріц) тощо. Чимало і в Україні незвичайних музеїв, які допомагають по-іншому подивитись на
традиції, культуру і побут. Або навіть шокують. Отже, запрошуємо на екскурсію в…
МУЗЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ МАГІЇ

МУЗЕЙ СНОВИДІНЬ

Почнемо з
таємничого
– з карпатських магів
мольфарів.
Гуцули кажуть, що ці
чарівники
досі «водяться» у їхніх місцях, і можуть викликати дощ або управляти волею людини. Саме мольфарам, їхнім «знаряддям
праці» і присвячений Музей гуцульської
магії у смт Верховина Івано-Франківської
області. Тут ви побачите ціпок, за допомогою якого врятували жабу від змії, і тепер
він має чудодійну властивість: мирить посварене подружжя; або ніж – «громовий
чепелик», яким розганяли хмари. Всі експонати подарували музею родичі покійних
мольфарів.

МУЗЕЙ
ВЕСІЛЛЯ
Хочете побачити, як
грали весілля наші пращури 100 років тому? Тоді вам на Полтавщину, в село
Великі Будища, де розташований єдиний
в Україні народний музей весілля. Його
особливість у тому, що всі експонати тут
можна брати до рук. Є в ньому й піч, де
досі печуть пироги. А все тому, що в музеї
проводяться справжнісінькі весілля: зі
стравами української кухні, самогоном і
стародавніми обрядами. Найцінніший
експонат музею – весільна сукня 1926
року. Є і скриня із приданим, де зберігається дюжина сорочок і 40 рушників.
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ночого взуття, ціпках і навіть авторучках.
Розгадати зміст ваших снів допоможуть у Експонати в музеї справжні.
київському Музеї сновидінь. При цьому навіть не обов'язково туди приходити: можна
МУЗЕЙ
просто відкрити «Скриню сновидінь» на
НЕПОТРІБНИХ
його сайті, пройшовши реєстрацію, і розпоРЕЧЕЙ
вісти в короткому есе свій сон, при цьому
можна ще й «підглядати» чужі сни (анонімЩо тільки не вині, звичайно). Повідавши сон, ви зможете
кидають люди!
довідатися його значення від «сновидців» –
Часом непотрібспівробітників музею. Крім того, тут прово- ні речі виявляються цінними з точки зору
дять майстер-класи з мистецтва, лекції.
історії. Родзинка колекції київського музею
непотрібних речей – порцеляновий сервіз в
ідеальному стані, на кожному із предметів
МУЗЕЙ
якого виведено золотими буквами «Котику
ДЗВОНІВ
от И.О.». Очевидно, кавалер колись даруУ Луцькому зам- вав його дамі серця… Є в музеї різне начинку князя Любар- ня минулого й позаминулого століть – стута, у вежі Вла- пи, рогачі. І ціла колекція погрудь Леніна –
дича, розташу- найнепотрібнішої речі, як виявилося.
вався єдиний в Україні музей дзвонів. Тут зібрано понад 90 дзвонів XVII–XIX століть, які ПІДВОДНИЙ МУЗЕЙ
звозили із закритих церков. Найстаршому ДЛЯ ДАЙВЕРІВ
дзвону перевалило за 350 років. Є і дзвони,
що вживалися у побуті: пожежні, залізничні,
У селі Микопоштові, річкової пристані. А також царські
лаївка Дніпробубонці, дзенькіт яких на трійці коней було
петровської
чутно за квартал.
області є музей, у який потрапити змоМУЗЕЙ
же далеко не
КОНТРАБАНДИ
кожний. Адже для цього слід пірнути на глиОдеські контра- бину від 10 до 48 метрів. Саме там, у затоплебандисти завжди ному кар'єрі, і знаходиться експозиція «для
своїх» – для дайверів. Тут можна побачити завідзначалися
спритністю й не- тонулі «Запорожця» і «Жигулі», кабіну від Каабиякою фантазією. Про те, на які хитрощі мАЗа, мотоцикл, автоцистерну, пивний кіоск і
вони йшли, щоб провезти повз митницю навіть розмальований автобус вагою у дві
свій товар, і розповість музей контрабанди. тонни – дайвери топили його за допомогою
Сигарети провозили у схованках автомобі- буксира й парашута.
лів – порожнечах у дверях або другому бен- Перелік унікальних музеїв України не закінчезобаку. Коштовності ховали в каблуках жі- ний. Просто закінчилася газетна площа:)

Сьогодні бачив багато облич: веселих,
щасливих. Як виявилося, ішов додому з
поліклініки… у бахілах.
Системному програмістові на день народження подарували валізу. Він запитує:
– Навіщо?
– Ти ж у відрядження різні їздиш системки
налагоджувати?
– Ну...
– Отож-бо: сюди майку покладеш, сюди
шкарпетки, сюди...
– Стоп, стоп, хлопці! А в чому ж я поїду?
Одна подруга дзвонить іншій:
– Я сьогодні на роботу не прийду.
– Чому?
– Чоловік загубив 300 доларів, шукає...
– А ти тут до чого?
– А я на них стою.
Розмовляв із мамою стосовно її бажання
мати онуків. Зійшлися на тому, що вона
заводить кота.

– А до мене теща після весілля тільки раз
приїхала...
– Та ти просто щасливчик!
– Так... Але назад так і не поїхала...
Вовочка зупиняє машину на вулиці:
– Дядечку, довезіть до школи!
– Я їду в протилежний бік.
– Тим краще!
Заходить чоловік у зоомагазин.
– Дайте папугу!
– Немає, закінчилися.
– От дідько, все є, поговорити ні з ким,
будь-які гроші плачу, дайте папугу!
Думали-думали продавчині, підфарбували сову, продали. За тиждень приходить
щасливий чоловік:
– Спасибі, дівчата!
– Невже говорить?
– Ні, зате як слухає!

ПОЕЗІЯ
Вадим КРИЩЕНКО

ОТАКЕ

ВIРШОВАНI АФОРИЗМИ

Щось гірчить, а щось лоскоче –
На усе є воля Божа...
Один може – та не хоче,
Інший хоче – та не може.

ЖИТТЯ УРОКИ

БУВАЄ

СПОДІВАЄМОСЯ НА СЕБЕ

Життя уроки – не малі,
А з них – запам’ятати треба:
Чим більш зігнемось до землі,
Тим далі будемо від неба.

Життя ми називаєм грою –
Тривожні співи на кларнеті...
Буває люто б’ються двоє,
А перемогу має третій.

...Оце – пусте, а те – значиме:
Тут розібратись є потреба...
Великий світ перед очима,
Та сподіваймось лиш на себе.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.
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НАЙЛЮБІШІ ДІТИ
Хоч ховає загадку життя
У свої чуттєві стуки-грюки...
Я зробив для себе відкриття:
Найлюбіші діти – це онуки.

– Ласкаво просимо в Товариство зануд! Візьміть собі стілець.
– Взагалі-то, у цього, як ви висловилися,
стільця, немає спинки, тож технічно це табуретка.
– Схоже, у нас новий голова!
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частини – до того як забув вдома телефон
і після.
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КАЛЕЙДОСКОП
ДО СВЯТА

ГОРОСКОП НА 22.05–28.05

КООПЕРАТОРИ
ВШАНУВАЛИ ВЕТЕРАНIВ
Минають роки, десятиліття, минуть століття, але подвиг, відвага, мужність і патріотизм воїнів у роки Другої світової війни ніколи не забудуться. От і під час цьогорічних урочистостей з нагоди Дня Перемоги, організованих правлінням Волинської облспоживспілки, ветерани-кооператори,
лави яких із кожним роком все більше рідіють, згадували буремні сорокові
роки минулого століття, своїх побратимів, які молодими лишилися у своїй
та чужих землях, ніби на варті спокою людей доброї волі.
ВОЛИНЬ

–В

іддаючи данину
шани і поваги
воїнам-фронтовикам, згадаймо всіх,
чиє життя забрала
війна, низько вклонімося і складімо
глибоку синівську шану тим, хто героїчно пройшов бойовими шляхами.
Вшануймо і тих, хто залишився у мирному строю і передав молоді свій багатий життєвий досвід, – сказав у вступному слові на урочистостях голова
ради ветеранів облспоживспілки Петро Ведринський. – Так хотілося вірити, що війна 1941–1945 рр., яка прокотилася нашою землею, ламаючи людські
долі й душі, буде останньою на українській землі й в усьому світі, що злагода і добробут запанують у кожній оселі... На жаль, путінська Росія не дає
нам спокою.
Петро Іванович нагадав присутнім
про ті жахіття, які принесла Друга світова на наші землі, скільки сліз було
виплакано матерями, дружинами, нареченими, сестрами, які проводжали
на жорстоку битву своїх рідних або суджених.
– Наша сім’я була найщасливішою,
коли з фронту повернувся батько. Але,
на жаль, не всі дочекалися своїх воїнів.

Мало яка родина не зазнала болю
втрат у тій немилосердній м’ясорубці,
що її спровокували два людиноненависні режими – фашизм та сталінізм.
За їх політику народи Європи, інших
країн світу розплачувалися мільйонами життів. Сьогодні погляди істориків
на ту війну далеко не однозначні. Порізному оцінюють діяльність одних та
інших. Але вини простих солдатів
нема. Вони чесно й сумлінно виконували синівський обов’язок, захищаючи
свій дім, рідну землю від чужоземців,
які зазіхнули на найдорожче – людське
життя, волю та свободу, – сказав Петро
Іванович.
Серед волинських ветеранівкооператорів, які пройшли всю війну
аж до Берліна і вже відійшли у вічність, П. Ведринський згадав Петра
Костянтиновича Овчиннікова, начальника відділу звірівництва облспоживспілки, Петра Лук’яновича Вишневського, заступника голови правління
облспоживспілки, Миколу Васильовича Майданика, начальника збуту заводу «Харчовик», Віктора Дем’яновича
Суховершу, керуючого конторою облспоживспілки...
Слід зазначити, що президія Ради
ветеранів облспоживспілки постійно

піклується про фронтовиків. Це і привітання зі святами, і соціально-грошова
допомога, і обстеження у лікарнях чи
на дому.
Тепло і щиро привітала ветеранівспілчан голова правління облспоживспілки Марта Кандиба:
– Дорогі, шановні наші ветерани! Від
усієї душі вітаю вас із Днем пам’яті та
примирення і 72-ю річницею перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні.
Радісно й сумно водночас повертатися
у ті травневі дні далекого 45-го. На
жаль, не всі творці перемоги дожили до
неї. А нині невмолимо відходять у небуття ті, кому пощастило вижити у тій
страшній війні. Хочу побажати всім
міцного здоров’я, родинного затишку й
тепла, а також подякувати, дорогі ветерани, за ваш внесок у розвиток кооперації Волині. Вітаю зі святом, низько
схиляю голову перед вами.
Члени ветеранської організації
отримали грошові винагороди від правління облспоживспілки. Для них також
було організовано святковий обід у
кафе «Над Стиром».

Андрій БАРСЬКИЙ,
заступник голови Ради ветеранів
Волинської облспоживспілки

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
будівлю закусочної «Теремок» загальною площею
87,4 кв. м та контори площею 152,7 кв. м за адресою:
Волинська область, м. Луцьк, вул. Мисливська, №2, №4.
Контактний телефон: (0332) 72-71-56.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ
приміщення худобозабійного пункту загальною площею
143,9 кв. м за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Першотравнева, 30.
Контактний телефон: (0332) 72-82-96.

ПРОДАЄТЬСЯ
магазин загальною площею 78,0 кв. м за адресою:
Волинська область, Луцький район, с. Княгининок,
вул. Тополева, 71а. Контактний телефон: (0332) 70-05-84.

ПРОВОДИТЬСЯ ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ
приміщення кафе «Ластівка» загальною площею
267,5 кв. м за адресою: Волинська область,
смт Колки, вул. Центральна, 40.
Телефони для довідок: (03376) 22276, (03376) 22268.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ
нежитлової будівлі та споруд (магазин загальною площею 377,2 кв. м, вбиральня загальною площею 1,2 кв. м,
колодязь), які розташовані за адресою: Полтавська обл.,
Зіньківський р-н, с. Попівка, вул. Жовтнева, 29.
Телефон для довідок: (095) 731-82-34.

ОВЕН
(21.03–20.04)

Можливо, доведеться на деякий час
поступитися принципами, та позитивний результат не змусить довго чекати. Сприятливий
час для поїздок, подорожей, навчання, реалізації своїх можливостей.
ТЕЛЕЦЬ
(21.04–20.05)

Ваше красномовство й темперамент
допоможуть завоювати
авторитет у своєму
колі. Під кінець тижня
не прогавте шансів та
привабливих перспектив, що відкриваються
перед
р д вами.
БЛИЗНЯТА
(21.05–21.06)

У четвер починається новий сонячно-місячний цикл у вашому знаку. Можуть
з’явитися цікаві проекти в роботі, плани, які
принесуть результат до
середини червня. Для
покупок і спілкування
найбільше підходять
вихідні.
д
РАК
(22.06–22.07)

Самостійна
робота дасть можливість усвідомити, що
відбувається, й відкрити в собі нові якості. З
молодиком у четвер
прийде час переглянути цінності, що мотивують у повсякденному
житті.
ЛЕВ
(23.07–23.08)

Турбота про
оточення сприятиме
зростанню вашого авторитету. Не поспішайте встигнути все одразу та не ображайтеся
на друзів, якщо вони не
зможуть підтримати
вас. Найсприятливіші
дні для спілкування –
п’ятниця
ц й вихідні.

тижня ставте перед собою масштабні цілі.
ТЕРЕЗИ
(24.09–23.10)

Завдяки оточенню отримаєте несподівану підтримку,
чимало можливостей
для подорожей і підвищення свого освітнього
рівня.
р
СКОРПІОН
(24.10–22.11)

Нові проекти
далеко не завжди сприятливо позначаються
як на вашій кар’єрі, так
і на матеріальному добробуті. Готуйтеся досягати своїх цілей ціною значних зусиль і
всупереч
бажанням
оточення.
СТРІЛЕЦЬ
(23.11–22.12)

Партнери, які
з’явилися в цей час, допоможуть зайнятися
новим бізнесом або видом діяльності. Події
наприкінці тижня потребуватимуть від вас
дисципліни й виконання своїх обов’язків.
КОЗЕРІГ
(23.12–20.01)

Подбайте про
здоров’я, розвантажте
нервову систему. Відсутність часу на відпочинок компенсує фінансова віддача, а хороший контакт із начальством можна використати й в особистих
цілях.
ц
ВОДОЛІЙ
(21.01–19.02)

У
деяких
представників знака не
виключено втоми, тому
приділяйте більше уваги відпочинку, займайтеся своїм хобі, тим, що
подобається й зміцнює
силуу ду
духу.
у
РИБИ
(20.02–20.03)

Інтереси будуть зосереджені в
основному на справах
ДІВА
сімейних і господар(24.08–23.09)
ських. Обставини в
Спрямуйте
свої зусилля на завер- домі потребуватимуть
шення
розпочатих серйозних розмов, піссправ й узгодження ля яких стане легше.
проблем з органами
контролю. Під кінець
Тетяна НІКОЛАЄВА

Правління Івано-Франківської Споживспілки та обком профспілки працівників споживчої кооперації із
сумом сповіщають, що на 92 році пішла з життя Елеонора Йосипівна Семенкович – ветеран споживчої
кооперації.
Трудову діяльність Елеонора Йосипівна розпочала
після закінчення Московського інституту харчової
промисловості (1962 рік) начальником виробничотехнічного відділу. З травня 1978 року вона працювала начальником об’єднання громадського харчування, була членом правління облспоживспілки.
Елеонору Йосипівну завжди вирізняла ерудиція, наполегливість, порядність, вимогливість щодо виконання своїх службових обов’язків.
Висловлюємо щирі співчуття рідним Елеонори Йосипівни, близьким і колегам з приводу непоправної
втрати. Нехай наші співчуття допоможуть пережити
біль втрати найдорожчої вам людини.

