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ОФІЦІЙНО

 НАГОРОДИ

  У ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Увага!   Гра!

ВІТАЄМО!

Г оловний лейтмотив зустрі-
чей і переговорів із ізраїль-

ськими колегами – презента-

ція програмних продуктів, де-

монстрація їх конкурентних пере-

ваг, декларування своїх намірів до 

тісного, взаємовигідного і тривало-

го співробітництва.

Іяль Фаркаш, начальник СО-ОР 

Israel of Technology, та Віра Іоффе, 

начальник економічного відділу 

СО-ОР Israel, поділилися досвідом 

ведення торговельного бізнесу, зо-

крема, тим, як використовуються сис-

темні інформаційні технології. 

У свою чергу рівняни і тернопіль-

чани продемонстрували ізраїль-

ським кооператорам свої бізнес-

моделі в галузі торгівлі.

Так, зокрема тернопільська мо-

дель – це підприємство «ТеКо Трейд», 

якому передано в управління 15 ма-

газинів різних форматів, це повніс-

тю централізоване товаропостачан-

ня, яке функціонує на базі відповід-

ного програмного забезпечення.

Рівненська модель – підприєм-

ство «Кооп Торг Сервіс» (оптово-

логістичний центр) – це 75 контр-

агентів, у тому числі 40 юридичних 

осіб, які торгують у майже 500 ма-

газинах. Спостерігається стійка ди-

наміка зростання централізованих 

товарних поставок, доля яких на-

близилася до 30%. Однак, недолі-

ком є те, що управління товарними 

запасами в роздробі здійснюється 

вручну, програмного забезпечення 

немає. 

До речі, обидві моделі застосову-

ються і в Ізраїлі. Так, підприємство 

«Кооп Ізраїль Супермаркет», крім 

торгівлі у власній роздрібній мере-

жі, здійснює товарозабезпечення 

160 магазинів інших власників. Усе 

це відбувається на засадах взаємної 

вигоди. Для «Кооп Ізраїль Супер-

маркет» формуються великі об'єми 

закупівель, для магазинів – прива-

бливі умови і вигідні цінові пропо-

зиції. Доля централізованих поста-

вок становить 70%. Це  класичний 

взаємовигідний бізнес логістичного 

центру і роздробу.

Є суттєва відмінність між робо-

тою цих моделей в Україні і в Ізраїлі. 

Вона полягає у тому, що ізраїльські 

бізнес-моделі функціонують ви-

ключно на базі сучасного системно-

го програмного забезпечення.

Українським кооператорам є 

чому повчитися у своїх ізраїльських 

колег. Хоча поле для маневрів у нас 

вузьке: або об'єднання магазинів 

різних власників у мережевий рі-

тейл з єдиним центром закупівель, 

або продовження практики переда-

чі магазинів в оренду і згортання 

власної роздрібної торгівлі аж до 

повного її припинення. Досвід 

останніх років свідчить, на жаль, 

про перевагу другого шляху розви-

тку, який є хибним. Також не логіч-

ною є ситуація, коли споживча коо-

перація має півтора десятка тисяч 

магазинів, але при цьому не має 

роздрібних мереж.

Ще одна обставина не на нашу ко-

ристь: жодна національна роздрібна 

мережа не може функціонувати без 

програмного забезпечення. Але на 

шляху до комп'ютеризації торго-

вельних підприємств постає черго-

ва перешкода: відсутність у коопе-

ративних магазинах мережі Інтер-

нет. Тільки проводовий Інтернет 

може забезпечити якісний зв'язок у 

режимі реального часу. Представ-

ник Укртелекому, який супроводжу-

вав наш візит, запропонував у вирі-

шенні цієї проблеми свої послуги. 

Однак, вирішувати її окремо, тільки 

для конкретних магазинів, дуже до-

рого, а тому недоцільно. Об'єд-

навшись хоча б у масштабах адміні-

стративного району, це можна зро-

бити швидше, ефективніше і значно 

дешевше. 

Підсумовуючи, можемо говори-

ти про наступні конкретні кроки, 

які повинні зробити кооператори 

України: 

 об'єднання магазинів різних 

власників у роздрібну мережу і ство-

рення єдиного центру закупівель. 

Формат може бути різний, напри-

клад, за тернопільським зразком;

 забезпечити мережеві мага-

зини якісним проводовим Інтернет-

зв'язком;

 комп'ютеризація роздрібної 

торгівлі.

Об'єднання магазинів у роздріб-

ну мережу з єдиним центром закупі-

вель забезпечить можливості для:

стандартизації бізнес-процесів;

збільшення маржинального 

доходу за рахунок нижчих закупі-

вельних цін;

збільшення рівня доходів за 

рахунок маркетингових і марчен-

дайзингових платежів.

Запровадити сучасні рітейл-

технології без об'єднання коопера-

тивних магазинів у роздрібні мережі 

НЕМОЖЛИВО.

Дорогі колеги!
Дозвольте висловити подяку за вашу гостин-

ність.
Ми були дуже раді познайомитися із коопераці-

єю України, де для нас відкрився світ справжніх 
кооператорів, які мають розгалужену роздрібну 
торгівлю.

Магазини, які ми відвідали, справили на нас ве-
лике враження своїм асортиментом, планограма-
ми і, особливо, відданими працівниками, які праг-
нуть допомогти покупцю та створюють справді 
родинну атмосферу.

Ми також ознайомилися із системами управ-
ління, які використовуються у різних регіонах і 
фірмах. У зв'язку з цим ми вважаємо, що наша 
спільна ініціатива дуже актуальна у цей момент. 
А тому вимагає невідкладної реалізації, враховую-
чи конкуренцію, яка швидко зростає.

Звичайно, ми усвідомлюємо величину і склад-
ність втілення нашої спільної ідеї. Однак нас це 
не лякає, бо ми сповнені впевненості у тому, що 
спільними зусиллями зможемо подолати будь-

які перешкоди і створити проект, який відпові-
дає світовим стандартам. Проект, яким коопе-
рація України та Кооп Ізраїль зможуть пиша-
тися, який демонструє міцне співробітництво 
заради загального добра і розвитку кооператив-
ної справи.

З цією метою нам необхідно діяти у кількох, у 
тому числі паралельних напрямах. А саме – у на-
прямі розвитку ділових зв'язків між коопераціями, 
технологічному та, звичайно, юридичному. Будемо 
раді створити спільні робочі групи, щоб дійти вза-
єморозуміння і підбити підсумки. Ми абсолютно 
переконані у позитивному розвитку, оскільки спів-
робітництво є основною цінністю Кооп Ізраїль.

З нетерпінням чекаємо початку нашого плід-
ного і тривалого співробітництва заради спіль-
ного добра.

Ще раз дякуємо за час, який ви нам приділили та 
за щедру гостинність. Спасибі від щирого серця.

З глибокою повагою

Віра Іоффе та Іяль Фаркаш

МIЖНАРОДНЕ  СПIВРОБIТНИЦТВО
15 травня Укркоопспілку, Рівненську та Тернопільську спілки споживчих товариств вперше відвідали колеги з Ізраїлю, 
про що «Вісті…» писали у №20 від 18 травня цього року. Супроводжував візит закордонних гостей перший заступник 
Голови Правління Укркоопспілки Микола Людвічук. А нещодавно на адресу українських кооператорів надійшов лист-
подяка від членів делегації, яка побувала в Україні: начальника СО-ОP Israel of Technology Іяль Фаркаша та начальника 
економічного відділу СО-ОP Israel Віри Іоффе. Його ми публікуємо. На наше прохання своїми думками про результати 
візиту ізраїльських колег поділився перший заступник Голови Правління Укркоопспілки Микола Людвічук.

АЛЛУ МИХАЙЛІВНУ 
МИХАЙЛЕНКО, 
головного бухгалтера Кахов-
ського районного споживчого 
товариства, з ювілеєм, який 
вона відзначає 1 червня.
Алла Михайлівна працює в спо-
живчій кооперації району 36 ро-
ків на посадах бухгалтера, за-
ступника головного бухгалтера, 
а з серпня 2003 р. – головного 
бухгалтера Каховського район-
ного споживчого товариства. 

Багатий професійний досвід, 
почуття відповідальності, пра-
целюбність, порядність здобули 
їй заслужений авторитет серед 
кооператорів району та області.
Шановна Алло Михайлівно!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, невичерпної 
енергії, успіхів та благополуччя. 
Хай доля завжди буде щедрою до 
Вас, дарує Вам світле майбутнє!
З повагою

правління, профспілковий 

комітет та весь колектив 

Каховського районного 
споживчого товариства

ВОЛОДИМИРА 
ЯРОСЛАВОВИЧА 
ПАСЬКО, 
голову правління Надвірнян-
ського районного споживчого 
товариства, з ювілеєм, який він 
святкуватиме 2 червня.  

Шановний Володимире 
Ярославовичу!
З нагоди Вашого ювілею при-
йміть від нас найкращі, найсер-
дечніші та найщиріші вітання!
Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, щастя безмежного, 
оптимізму, реалізації ідей і за-
думаних планів, родинного за-
тишку, шани і поваги від лю-
дей та вірності від друзів.
Нехай якомога частіше усміха-
ється Вам доля. Нехай Ваш 
творчий вогник не згасає, а на-
впаки надає споживчій коопера-

ції Надвірнянщини можливість 
процвітати та розвиватись. 
Нехай і надалі Всевишній на-
дає Вам сил та завзяття. Радій-
те кожному дню.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає!
З повагою 
правління, колектив та 
об’єднаний комітет профспіл-
ки Надвірнянського районного 
споживчого товариства

ОЛЬГУ СЕРГІЇВНУ 
РИКАЛОВУ, 
заступника голови правління 
Новопсковської райспожив-
спілки Луганської області, 
з 60-річним ювілеєм, який вона 
святкуватиме 4 червня.

Шановна Ольго Сергіївно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає!
З повагою 
колективи системи  
Новопсковської 
райспоживспілки

ЗАСЛУЖЕНА 

ВІДЗНАКА

За багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок 
у розвиток споживчої 
коо перації України та з 
нагоди ювілейних дат 
нагороджено
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
Всеукраїнської централь-
ної спілки споживчих то-
вариств та ЦК Профспіл-
ки працівників споживчої 
кооперації України:
МАРИНКЕВИЧ Софію 
Олександрівну, голову 
правління Жашківського 
районного споживчого 
товариства Спілки спо-
живчих товариств Чер-
каської області. 



3№22 (1303), четвер, 1.06.2017 р.

25 травня 2017 року на базі 
Львівського торговельно-еконо-
міч ного університету відбулася 
ХIV науково-практична конфе-
ренція студентів вищих навчаль-
них закладів Укркоопспілки на 
тему «Інноваційні процеси і їх 
вплив на ефективність діяльності 
підприємства», на якій обговоре-
но актуальні питання правового 
забезпечення та економічного 
розвитку національної економіки 
в умовах сучасних геополітичних 
й інформаційних трансформацій 
суспільства. Організатором захо-
ду виступив Навчально-методич-
ний центр «Укоопосвіта» Все-
української центральної спілки 
споживчих товариств.

Г оловними доповідачами на 
конференції були студенти 
кооперативних вишів. По-
гляд молоді на подальший 
економічний розвиток і 

країни загалом і системи спожив-
чої кооперації зокрема був особли-
во важливим. Адже майбутнє – у 
руках сьогоднішніх студентів.

На конференцію подали 43 нау-
кові доповіді студенти зі Львівсько-
го торговельно-економічного уні-
верситету, Хмельницького коопера-
тивного коледжу Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту, Мукачів-
ського кооперативного торговельно-
економічного коледжу, Львівсько-
го кооперативного коледжу еконо-
міки і права, Рівненського коопера-
тивного економіко-правового коле-
джу, Луцького кооперативного ко-
леджу Львівського торговельно-
економічного університету, Терно-
пільського кооперативного 
торговельно-економічного коле-
джу, Чернігівського кооперативно-
го коледжу та Чернівецького коопе-
ративного економіко-правового ко-
леджу Івано-Франківський фінансо-

во комерційний кооперативний ко-
ледж ім. С.Граната.

Відкрила науковий форум віталь-
ним словом член Правління Укр-
коопспілки, директор Департаменту 
кадрової політики, освіти і науки, 
директор НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н. 
Л.Г. Войнаш. Лідія Герасимівна на-
гадала, що конференція проводиться 
за географічним принципом: у Львів-
ському торговельно-економічному 
університеті та у Полтавському уні-
верситеті економіки та торгівлі. Та-
кож вона закликала до наукового 
диспуту для формування системного 
підходу удосконалення діяльності 
підприємств за допомогою втілення 
інноваційних процесів.

У вітальному слові ректор універ-
ситету, професор П.О. Куцик привітав 
учасників наукового форуму у найста-
рішому торговельно-економічному 
вищому навчальному закладі України 
та Центральної і Східної Європи. Пе-
тро Олексійович закликав молодих 
науковців до плідної наукової диску-
сії з обговорення актуальних проблем, 
що впливають на ефективну діяль-
ність підприємств.

Також з вітальним словом ви-

ступив заступник голови правління 
спілки споживчих товариств Львів-
ської області М.В. Хлевинський, на-
голосивши на необхідності прове-
дення подібних заходів для залу-
чення результатів наукових дослі-
джень у практичну діяльність під-
приємств і організацій системи спо-
живчої кооперації України.

Наукова тематика робіт учасни-
ків конференції виявилася різнома-
нітною та актуальною. Студенти у 
своїх працях дослідили багато ціка-
вих, новітніх для системи спожив-
чої кооперації проблем. Приміром, 
про аспекти модернізації націо-
нальної економіки та шляхи її роз-
витку; інновації у роздрібній тор-
гівлі, готельно-ресторанному бізне-
сі та в АПК України; інноваційні 
підходи до технологій виробництва 
харчових продуктів та непродо-
вольчих товарів; інструменти під-
вищення рівня конкурентоспро-
можності підприємства; сучасні 
технології маркетингу; напрями 
удосконалення обліку і контролю 
як інформаційного забезпечення 
управління підприємством; пробле-
ми захисту авторських прав в мере-

жі Інтернет та проблеми ефектив-
ності національного законодавства; 
інформаційні технології у сучасно-
му ресторанному бізнесі, про елек-
тронну комерцію тощо. 

При підведенні підсумків конфе-
ренції Л.Г. Войнаш відзначила гли-
бокий науковий та аналітичний 
зміст наукових досліджень і прак-
тичне значення робіт для підпри-
ємств споживчої кооперації та еко-
номіки країни загалом. У свою чер-
гу, ректор університету, професор 
П.О. Куцик запросив студентів після 
закінчення коледжу продовжити на-
вчання в університеті та пообіцяв 
сприяти їх науковому росту, що є 
важливим чинником у навчальному 
процесі й формуванні їх як сучасно-
го висококваліфікованого фахівця.

Після урочистого вручення Ди-
пломів НМЦ «Укоопосвіта» та сер-
тифікатів, які надають право сту-
дентам коледжів продовжити на-
вчання в університеті на пільгових 
умовах, оргкомітетом організовано 
екскурсію історичними та культур-
ними пам’ятками міста Лева. 

Роман МАРЦЕНЮК

  ЗНАЙ  НАШИХ!

COOP: РЕГІОНИ «Життя має тільки той сенс, який ми йому надаємо». 

Торнтон ВАЙЛДЕР, американський прозаїк

ОБРАНО ДИРЕКТОРА ОБРАНО ДИРЕКТОРА 

ХЕРСОНСЬКОГО ХЕРСОНСЬКОГО 

КООПЕРАТИВНОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ЕКОНОМІКО-ЕКОНОМІКО-

ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ

Відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» 16 травня від-
булися вибори директора коле-
джу, на яких були присутні Лідія 
Герасимівна Войнаш, член  Прав-
ління Укркоопспілки, директор де-
партаменту кадрової політики, 
освіти і науки Укркоопспілки, ди-
ректор НМЦ «Укоопосвіта», та Ва-
лерій Борисович Шахунов, голова 
правління Херсонської обласної 
спілки споживчих товариств.
За результатами таємного голосу-
вання директором Херсонського 
кооперативного економіко-
правового коледжу стала Людми-
ла Миколаївна Лімакова. Всі ви-
борці підтримали її кандидатуру.
Людмила Миколаївна понад 20 
років тому пов’язала свою долю 
із коледжем. Під її керівництвом 
колектив вишу, зберігаючи кращі 
традиції і досвід попередніх по-
колінь, вийшов на якісно новий 
рівень розвитку. Сьогодні ко-
ледж – один із найкращих на-
вчальних закладів системи спо-
живчої кооперації України та 
Херсонщини, який готує висо-
кокваліфікованих фахівців за 
шістьма спеціальностями. Цьому 
сприяла значна робота директо-
ра коледжу на перспективу: но-
вітнє науково-методичне та ін-
формаційне забезпечення на-
вчального процесу, розширення 
і зміцнення матеріально-
технічної бази, створення висо-
кокваліфікованого, згуртованого 
колективу однодумців. 
Коледж зберігає свою конкурен-
тоспроможність, серед його ви-
пускників високий рівень праце-
влаштування.
Людмила Миколаївна своєю кро-
піткою і наполегливою працею, 
відповідальністю, принциповіс-
тю, як керівник і як громадянин 
України робить значний внесок у 
реалізацію державної політики в 
галузі національної освіти, на-
вчання та патріотичного вихо-
вання молоді, підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів 
для економіки України.

Організаційний 

комітет коледжу

ЗАСЛУЖЕНО

КОНФЕРЕНЦІЯ

ЖIНКИ-ЖIНКИ-

КООПЕРАТОРИ – КООПЕРАТОРИ – 

СЕРЕД  КРАЩИХСЕРЕД  КРАЩИХ

27 травня міський парк культури 
Рівного вкотре «розквітнув» чарів-
ними жіночими обличчями. Адже 
саме цього дня, під час традиційної 
урочистої асамблеї «Жіноче облич-
чя Рівненщини», організатори свя-
та – дві наймасовіші громадські ор-
ганізації – Федерація профспілок 
області і Спілка жінок Рівненщини, 
вшанували переможниць обласно-
го конкурсу «Лідер-жінка». Грамо-
тами, кубками, квітами та словами 
захоплень відзначали тих, хто до-

сягнув значних успіхів не лише у 
громадській та профспілковій ро-
боті, а й у професійній і волонтер-
ській діяльності.  

Приємно, що серед перемож-
ниць були й представниці спожив-
чої кооперації області. У номінації 
«Жінка – профспілковий лідер» 
перемогу здобули Галина Андріюк, 

голова галузевого райкому проф-
спілки Дубенщини, та Поліна Цюзь, 
голова первинної профспілкової 
організації Здолбунівського ви-
роб ничо-заготі вель но-торговель-
но го під приєм ства. А у номінації 
«Мені не байдуже» відзначили ви-
сокопрофесійну роботу заслуже-
ного журналіста України, головно-

го редактора галузевого видання 
«Рівненський Кооператор» Інни 
Омелянчук.

Свято видалося теплим та ду-
шевним, адже на адресу жінок лу-
нало багато хороших слів не лише 
від представників влади, а й від 
друзів та колег. Особливого на-
строю урочистостям додали худож-
ні вокальні та хореографічні номе-
ри талановитого молодого поко-
ління міського палацу культури.

Свято позаду, а попереду нові 
проекти та задуми й ідеї. Отож, 
шановні переможниці, сил та на-
тхнення вам для їх втілення!

Правління спілки споживчих то-
вариств Рівненської області, пре-
зидія обкому профспілки щиро ві-
тають переможниць! Зичать міц-
ного здоров’я та успіхів у втіленні 
найамбітніших планів. 

Олена СОБКОВИЧ

Поліна Цюзь, Інна Омелянчук, Галина Андріюк

IННОВАЦIЇ  ДЛЯ  ЕКОНОМIКИ: 

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД СТУДЕНТIВНАУКОВИЙ ПОГЛЯД СТУДЕНТIВ    
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Б азою заходу не випадково 
було обрано Новомосков-
ський район. Райспожив-
спілка не лише міцно 
утримує лідерство в сис-

темі обласної Споживспілки за 
фінансово-господарськими показ-
никами, а й демонструє приклад 
постійного оновлення і вдоскона-
лення роздрібної торговельної ме-
режі, закладів ресторанного госпо-
дарства.  За 2016 рік отримано по-
над 1,8 млн. грн. прибутку, за I квар-
тал 2017 року – 217 тис. гривень. Від-
повідно до сучасних вимог приве-
дено 80% діючих об’єктів. Модерні-
зація у системі Новомосковської 
районної спілки споживчих това-
риств нині, за словами голови прав-
ління Володимира Шуліка, вийшла 
вже на третій етап.

– На першому етапі проводили 
євроремонти будівель і примі-
щень, встановлювали кондиціо-
нери, опалювальні прилади, – по-
яснив Володимир Михайлович. 
– На другому – здійснили заміну 
технологічного і холодильного 
обладнання, підключили пожеж-
ну й охоронну сигналізацію, об-
лаштували побутові приміщення 
з усіма зручностями, придбали 
спецодяг для працівників згідно 
з брендбуком. І нарешті, на тре-
тьому етапі безпосередньо зайня-
лися прилеглою до магазинів те-
риторією: плитка, клумби, квіт-
ники, тобто все, що сприяє прива-
бливості об’єктів. Три останні 
роки правління райспоживспілки 
оголошує конкурс на краще утри-
мання прилеглої території. Такі 
стимули не дають людям тупцю-
вати на місці, пробуджують їх 
прагнення до нових обріїв.

НЕ ГІРШЕ, НІЖ У МІСТІ

У цьому могли переконатися 
учасники семінару, які у 10 насе-
лених пунктах району оглянули 
17 кооперативних магазинів і 
одне кафе. Гостей провезли сіль-
ською глибинкою Новомосковщи-
ни, де рівень торгівлі та надання 
послуг системи практично не по-
ступався міському. 

Так у с.Спаському порадував 
обсаджений квітами красивий 
фасад магазину «Продтовари» 
Спаського споживчого товари-
ства. Торговельний об’єкт почали 
модернізувати ще 2008-го, а у пер-
шому кварталі поточного року 
тут провели додаткові роботи з 
його оновлення. У результаті то-
варооборот збільшився в 1,3 разу. 
Коментарі, як кажуть, зайві.

Магазин «Продтовари» Мико-
лаївського споживчого товариства 
(с.Миколаївка) пропонував покуп-
цям різноманітний асортимент 

продуктів харчування, супутні то-
вари. Підприємство торгівлі було 
оснащено найсучаснішим техно-
логічним і холодильним облад-
нанням, у модернізацію об’єкта 
інвестовано понад 150 тис. гри-
вень. Результат очевидний.

У тому ж селі кооператори 
оглянули кафе «Левада» Микола-
ївського споживчого товариства, 
на реконструкцію якого загалом 
спрямовано близько 200 тис. гри-
вень. Фасад закладу обшитий еко-
бондом, крім того відремонтова-
на покрівля, встановлений там-
бур на вході, в обідньому залі зро-
блена підвісна стеля з оригіналь-

ною підсвіткою, придбано нові 
меблі. У кооперативному кафе 
місцеві жителі охоче відзнача-
ють свята, торжества, тут прово-
дяться дискотеки для молоді. Та-
ким закладом, безумовно, колек-
тив має право пишатися.

У с.Івано-Михайлівка гості від-
відали магазин товарів повсякден-
ного попиту Васильківського спо-
живчого товариства. Після рекон-
струкції, оновлення інтер’єру й 
екстер’єру, благоустрою прилеглої 
території товарооборот підприєм-
ства збільшився вдвічі. Населення 
села – трохи більше 300 осіб, однак 
люди можуть, нікуди не виїжджа-

ючи, придбати будь-які необхідні 
товари. Селяни щиро вдячні коо-
ператорам за постійну турботу, 
якісне обслуговування.

Магазин «Крамниця» у с. Андрі-
ївка є об’єктом роздробу правління 
райспоживспілки, яке з 2009 року 
організовує тут торговельний про-
цес. За цей час підприємство по-
вністю змінилося. У ремонт, рекон-
струкцію, переоснащення вкладе-
но 235 тис. гривень. Товарооборот 
зріс у 2,4 разу, і це при тому, що в 
селі проживає лише 330 осіб, пере-
важно пенсіонери.

Магазин «Продтовари» у с.На-
деждівка – підприємство торгівлі 

Попаснянського споживчого това-
риства, працює за договором спів-
робітництва. Модернізацію тут 
проведено у 2010 році за рахунок 
коштів фінансової допомоги рай-
споживспілки, які було повернуто 
з прибутку споживчого товари-
ства. В 2016–2017 роках продовже-
но роботи з благоустрою об’єкта: 
встановлено тамбур, кондиціонер, 
опалювальний котел, розбито 
клумби, покладено тротуарну 
плитку перед фасадом. 

У с.Керносівка під одним да-
хом розташовано торговельний 
комплекс Керносівського спожив-
чого товариства, який включає  

ТЕМА НОМЕРА

СЕМIНАР-НАРАДА:СЕМIНАР-НАРАДА:  
ЯК  ПIДВИЩИТИ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ ЯК  ПIДВИЩИТИ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ 

ПIДПРИЄМСТВ  КООПЕРАЦIЇПIДПРИЄМСТВ  КООПЕРАЦIЇ
У попередньому номері газети ми розповідали про виїзне засідання правління Спілки споживчих товариств Дніпропетров-
ської області, яке було вирішено об’єднати з практичним семінаром для керівників районних кооперативних організацій. 
Основна тема – приведення у конкурентоспроможний стан підприємств торгівлі та ресторанного господарства кооперації. 

Магазин у селі Спаське

Магазин у селі Михайлівка Магазин у селі Керносівка

Магазин у селі Губиниха

Кафе «Левада» Миколаївського споживчого товариства
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КОМЕНТУЄ  ФАХІВЕЦЬ

ТЕМА НОМЕРА

магазини «Продтовари» та «Промто-
вари». З 2014 року об’єкт перебуває в 
оренді, з орендарем укладено договір 
співробітництва, де прописані умови 
оновлення матеріально-технічної 
бази. У торговельному комплексі 
проведено великий обсяг ремонтних 
і відбудовних робіт. Поки господар-
ська діяльність іде лише у магази-
нах, де середньомісячний товарообо-
рот становить 200 тис. гривень. 

Магазин «Продтовари і промтова-
ри» Керносівського споживчого това-
риства (с.Михайлівка) реалізує насе-
ленню товарів на 150 тис. грн. на мі-
сяць. Модернізацію підприємства 
розпочали у 2012 році, продовжили у 
2014-му, потім – у 2016-му, і далі – у 
першому кварталі поточного року. 
Вклали у ремонт і переоснащення по-
над 200 тис. грн., та справа того варта, 
вважають кооператори. У жодному 
разі не можна тупцювати на місці. З 
кожним новим кроком на шляху вдо-
сконалювання об’єкта активізується 
торгівля, зростає оборот, а зусилля і 
витрати зазвичай окупаються.

ОТРИМАЛИ 

ЗАРЯД ПОЗИТИВУ

Протягом тривалої екскурсії гості 
не втратили інтересу. Всі отримали 
незабутні враження та великий об-
сяг корисної інформації. Кооперато-
ри невтомно фотографували фасади 
будинків, прилеглу територію, 
інтер’єри, обладнання, товарну ви-
кладку. Після огляду відбулося об-
говорення побаченого.

– Основне відчуття від поїздки я б 
висловила двома словами: величез-
ний позитив, – сказала голова прав-
ління Апостолівської райспоживспіл-
ки Надія Красавчикова. – Це дуже 
важливо у наш нелегкий час. Хочеть-
ся, звичайно, перейняти найкраще, 
впровадити щось подібне у себе. Їзди-
ти до колег у гості – значить обміню-
ватися досвідом, отримувати додат-
ковий стимул для розвитку торгівлі. 
Адже істина полягає в тому, що спо-
живча кооперація потрібна людям, 
насамперед у сільській місцевості.

– Примітна особливість Новомос-
ковської райспоживспілки у тому, 
що тут постійно шукають і знаходять 
нові форми комплексного обслугову-
вання населення, – додала голова 
правління Споживчого товариства 
Верхньодніпровського району Олена 
Рожденко. – Незважаючи на складні 
економічні умови, кооператори райо-
ну націлені на перспективу. Хочу під-
креслити, що це чудова практика – 
обмінюватися досвідом роботи. Маю 
на увазі практичні семінари, які про-
водяться на базі певної організації. 
Колеги щиро і відверто можуть поді-
литися секретами успіхів у тій чи ін-
шій сфері діяльності, причому вва-
жають це за честь. Адже нам нема 

чого приховувати один від одного, 
оскільки інтереси у нас спільні. У 
бізнес-структурах подібні стосунки 
неможливі. Але кооперація означає 
взаємодопомогу та демократію. У 
цьому її значення і сила.

НАВІТЬ В УМОВАХ КРИЗИ 

ПОТРІБНО 

ПРАГНУТИ ДО РОЗВИТКУ

Підсумки семінару підбив голова 
правління Споживспілки Дніпропе-
тровської області Олександр Носенко.

– Починаючи з 2007 року, діяль-
ність споживчої кооперації Дніпро-
петровщини була зорієнтована на ре-
конструкцію та модернізацію торго-
вельних підприємств, створення ме-
режі сучасних магазинів, закладів 
ресторанного господарства, які забез-
печили б стабільність і конкуренто-
спроможність системи. Для активіза-
ції цієї роботи правліннями облспо-
живспілки, Споживспілки Дніпропе-
тровської області проведено два кру-
глі столи, понад 30 засідань правлінь, 
виїзні правління з оглядом підпри-
ємств у районах. Одним з дієвих спо-
собів досягнення поставленої мети є 
семінар-нарада, у чому ми сьогодні 
вчергове переконалися. Об’єкти сис-
теми Новомосковської районної спіл-
ки споживчих товариств мають су-
часний вигляд, для покупців створе-
ні відповідні умови. Оновлення під-
приємств споживчої кооперації під-
вищує імідж системи і надалі є до-
датковим резервом збільшення дохо-
дів і прибутку.

Ще один аспект, який слід зазначи-
ти, це те, що оновлення мережі рай-
споживспілки здійснюється не на 
центральних садибах, а у першу чер-
гу в глибинці з незначною чисельніс-
тю жителів. На модернізацію підпри-
ємств торгівлі та ресторанного госпо-
дарства за останні 10 років у районі 
спрямовано 9,4 млн. грн. власних обі-
гових коштів. Лише за I квартал по-
точного року інвестовано понад 200 
тис. грн., підкреслюю, власних обіго-
вих коштів. Висновок напрошується 
сам собою. Навіть в умовах економіч-
ної кризи при бажанні можна і конче 
необхідно продовжувати роботу зі 
зміцнення матеріально-технічної 
бази основних галузей споживчої коо-
перації – торгівлі та ресторанного гос-
подарства. Тільки так можна досягти 
стабільності, розвитку і процвітання 
системи.

Користуючись нагодою, голова 

правління Споживспілки Дніпропе-

тровської області Олександр Но-

сенко привітав з ювілейною датою 

голову правління Синельників-

ського районного споживчого то-

вариства Володимира Гулу.

Ольга НАГІРНЯК

«Найпростіший приклад переконливіший за найкрасномовнішу проповідь».

СЕНЕКА, римський фiлософ-стоїк

Нагадаємо, що Постановою 
№1336 затверджено Перелік 
окремих форм та умов прове-
дення діяльності у сфері торгів-
лі, громадського харчування та 
послуг, яким дозволено прово-
дити розрахункові операції без 
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій з вико-
ристанням розрахункових кни-
жок та книг обліку розрахунко-
вих операцій та встановлено 
граничний розмір річного обся-
гу розрахункових операцій, 
при перевищенні якого є обо-
в’язковим застосування РРО.

За період дії цієї Постанови 
відбулися як зміни у законодав-
стві, так і значні інфляційні про-
цеси в країні (за яких ціни на 
окремі товари та послуги зрос-
ли майже вдвічі). Тому суб’єкти 
малого, а здебільшого мікро-
бізнесу, які реалізують товари 
та надають послуги в незна-
чних обсягах, опинилися в умо-
вах звуження споживчої актив-
ності населення, девальвації 
офіційного курсу гривні тощо.

Таким чином, граничний роз-
мір річного обсягу розрахунко-
вих операцій, при перевищенні 
якого застосування реєстраторів 
розрахункових операцій є обо-
в’яз ковим, потребує перегляду.

Проектом змін запропоно-
вано збільшити граничний роз-
мір річного обсягу розрахунко-
вих операцій із продажу това-
рів (надання послуг), у разі пе-
ревищення якого застосування 
РРО операцій є обов'язковим:

1) з 200 тис. до 500 тис. грн. 
для таких форм та умов прове-
дення діяльності:

роздрібна торгівля че-
рез засоби пересувної тор-
говельної мережі (автома-
газини, авторозвозки, авто-
цистерни, цистерни, бочки, 
бідони, низькотемператур-
ні лотки-прилавки, візки, 
розноски, лотки, столики), 
що розташовані за межами 
стаціонарних приміщень; 

роздрібна торгівля на 
ринках, ярмарках (за винятком 

розташованих на їх території 
магазинів, кіосків, палаток, па-
вільйонів, приміщень контей-
нерного типу);

продаж страв та безал-
когольних напоїв у буфетах 
вищих навчальних закладів, у 
їдальнях і буфетах підпри-
ємств УТОС та УТОГ; 

роздрібна торгівля, гро-
мадське харчування та побу-
тове обслуговування на тери-
торії закритих військових гар-
нізонів і містечок, а також вій-
ськових частин, розташованих 
у межах сіл; 

надання послуг бібліоте-
ками; 

продаж предметів релігій-
но-обрядової атрибутики та на-
дання обрядових послуг релі-
гійними організаціями; 

роздрібна торгівля насін-
ням у кіосках на території сіл 
та селищ міського типу; 

провадження діяльності у 
сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг суб'єкта-
ми підприємницької діяльності 
на території сіл і селищ місько-
го типу, яким згідно із Законом 
України «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні» 
надано статус гірських;

надання медичних по-
слуг виїзними бригадами та 
медичне обслуговування вдо-
ма у замовника;

приймання від населення 
та реалізація через бджіль-
ницькі торговельно-заготівель-
ні пункти продуктів бджільни-
цтва, обладнання та інвентарю 
для пасічників; 

2) з 75 тис. до 250 тис. грн. 
для таких форм та умов прове-
дення діяльності:

роздрібна торгівля та гро-
мадське харчування на терито-
рії села, що здійснюється під-
приємствами споживчої коо-
перації, а також сільськогоспо-
дарськими товаровиробника-
ми, які використовують продук-
цію власного виробництва;

роздрібна торгівля ме-
дичними і фармацевтичними 
товарами та надання медич-
них і ветеринарних послуг на 
території села. 

Також у Проекті рішення за-
значено, що підприємці – плат-
ники єдиного податку II та III 
груп незалежно від обраного 
виду діяльності, обсяг доходу 

яких протягом календарного 
року перевищив 1 млн. гривень, 
обов’язково застосовують РРО.

КООПЕРАТИВНИМ ОР-
ГАНІЗАЦІЯМ І ПІДПРИ-

ЄМСТВАМ, ОБ’ЄК ТИ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ І 
РЕСТОРАННОГО ГОСПО-
ДАРСТВА КОТРИХ НИНІ 
ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗРА-
ХУНКИ В УМОВАХ ДІ-
ЮЧОЇ НОРМИ, БЕЗ РРО, 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 
УЖЕ ЗАРАЗ РОЗГЛЯ-
НУТИ ПИТАННЯ ЗА-

ПРОВАДЖЕННЯ БЛИЖ-
ЧИМ ЧАСОМ РРО 

В ТАКИХ ОБ’ЄКТАХ

І що найважливіше для коо-
перативних організацій і під-
приємств, дія постанови і зо-
крема щодо граничних обсягів 
розрахункових операцій (в разі 
прийняття рішення в зазначе-
ному варіанті) не поширюється 
на суб'єкти господарювання, 
що здійснюють роздрібну тор-
гівлю підакцизними товарами.

Зважаючи на повторне опу-
блікування Проекту постанови 
Уряду, скоріше всього доку-
мент буде прийнятий в остан-
ньому варіанті.

Тому кооперативним органі-
заціям і підприємствам, об’єк ти 
роздрібної торгівлі і ресторанно-
го господарства котрих нині здій-
снюють розрахунки в умовах ді-
ючої норми, без РРО, рекоменду-
ється уже зараз розглянути пи-
тання запровадження ближчим 
часом РРО в таких об’єктах.

Незважаючи на те, що дію-
ча норма щодо незастосуван-
ня РРО в окремій категорії коо-
перативних об’єктів була сво-
го часу прийнята за клопотан-
ням правління Укоопспілки (з 
відомих причин), на моє осо-
бисте переконання на сьогод-
ні магазин не може бути кон-
курентоспроможним з якісним 
наданням послуг без застосу-
вання РРО.

ПРО ЗБIЛЬШЕННЯ ПРО ЗБIЛЬШЕННЯ 

ПОРОГУ РIЧНОГО ОБСЯГУ ПОРОГУ РIЧНОГО ОБСЯГУ 

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РРОДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РРО

Василь  

ПАСЕНКО,

директор 

Департаменту 

комерцiйної 

дiяльностi, 

промисловостi 

та заготiвель 

Укркоопспiлки 

19 травня Мінекономрозвитку вчергове оприлюднило проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. №1336» 
(майже без змін від попереднього проекту).

Магазин у селі Спаське
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

ПОСЛУГИ

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 ТРАВНЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 100,0 100,0 45,0 65,0 45,0 17,0 12,0 55,0 45,0 90,0 110,0 23,0 55,0 15,0 15,0 15,0 25,0

Дніпро 84,6 75,8 47,2 52,5 36,8 14,2 11,7 44,5 46,8 70,0 105,0 26,0 66,0 12,6 7,9 11,0 –

Житомир 92,0 85,0 45,0 70,0 42,9 10,0 13,0 45,0 42,0 – 110,0 28,0 85,0 11,0 – 9,0 –

Ужгород 110,0 95,0 50,0 80,0 44,7 11,0 10,0 40,0 40,0 60,0 120,0 30,0 105,0 14,0 10,0 8,0 25,0

Кропивницький 100,0 85,0 45,0 65,0 47,1 11,5 12,0 50,0 90,0 100,0 120,0 25,5 75,0 23,0 14,0 12,0 –

Миколаїв 105,0 95,0 50,0 75,0 44,9 14,5 10,0 40,0 50,0 60,0 90,0 30,0 60,0 15,0 10,0 25,0 25,0

Полтава 90,0 80,0 55,0 65,0 48,0 11,0 10,0 45,0 50,0 100,0 125,0 25,0 70,0 18,0 12,0 14,0 20,0

Суми 80,0 74,0 43,0 70,0 52,0 12,0 12,0 65,0 54,0 80,0 125,0 24,0 75,0 20,0 12,0 13,0 25,0

Херсон 85,0 95,0 41,0 61,0 46,0 12,0 11,0 50,0 45,0 90,0 125,0 28,0 90,0 19,0 10,0 10,0 30,0

Черкаси 80,0 65,0 60,0 55,0 46,0 10,0 12,0 55,0 50,0 75,0 100,0 26,0 100,0 10,0 10,0 10,0 20,0

Чернігів – – – – 46,0 13,3 10,0 38,0 35,0 80,0 108,0 38,0 63,0 19,5 11,0 12,0 –
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Вінниця 25,0 25,0 45,0 – 7,0 20,0 9,0 14,0 10,0 25,0 110,0 17,0 4,0 8,5 34,0 26,0

Дніпро 26,3 – 46,1 – 8,2 20,1 6,4 11,2 7,9 46,0 72,1 15,9 3,5 8,9 29,1 21,1

Житомир 22,0 25,0 35,0 25,0 5,0 19,0 8,0 16,0 9,0 30,0 110,0 16,5 3,3 10,5 28,0 20,0

Ужгород 30,0 30,0 50,0 30,0 6,0 25,0 10,0 10,0 12,0 16,0 90,0 18,0 4,0 10,0 40,0 27,0

Кропивницький 28,0 – 38,0 – 7,8 18,0 10,0 16,0 9,5 30,0 100,0 17,8 3,5 9,0 33,5 22,0

Миколаїв 55,0 20,0 55,0 – 7,0 – 9,0 11,0 8,0 80,0 110,0 16,5 3,0 8,0 28,0 17,0

Полтава Полтава 26,0 20,0 50,0 – 7,0 25,0 5,0 14,0 8,5 50,0 110,0 16,5 3,7 9,5 32,0 20,0

Суми 22,0 25,0 45,0 30,0 7,0 23,0 7,0 10,0 8,0 36,0 95,0 16,5 3,2 8,3 28,5 20,0

Херсон 23,0 30,0 40,0 30,0 9,0 18,5 10,0 14,0 8,5 75,0 90,0 19,0 3,3 9,0 33,0 21,0

Черкаси 23,0 20,0 35,0 20,0 8,0 23,0 7,0 15,0 8,0 70,0 60,0 17,5 3,0 9,0 35,0 26,0

Чернігів 28,5 – 42,0 – 9,0 19,0 7,0 12,5 11,0 16,5 97,0 16,5 4,9 7,9 25,9 21,9

 ЖИТОМИРЩИНА  З-поміж чис-
ленних послуг, які надає під-
приємство облспоживспілки 
«Коростенський кооператив-
ний ринок» мешканцям свого 
міста, навколишніх сіл і їхнім 
гостям, є й послуги перукарні. 

– Нашій перукарні уже більше двадця-
ти років, – розповідає директор ринку 
Юрій Ущапівський. – Шість років тому, 
побачивши, що попит на її послуги почав 
зростати, ми зробили у ній капітальний 
ремонт. Повністю замінили на сучасні 
вікна, двері, підлогу, оновили стелю, сті-
ни. Площа зали перукарні – 30 кв. м, є ще 

й підсобне приміщення. Підвели холод-
ну і гарячу воду. Одним словом – зробили 
все, аби і перукарям, і їхнім клієнтам 
було комфортно. Середньомісячна ви-
ручка перукарні нині перевищує 20 тис. 
грн. Та я вважаю, що показник нашої ро-
боти при цьому не стільки у грошовому 
вимірі, скільки у тому, що з роботи наші 
люди мають можливість іти гарнішими 
і чарівнішими, ніж на роботу.

У залі перукарні кілька осіб дивилися 
телевізор в очікуванні своєї черги, а дві 
майстрині швидкими рухами рук та пе-
рукарських інструментів чарували над 
головами клієнток. 

– Ось іще одна красуня поповнила сьо-
годнішній список, – сказала, усміхаю-
чись Раїса Жеревчук, як тільки зі слова-
ми «щиро дякую» її клієнтка залишила 
перукарню. – За день ми обслуговуємо 
до 30-ти людей. Нашими послугами ко-
ристуються і чоловіки, і жінки, яких, 
зрозуміло, більше. Ми робимо і стрижки, 
і святкові та стильні зачіски, у тому чис-
лі й весільні. Намагаємося передусім ви-
конати бажання клієнта, можемо щось і 
порадити, враховуючи довжину і товщи-
ну волосся, форму обличчя, стиль люди-
ни, пору року тощо. У нас є зошит попе-

реднього запису, який можна зробити по 
телефону, тому й немає великих живих 
черг. А як комусь і доводиться почекати, 
то щоб не сумували пропонуємо подиви-
тися телевізор, послухати хорошу музи-
ку, замовити каву або чай. Є у нас багато 
постійних відвідувачів і з самого міста, 
хоч і в ньому велика кількість перука-
рень.

У штаті перукарні чотири майстрині. 
– Колектив у нас невеличкий, – роз-

повіла одна з майстринь Ольга Грищен-
ко, – але дружний і відповідальний. Ра-
їса Андріївна працює тут уже півтора 
десятка років, я – одинадцять. Є ще у 
нас Таїсія Прус і Діана Сидоренко. Пра-
цюємо із 7.30 до 16.00. За потреби робо-
чий день продовжуємо. Понеділок – за-
гальний вихідний по ринку, а кожна із 
нас має ще й плановий серед тижня. І 
роботою своєю, і її результатами задо-
волені, бо якщо вона приносить радість 
і користь людям, то те ж, відповідно, 
отримуємо і ми. Та й керівництво ринку 
нам завжди і в усьому йде назустріч, бо 
знає, що б ми не попросили – все лише в 
інтересах людей. 

Зоя ЦВЄТАЄВА  

ПЕРУКАРНЯ НА РИНКУ: 
ЗРУЧНО ЗРУЧНО 
I ВИГIДНОI ВИГIДНО
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COOP: РЕГІОНИ

АДРЕСА  ДОСВІДУ

  ЗАКАРПАТТЯ     Ринки для цієї об-
ласті – особливе явище. 

– В них давня історія, традиції, 
вони в усі часи були рушієм еконо-
міки краю, незалежно в якій формі 
власності перебували, – підтверджує 
цю думку голова правління Сваляв-
ської райспоживспілки, досвідче-
ний кооператор Йосип Іванчов.

Ринок Свалявської райспожив-
спілки має власну історію, напра-
цьовану концепцію розвитку, яка 
формує основні економічні, соціаль-
ні риси спілчанського підприємства. 
Насамперед це стосується створення 
належних умов праці для підприєм-
ців на ринку, для споживачів їхньої 
продукції, формування прозорих 
стосунків із підприємницькими 
структурами, розширення сфери по-
слуг для продавців тощо. 

Тут дуже прискіпливо, врахову-
ючи норми чинного кооперативно-
го законодавства, ставляться до 
розвитку матеріально-технічної 
бази самого ринку, всіляко уника-
ють ризиків появи у кооперативно-
му підприємстві коштів інших 
власників аби не створювати пре-
цеденти та правові колізії у май-
бутньому для бажаючих зазіхнути 
на спілчанське майно. 

Як розповів керівник ринку Ми-
хайло Блискун, кооперативний ри-
нок займає площу майже півгекта-
ра, на його території розміщені кри-
ті торговельні заклади, де головним 
є приміщення з торговельною залою 
на 120 місць, а також ряди, з яких по-
ловина призначена для торгівлі у 
літню пору. Загалом на ринку ство-
рено понад 450 торгових місць. У від-
повідності до законодавства на цей 
об’єкт райспоживспілка давно виро-
била свідоцтво права власності, нор-
мативний акт на землекористуван-
ня. Керівництво ринку постійно пра-
цює над поліпшенням умов для тор-
говців, що є одним із факторів запо-
внення торговельних рядів, адже 
взимку кількість торговців зменшу-
ється і майже 40% місць пустують.

З кожним роком зміцнюється 
матеріально-технічна база ринку. 
Так, у 2016 році реконструйовано 
торговельний ряд надворі на 110 
місць, чим забезпечено сучасні умо-
ви для торгівлі сільськогосподар-
ською продукцією в літню пору. Чи-

малі кошти, зароблені ринком, ін-
вестовані у капітальний ремонт во-
догону і водовідведення, налаго-
дження вентиляційної системи тор-
говельної зали, капітальний ремонт 
даху тощо. Загалом інвестиційний 
портфель підприємства минулого 
року склав понад 410 тисяч гривень, 
в якому жодної копійки коштів під-
приємців чи орендарів. Основні за-

соби для торговців, підприємців 
теж належать ринку і їх передають 
в оренду. Вже цього року тут запла-
новано кардинально оновити парк 
холодильних прилавків для торгов-
ців, встановити нові сучасні бутики 
для торгівлі продуктами харчуван-
ня, реконструювати прилавки для 
торговців молочною та сільськогос-
подарською продукцією.

На ринку споруджено сучасні ту-
алетні кімнати, заведено гарячу воду. 
Вже не один рік тут працює перукар-
ня, швейна майстерня, годинниковий 
майстер. За сприяння кооператорів 
на ринку створена і працює державна 
лабораторія ветеринарно-санітарної 
експертизи Держспоживстандарту, 
де її спеціалісти ретельно проводять 
аналізи м’яса, овочів, фруктів, моло-

копродуктів тощо, які реалізуються 
на ринку. Це дозволяє покупцям ку-
пляти екологічно чисті продукти.

До речі, на ринку проводять свою 
господарську діяльність майже 150 
суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті. Таким чином споживча коопера-
ція долучилася до створення робо-
чих місць. Від підприємницької іні-
ціативи кооператорів місцевий бю-
джет щомісяця отримує понад 40 
тис. грн. податків, а коли додати до 
цього ще 25-30 тис. грн. податків, які 
сплачує сам ринок, то доважок коо-
ператорів до місцевого бюджету є 
одним із вагомих в районі. І це ще не 
вся сума, бо згідно з законодавством 
податок на нерухомість зі своїх 
об’єктів, справляння земельного по-
датку проводить власник, в даному 
випадку райспоживспілка. А це ще 
не один десяток тисяч гривень. 

Звісно, що при такому господар-
ському підході до справ ринок де-
монструє стабільну ефективну діяль-
ність, зростають фінансові показни-
ки. Так, за минулий рік дохід ринку 
від реалізації продукції, товарів, ро-
біт, послуг зріс на 18,2%. Чистий при-
буток ринку склав 75 тис. грн. 

За словами Йосипа Іванчова, пер-
спективою для кооперативного рин-
ку є ефективне використання усієї 
земельної ділянки, яка належить коо-
ператорам, створення зручностей 
для усіх учасників господарського 
процесу. Це закріпить за підприєм-
ством статус сучасного торговельно-
сервісного центру у Сваляві. Саме це 
передбачено концепцією вдоскона-
лення роботи ринків споживчої коо-
перації Закарпаття.

Михайло МАЗУР 

Голова правління Свалявської райспоживспілки Йосип Іванчов (праворуч) 

обговорює перспективу реконструкції на ринку цього року 

з його директором Михайлом Блискуном

Завідуючий державною лабораторією 

ветеринарно-санітарної експертизи 

Іван Буркут

Головний бухгалтер ринку 

Наталія Береш

ОСОБЛИВОСТI  РИНКОВОГО  ГОСПОДАРСТВАОСОБЛИВОСТI  РИНКОВОГО  ГОСПОДАРСТВА

«Комерція полягає в тому, щоб зайве робити корисним, а корисне – необхідним».

Шарль МОНТЕСК'Є,  французький письменник
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Святий Петро»

12.50 Х/ф «Казка про щуролова»

14.40 Х/ф «Марко Поло»

17.50 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

18.50 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 

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Вікно в Америку 

03.10 Борхес 

03.40 Д/с «Розповіді про Хансік»

04.05 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

05.50 Вічне 

1+1 

06.15 Т/с «Наші пані у Варша-

ві» 12+

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Свати-3»

21.15, 22.15 Х/ф «Свати-4»

23.20, 04.45 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі» 16+

01.15 Х/ф «Утікач» 18+

ІНТЕР

05.30, 20.00, 02.00, 05.20 «По-

дробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.15 Х/ф «Два Івани» 

10.00 Х/ф «Дівчата»

12.00 Т/с «Птаха у клітці» 16+ 

15.20 «Жди меня» 

17.40 Новини

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

19.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.40 Т/с «1941» 16+ 

23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

02.40 Х/ф «Зозуля с дипломом»

03.50 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»

ICTV

05.35 Служба розшуку дітей

05.40 Дивитись усім!

06.25 Надзвичайні новини

07.15 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

09.20 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.15 Х/ф «Солдат» 16+

12.05 Х/ф «Пташка на дроті» 16+

14.10 Х/ф «Водний світ» 

16.45 Х/ф «Помпеї» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.10 Х/ф «Скарб Амазонки» 16+

22.05 Х/ф «Беовульф» 16+

00.10 Х/ф «Скелелаз» 16+

02.05 Х/ф «Злива» 16+

СТБ

06.35 «Все буде добре!» 

08.35 Х/ф «Zolushka. ru» 

10.45 «Україна має талант!-6» 

13.50 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбива-

ємо дітей» 

00.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

 УКРАЇНА

07.50 Зоряний шлях

08.50 Реальна містика

10.50 Т/с «Нічна фіалка» 16+

12.40, 15.20 Т/с «Лист Надії» 

12+

15.00, 19.00, 00.50 Події

16.50, 19.40 Т/с «Темні води» 

16+

21.10 Х/ф «Зворотний квиток» 

16+

23.00 Х/ф «Легенда. Гробниця 

Дракона» 16+ 

01.40 Ток-шоу «Говорить Укра-

їна»

02.45 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливос-

ті 16+

ВІВТОРОК, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

12.05 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Мистецькі історії

15.45 Фольк-music 

16.50 Т/с «Аристократи»

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 «Садові скарби»

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

03.10 Книга.ua 

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

05.50 Вічне 

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00 Х/ф «Свати-3»

14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 

22.15 Х/ф «Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

23.15, 02.25 Х/ф «Двадцяти-

п’яти-борство» 16+

01.00 Х/ф «Жити»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «1941» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 02.00, 05.20 «Подробиці»

20.40 Т/с «1941» 16+ 

23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

02.40 Х/ф «Веселі Жабокричі»

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Скелелаз» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.10 Х/ф «Скарб Ама-

зонки» 16+

16.30 Х/ф «Беовульф» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

21.25 Т/с «Пес» 16+

22.25 Х/ф «Рембо. Перша кров» 

16+

00.25 Х/ф «Солдат» 16+

02.00 Стоп-10

СТБ

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 Х/ф «Стережись автомо-

біля» 

11.05 «Україна має талант!-6» 

13.45 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбива-

ємо дітей» 

00.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливос-

ті 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика

13.00, 15.30 Т/с «Темні води» 

16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.45 Сьо-

годні

17.10 Т/с «Жіночий лікар» 16+

19.55 Футбол. Товариський матч 

Україна – Мальта

22.00, 23.30 Т/с «А сніг круж-

ляє» 16+

02.15 Х/ф «Легенда. Гробниця 

Дракона» 16+

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Наші гроші 

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Світло

16.30 Т/с «Аристократи»

17.25 Хочу бути 

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15 Новинний блок

18.50 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

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Д/ф «Після прем’єри – 

розстріл»

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 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 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.15, 22.15 Х/ф «Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

23.15, 01.40 Х/ф «На узбіч-

чі» 18+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «1941» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 02.00, 05.20 «Подробиці»

20.40 Т/с «1941» 16+ 

23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

02.40 Х/ф «Всього один пово-

рот»

03.50 «Готуємо разом» 

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35, 10.10 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. Перша 

кров» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Рембо. Перша 

кров-2» 16+

00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.50 Стоп-10

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

09.40 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша» 

11.15 «Україна має талант!-6» 

13.45 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбива-

ємо дітей» 

00.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливос-

ті 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

12.50 Агенти справедливос-

ті 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

кар» 16+

15.00, 19.00, 23.00 Події

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

їна»

21.00, 23.30 Т/с «Ліки для бабу-

сі» 12+

01.10 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

02.45 Сьогодні

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Агенти справедливос-

ті 16+

ЧЕТВЕР, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

12.05 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Слідство. Інфо 

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Надвечір’я. Долі 

16.30 Т/с «Аристократи»

17.25 Школа Мері Поппінс 

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 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок

01.55 Новини. Культура

02.10 Про головне 

02.40 Д/ф «Василь Стус. Фено-

мен суток»

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 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 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 

21.05 Х/ф «Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.45 ТСН

22.05 «Право на владу 2017»

23.35, 02.10 Х/ф «Фальшиві за-

ручини» 16+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «1941» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 01.55, 05.20 «Подробиці»

20.40 Т/с «1941» 16+ 

23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

02.35 Х/ф «Де ти, Багіра?»

03.50 «Готуємо разом» 

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

11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. Перша 

кров-2» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.40 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Пес» 16+

22.25 Х/ф «Рембо-3» 16+

00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Стоп-10

УВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс.

Підприємства 
і організації 30058 24,50 73,50 147,00

Індивідуальні 
передплатники

01591 20,50 61,50 123,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 14,50 43,50 87,00

ПЕРЕДПЛАТНА ЦIНА  

НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ ««ВIСТI...»ВIСТI...»

У  II  ПIВРIЧЧI 2017 У  II  ПIВРIЧЧI 2017 рр..

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 

НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 РОКУ!НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 РОКУ!

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти 
залежно від терміну передплати: на 1 місяць – 1,48 грн.; 
на 2–3 місяці – 3,38 грн.; на 4–6 місяців – 4,10 грн.
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

11.40 «Україна має талант!-6» 

13.45 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбива-

ємо дітей» 

01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА 

06.10 Агенти справедливос-

ті 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

12.50, 05.20 Агенти справедли-

вості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

кар» 16+

15.00 Події

19.00, 23.00, 02.45 Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

їна»

21.00, 23.30 Т/с «Один єдиний і 

назавжди» 16+

01.10 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

П’ЯТНИЦЯ, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

12.05 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдопере-

кладом)

13.40 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Віра. Надія. Любов 

16.30 Т/с «Аристократи»

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 «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Фольк-music

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 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 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

14.00, 15.00 Х/ф «Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

20.15, 22.30 «Ліга сміху-2»

00.40 «Вечірній Київ»

04.25 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «1941» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 01.45 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Двоє під однією па-

расолькою»

23.50 Х/ф «Міський романс»

03.25 «Жди меня» 

05.10 М/ф «Казка про царя Сал-

тана»

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

11.05, 13.15 Х/ф «Рембо-3» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.40 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)» 16+

01.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.45 Стоп-10

СТБ 

07.15 Х/ф «Будьте моїм чолові-

ком...» 

09.05 Х/ф «Мандрівка у закоха-

ність» 

11.15 Х/ф «Трохи не в собі» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.20 Х/ф «Домоправитель» 12+

20.05 Х/ф «Прилетить раптом 

чарівник» 

22.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливос-

ті 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

12.50 Агенти справедливос-

ті 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

кар» 16+

15.00 Події

19.00, 23.00, 03.20 Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

їна»

21.00 Т/с «Любов як нещасний 

випадок» 16+

23.20 «Слідами Блокади-2» 

00.00 Т/с «Любов як нещасний 

випадок» 16+

01.15 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

04.10 Реальна містика 

05.40 Зоряний шлях 

СУБОТА, 10

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

10.45 Хто в домі хазяїн?

11.10 Хочу бути 

11.45 Фольк-music 

13.05 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

17.00 Книга.ua 

17.30 Богатирські ігри 

18.30 Чоловічий клуб. Спецви-

пуск. Фрі-файт 

19.30 Чоловічий клуб

20.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

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 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

03.55 Музичне турне

05.00 Д/ф «Смакула. Історія од-

ного відкриття»

1+1 

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Таємний код Віри»

11.00 «Світське життя»

12.00 Х/ф «Катерина» 16+

16.25 «Вечірній Квартал»

18.30 «Розсміши коміка-2017»

19.30 ТСН

20.15 «Вечірній Квартал-2017»

22.10 «Вечірній Квартал. Дай-

джест»

23.10 «Світське життя»

00.10, 03.25 «Ліга сміху-2»

ІНТЕР 

06.10 Х/ф «Формула кохання»

08.00, 04.15 Х/ф «Бережи мене, 

мій талісман»

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Д/п «Формула кохання 

О.Абдулова»

11.00 Х/ф «Шукайте жінку» 

14.00 Т/с «Мессінг. Той, хто ба-

чив крізь час», 1-6 сс.

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Мессінг. Той, хто ба-

чив крізь час», 7-9 сс.

23.00 «Великий бокс. 

О.Малиновський – 

С.Сампайо. Д.Берінчик – 

А.Гарба»

01.00 Х/ф «Сліпий горизонт»

02.30 «Подробиці»

03.00 Х/ф «Дівчина з маяка»

ICTV 

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

07.00 Дивитись усім!

08.00 Без гальм

08.55 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

11.05 Відпустка за обміном

12.00,13.00 Скетчком «На 

трьох»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Бетховен» 

15.25 Х/ф «Бетховен-2» 

17.10 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Як викрасти хмаро-

чос» 16+

22.00 Х/ф «Напад на 13-й відді-

лок» 16+

00.00 Х/ф «Людина пітьми» 

01.45 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.10 Стоп-10

СТБ 

06.00 «Все буде добре!» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.35 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

15.20 Х/ф «Домоправитель» 12+

17.05 Х/ф «Прилетить раптом 

чарівник» 

19.00 Х/ф «Кохання Надії» 

22.50 Х/ф «Службовий роман» 

01.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Любов як нещасний 

випадок» 16+ 

12.40, 15.20 Т/с «Ліки для бабу-

сі» 12+

15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні

16.40, 19.40 Т/с «Мої чужі ді-

ти» 12+

21.00 Шоу братів Шумахерів

23.00 Реальна містика 

02.40 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.20 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

09.55 Х/ф «Сісі – непокірна ім-

ператриця»

12.00 Театральні сезони 

12.40 Д/с «Блюз. Мартін Скор-

сезе представляє»

14.05 Мистецькі історії

14.15 Фольк-music 

15.40 Перший на селі 

16.10 Д/с «Орегонський путів-

ник»

16.45 Х/ф «Одержимість»

18.35 Х/ф «Золото»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

22.20 Д/с «Дикі тварини»

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Д/с «Блюз. Мартін Скор-

сезе представляє»

02.40 Чоловічий клуб. Спецви-

пуск. Фрі-файт 

03.30 Чоловічий клуб 

04.00 Телевистава «Украдене 

щастя»

1+1 

06.00 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка-2017»

10.50, 12.05, 13.30, 14.45, 

16.00, 17.15 «Світ 

навиворіт-6»

18.40 «Українські сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 Х/ф «Я тебе нікому не від-

дам» 16+

00.45 «Аргумент кiно»

01.40 «Світське життя»

04.15 «Таємний код Віри»

ІНТЕР 

05.20 Х/ф «Шукайте жінку» 

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пе-

кло» 

11.00 «Орел і Решка. Переза-

вантаження» 

12.00 Х/ф «Любов від усіх хво-

роб»

14.10 Т/с «Мессінг. Той, хто ба-

чив крізь час», 9-14 сс.

20.00, 02.05 «Подробиці»

21.00 Т/с «Мессінг. Той, хто ба-

чив крізь час», 15-16 сс. 

22.20 Х/ф «Час гріхів» 16+ 

00.10 Х/ф «Палаючий острів» 

18+ 

ICTV

05.05 Факти

05.35 Т/с «Слідчі» 16+

07.35 Т/с «Відділ 44» 16+

11.15, 13.00 Х/ф «Людина піть-

ми» 

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Бетховен» 

15.00 Х/ф «Бетховен-2» 

16.45 Х/ф «Як викрасти хмаро-

чос» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Повітряний мар-

шал» 16+

22.45 Х/ф «Людина-вовк» 18+

00.35 Х/ф «Напад на 13-й відді-

лок» 16+

02.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

04.00 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

06.50 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

09.40 «Караоке на Майдані» 

10.35 «Планета земля-2» 

11.40 Х/ф «Кохання Надії» 

15.15 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

19.05 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

23.00 «Я соромлюсь свого 

тіла-3» 

02.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Вальс-бостон» 

11.15 Т/с «Мої чужі діти» 12+

15.10 Т/с «Один єдиний і наза-

вжди» 16+

18.50 Футбол. Кваліфікація ЧС-

2018. Фінляндія–Україна

21.00, 05.50 «Події тижня» з 

Олегом Панютою

22.00 Т/с «Дім із сюрпризом» 

01.40 Реальна містика 

02.30 Таємний код зламано. Мо-

лодість

03.20 Таємний код зламано. Сон

04.10 Таємний код зламано. 

Смерть

05.00 Таємний код зламано.  

Кохання 

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

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

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

дзвоніть після його відправки до ре-

дакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-

собом лишається відправка електрон-

кою гарантійного листа з текстом ого-

лошення (привітання, некролога). В 

листі, нагадуємо, необхідно вказати 

спосіб оподаткування вашого підпри-

ємства (платники ПДВ чи єдиного по-

датку, якщо платники ПДВ – необхідна 

ще й копія свідоцтва); повне наймену-

вання підприємства/організації; теле-

фон; електрон ну адресу. Редакція ви-

ставить рахунок, після оплати якого 

слід надіслати нам відповідний під-

тверджуючий документ. 

Вартість за розміщення в газеті «Ві-

сті…» оголошень, привітань, некро-

логів розміром до 1500 знаків без фото 

становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 

оплачуються пропорційно до вста-

новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ПО-СВЯТКОВОМУ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

НА ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНІМ ТА МИНУЛИМНА ЗУСТРІЧ З МАЙБУТНІМ ТА МИНУЛИМ

  УРОЧИСТОСТІ

Нещодавно у Рівненському кооперативному еконо-
мiко-правовому коледжі відбувся День відкритих две-
рей. До коледжу завітало чимало потенційних абітурі-
єнтів із батьками. Така увага до коопвишу пояснюється 
чіткою та високопрофесійною профорієнтаційною ро-
ботою, яку проводить керівництво закладу, дієвою ре-
кламою, позитивними відгуками нинішніх студентів та 
колишніх випускників про свою альма-матер. 

До цього дня у коледжі підготувалися із особливою 
відповідальністю та креативом. Окрім звичної зустірічі 
із дирекцією коледжу, студентами, в холі центрально-
го корпусу студенти та викладачі технологічного відді-
лення організували презентаційні столи, на яких де-
монстрували кулінарні й кондитерські вироби, виго-
товлені студентами.  А ще цього дня до коледжу заві-
тали на зустріч випускників студенти двох груп. Стіни 
рідного кооперативного (тодішнього) технікуму вони 

покинули майже півстоліття тому. Тепер це поважні чо-
ловіки і жінки, які вже відбулися як особистості у житті, 
зробили кар’єру, створили сім’ї. Вони вже мають влас-
них дітей і онуків, але у стінах рідного навчального за-
кладу їхні серця знову переповнилися юністю та енер-
гією, як тоді – у далекі роки студентства. Спогади лили-
ся, наче бурхлива річка, адже через 45 років із тими, з 
ким жив у гуртожитку, дружив, любив, таки є про що 
поговорити! Багато з тих пір спливло води, однак ця 
зустріч хоч на кілька годин, але повернула їх у безтур-
ботне цікаве студентське життя. 

Отак символічно співпала у Рівненському коопе-
ративному зустріч одних зі своїм майбутнім, а других 
– із минулим. Головне, що всі лишилися задоволени-
ми і щасливими від тих візитів.

Олена СОБКОВИЧ. Фото Степана МИХАЛЮКА

З ДНЕМ  НАРОДЖЕННЯ,З ДНЕМ  НАРОДЖЕННЯ, 

ПУЕТ!ПУЕТ!
20 травня Полтавський університет економіки і торгівлі 
відсвяткував 56-ту річницю від дня заснування. Упродовж 
цих років університет пройшов славний шлях становлен-
ня та розвитку, із перших днів заявивши про себе як про 
сучасний центр вищої професійної освіти в Україні.

У цей день науково-педагогічний колектив разом зі сту-
дентами звітував перед випускниками минулих років та гро-
мадою про досягнення на ниві науки, освіти, спорту та мис-

тецтва за останні роки.  У ході святкування Дня університету 
відбулася зустріч випускників (40, 30, 15 та 10 років), що про-
ходила у родинній атмосфері з світлинами, розповідями, 
спогадами, та святковий концерт з яскравими номерами від 

Центру мистецтва і дозвілля ПУЕТ. На урочистостях із ві-
тальним словом виступив ректор університету Олексій Олек-
сійович Нестуля. На свято завітали почесні гості: міський го-
лова Олександр Федорович Мамай; делегації випускників із 
різних куточків України, від імені яких вітав свою альма-
матер голова правління Спілки споживчих товариств Мико-
лаївської області Іван Андрійович Білоус. Зі словами вдяч-
ності згадала свої студентські роки директор департаменту 
освіти і науки Полтавської ОДА Олена Вікторівна Харченко.

Щиро дякуємо всім, хто безпосередньо приймав участь 
у підготовці та проведенні свята, а також усім, хто вже 56 
літ сіє зерна знань і хто їх спрагло і шанобливо приймає на 
щедрій на добро, мудрість і любов освітянській ниві – у 
Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Прес-центp ПУЕТ

КОНЦЕРТ 

І ЗАПАЛЬНИЙ 

ФЛЕШМОБ 
Унікальне народне мисте-

цтво – українська вишивка – не-
повторна краса в деталях, якою 
захоплюються в усьому світі. 
Вишиванка вважається обере-
гом від усього злого, вона є сим-
волом міцного здоров’я, щасли-
вої долі, береже родинну 
пам’ять. 

День вишиванки ми відзнача-
ємо з 2006 р. у третій четвер трав-
ня. Долучитись до святкування 
може кожен, для цього треба 
одягнути вишиванку і піти на 
навчання, роботу чи просто про-
гулятися вулицями міста.

День вишиванки у Терно-
пільському кооперативному 
торговельно-економічному ко-
леджі – завжди очікувана по-
дія. Цьогоріч викладачі та сту-

денти традиційно виконали 
Гімн України у вишиванках та 
влаштували яскраве свято на 
подвір’ї коледжу, на яке охоче 
завітали тернополяни. Красу 
вишиванки у слові, гармонію 
вишиванки у пісні, неповтор-
ність вишиванки в танці де-
монстрували студенти під час 
мистецького заходу «Вишиван-
ка – поема життя». А студенти 
першого курсу з нагоди свята 
організували флешмоб «Це моя 
Земля», закликаючи тим са-
мим любити свою країну і пи-
шатися її традиціями, культу-
рою, і, звичайно ж, одягати ви-
шиванки «не для когось, не для 
забаганки, а для себе». 

Глядачі жваво аплодували 
учасникам концерту, виступи 
яких подарували всім приємні 
емоції та незабутні враження.

Марія ПРОЦИК, 

заступник директора з 

виховної роботи 

17 травня в Харківсько-
му кооперативному 
торгово-економічному ко-
леджі відзначали два чудо-
вих свята – День вишиван-
ки і День матері. Найкращі 
традиції зібрали цього дня 
нашу велику родину.

Загалом у коледжі вже 
стало доброю звичкою свят-
кувати ці весняні дати, але 
ми вперше об'єднали їх в 
одне велике дійство. Адже 
від матері бере початок жит-
тя, а доля починається з да-
рованої мамою вишиванки. 

Саме ця думка об'єднала 
викладачів, студентів та 
їхніх мам, які були запро-
шені на святковий кон-

церт, що відбувся в актовій 
залі коледжу. З його сцени 
лунали привітання мате-
рям; студенти щиро й про-
никливо співали, чуттєво 
читали вірші й прозу, на-
тхненно танцювали. У ви-
ступах органічно перепле-
лися любов до мами і захо-
плення дивом вишиванки, 
пісні й танці як сучасні, 
так і українські народні. 

З нагоди Дня матері ди-
ректор коледжу Катерина 
Петрівна Вініченко вручи-
ла подяки присутнім у залі 
мамам за виховання дітей, 
які стали гордістю нашого 
навчального закладу.

Знайшлося в концерт-

ній програмі місце і для гу-
мору: команда КВК підго-
тувала яскравий виступ.

Надзвичайно зворушли-
во виглядала наймолодша 
учасниця цього вишиван-
кового свята – Олександра, 
дивуючи всіх чемністю й 
любов'ю до прекрасного.

Своєю експресією поди-
вувало глядачів «Танго 
утрьох» – своєрідний хоре-
ографічний гімн жінці й 
силі її кохання; також всіх 
вразив запальний козаць-
кий гопак у виконанні на-
ших хлопців, а ніжні діво-
чі голоси – розчулили. 
Справжньою родзинкою 
концерту стало вишиван-

кове дефіле, в якому взяли 
участь небайдужі до фолк-
моди дівчата, хлопці й ви-
кладачі. Закінчилося свято 
зворушливою піснею Кузь-
ми Скрябіна під гітарний 
акомпанемент у виконанні 
всіх наших артистів.

Хай і надалі в нашому ко-
леджі найкращі свята збира-
ють найрідніших людей, 
щоб разом відтворювати са-
мобутність українського на-
роду, гуртом радіти успіхам 
і дивуватися яскравим та-
лантам нашої молоді.

Тамара ЛАВРЕНКО, 

викладач 

української мови  

ТРАДИЦІЇ, ЩО НАС ОБ’ЄДНУЮТЬ
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СТУДЕНТCЬКА ХВИЛЯ

ПІЗНАВАЛЬНО  КРУГЛИЙ  СТІЛ 

ДОСЯГНЕННЯ

«Навчитися можна тільки тому, що любиш».

Йоганн Вольфганг ГЕТЕ, нiмецький поет

     

ЕКОЛОГІЧНА 

МАНДРІВКА 

У Чернігівському 
кооперативному ко-
леджі відбувся тиж-
день екології, який 
розпочався з радіо-
газети, присвяченої 
екологічним пробле-
мам Полісся. Студен-
ти взяли активну 
участь у створенні 
плакатів та газет на 
екологічну тематику. 
В бібліотеці органі-
зовано виставку на-
укової, художньої лі-
тератури та творчих 
робіт молоді.

Студенти правознавчого, товарознавчого 
та технологічного відділень коледжу активно 
співпрацювали на конференції, де обговори-
ли сучасні екологічні проблеми навколиш-
нього природного середовища. На конферен-
ції було розглянуто науково-дослідні роботи, 
присвячені екологічному стану землі, надр, 
водних ресурсів та атмосферного повітря у 
Чернігівській області, також було проведено 
соціологічне опитування на тему «Енергетич-
ні напої вбивають чи окриляють?».

Цікавою та ефективною була зустріч сту-
дентів із представником громадської органі-
зації «Еко місто» Сергієм Безбородько. Сту-
денти обговорили питання, що на сьогод-
нішній день турбує не тільки Україну, а й ряд 
європейських країн, – про велику шкоду від 
маленьких батарейок.

Під час проведення тижня екології було 
переглянуто багато науково-документаль-
них фільмів на екологічну тематику. Особли-
во зацікавив студентів документальний 
фільм «Перлини Чернігівщини», що стосу-
ється екологічних проблем рідного краю.

Захопливим, цікавим та пізнавальним 
виявився тиждень екології у ЧКК. Студент-
ська молодь вкотре переконалася у необхід-
ності відповідального ставлення до всього 
живого на Землі. Адже майбутнє починаєть-
ся вже сьогодні.

Яна ГАВРИЛЕНКО, 

Світлана ВИНОГРАДОВА  та Оксана БРЕУС, 

викладачі коледжу

Угода про співпрацю, 
що була підписана в лис-
топаді 2016 року між Ви-
щою школою економіки, 
права та медичних наук 
імені проф. Е. Ліпінського 
(м. Кельце, Польща) та Він-
ницьким кооперативним 
інститутом, дала можли-
вість інтернаціоналізува-
ти освітню діяльність на-
вчальних закладів. Під 
час Х Міжнародної нау-
ково-практич ної конфе-
ренції «Наука та практика 
сучасності та майбутньо-
го» 24 травня у Вінниць-

кому кооперативному ін-
ституті вперше був про-
ведений круглий стіл із 
Вищою школою економі-
ки, права та медичних 
наук імені проф. Едварда 
Ліпінського у вигляді он-
лайн-трансляції.

Цей захід став можли-
вим завдяки ініціативі 
ректора ВКІ Анатолія Гри-
горовича Драбовського 
та підтримці Вінницької 
облспоживспілки в особі 
голови правління Василя 
Васильовича Подоляна. 
У круглому столі взяли 

участь студенти четвер-
того курсу спеціальності 
«Правознавство» Він-
ницького кооперативно-
го інституту Ангеліна 
Драбата та Богдан Роз-
борський, а також викла-
дачі кафедри права Анна 
Пилипівна Будас, Наталя 
Олександрівна Ставнича. 
Вищою школою економі-
ки, права та медичних 

наук імені проф. Е. Ліпін-
ського було представле-
но доповіді чотирьох 
докторів наук та студен-
тів.  Під час заходу обго-
ворювалися проблемні 
питання юридичної спря-
мованості обох країн. 
Найбільшу дискусію ви-
кликали доповіді, що сто-
сувалися майбутньої 
прак тичної та професій-

ної діяльності випускни-
ків спеціальності «Пра-
вознавство». Студенти 
активно визначали роз-
біжності колізійних при-
в’я зок у законодавстві 
двох держав.  Обидві сто-
рони зацікавились також 
питаннями обміну досві-
дом діяльності органів 
студентського самовря-
дування.

Визначений формат 
круглого столу дозволив 
не лише поділитися нау-
ковим та практичним до-
свідом, а й закласти ще 
одну цеглину у спільну 
майбутню діяльність між 
двома вищими навчаль-
ними закладами.

Інформаційний 

відділ ВКІ 

МIЖНАРОДНА 

СПIВПРАЦЯ  В  ДIЇ

Н а базі економічного факультету 
Львівського національного аграр-
ного університету відбулася олім-
піада з економічних дисциплін 

між студентами коледжів Західного регіо-
ну України І-ІІ рівня акредитації. 

В олімпіаді брали участь понад 90 пред-
ставників із 19 коледжів, серед яких були і 
студенти Львівського кооперативного ко-
леджу економіки і права. Олімпіада була 
проведена у формі комп’ютерного тесту-
вання в системі MOODLE з таких економіч-
них дисциплін: «Економіка», «Бухгалтер-
ський облік», «Фінанси», «Підприємни-
цтво», «Менеджмент», «Маркетинг».

Львівський кооперативний коледж еко-
номіки і права гідно представили студенти 
спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування». Так, Дарина Бобко отри-
мала Диплом другого ступеня, Анастасія 
Стефанишин – Диплом третього ступеня, 
Діана Мельничук – Грамоту в номінації «За 
високий рівень теоретичної підготовки», 
Ірина Бобко – Грамоту в номінації «За грун-

товні знання у сфері економіки», а керівник-
викладач, голова циклової комісії обліку та 
фінансово-економічної діяльності Михай-
ло Голубка – Подяку за підготовку студен-
тів до олімпіади та хороші знання своїх під-
леглих. У ході проведення олімпіади викла-
дачі й студенти коледжу відвідали Музей 
історії ЛНАУ, Музей Степана Бандери та 
Музей професора Євгена Храпливого.

Загалом під час проведення олімпіади 
панували робочий настрій і доброзичлива 

атмосфера. Потрібно відзначити злагодже-
ну, високопрофесійну роботу оргкомітету, 
який забезпечив оптимальні умови для 
успішного перебігу змагань для студентів.

Адміністрація Львівського кооператив-
ного коледжу економіки і права пишається 
здобутками своїх вихованців та бажає їм 
професійних успіхів у подальшому.

Михайло ГОЛУБКА, 

прес-секретар ЛККЕіП

Днями популярний на За-
карпатті телеканал «М-Сту-
діо» відкрив свої двері перед 
студентами 213 групи Мука-
чівського кооперативного 
торговельно-еконо мічного 
коледжу і познайомив їх із се-
кретами телевізійної «кухні». 
Безперечно, це була яскрава 
подія для студентів, тому що 
потрапити на телеканал не 
так і просто, до того ж їм ви-
пала нагода спробувати себе 
у ролі ведучих програм. 

Екскурсія телеканалом по-
чалася з одного з найцікаві-
ших місць – гримерки, де будь-
хто може перевтілитися до 

невпізнання. Із гримерки сту-
денти перейшли в саме серце 
телеканалу – телевізійну сту-
дію, де знімають ранкову пе-
редачу «Ранок з М-Студіо», 
соціально-полі тич ну програ-
му «Точка зору», «На добра-
ніч». Однак найбільше емоцій 
у дівчат було від програми 
«Прогноз погоди». 

Непідробний інтерес у 
студентів викликало телеві-
зійне та освітлювальне об-
ладнання. Вони дізналися 
багато корисної інформації 
про роботу студії, про те, що 
таке «суфлер», графік зйо-
мок, роздивилися реквізити. 

Потім хлопці та дівчата по-
знайомилися з принципами 
роботи співробітників, які 
переховуються за дверима з 
загадковим написом «ТЖК», 
і спробували себе в ролі те-
лежурналістів «М-Студіо».  
Наступною захоплюючою 

зупинкою виявилася ефірна 
апаратна. Студенти посиді-
ли за «пультами», дізналися 
про напружену і почесну ро-
боту «ефірників». Ще одні-
єю емоційною подією стало 
знайомство з ведучою кана-
лу. Каріна Риган розповіла 

про специфіку роботи жур-
налістів телеканалу і поділи-
лася курйозними історіями 
зі знімального майданчика. 

Атмосфера під час екс-
курсії була неймовірною. Те-
левізійники тепло вітали 
екскурсантів і охоче ділили-

ся з ними своїми професій-
ними секретами. Сподіває-
мось на подальшу співпра-
цю з провідним телеканалом 
Закарпаття – «М-Студіо».

Вікторія ФЕНЧАК, 

академнаставник 213 групи 

  ЕКСКУРСІЯ

НА ГОСТИНУ НА ГОСТИНУ 
ДО ТЕЛЕВІЗІЙНИКІВДО ТЕЛЕВІЗІЙНИКІВ

ГIДНО  ПРЕДСТАВИЛИ  ВИШ  НА  ОЛIМПIАДI
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

НОВИНИНОВИНИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

   У КВІТНІ ПІДПРИЄМЦІ НА ТРЕТИНУ У КВІТНІ ПІДПРИЄМЦІ НА ТРЕТИНУ 

НАРОСТИЛИ БОРГИ ПЕРЕД ПРОДАВЦЯМИНАРОСТИЛИ БОРГИ ПЕРЕД ПРОДАВЦЯМИ  

За місяць підприємці накопичили ще 31% зарплатних 
боргів. Тепер вони винні співробітникам 18,3 млн. грн. 
Такі дані Держстату.

Порівняно з початком року зарплатні борги перед 
продавцями зросли на 6,7%. Нагадаємо, у березні борги 
підприємців із зарплати зросли майже у півтора разу.

У квітні борг діючих підприємств перед працівниками 
торгівлі становив 6,3 млн. грн. За місяць він збільшився 
на 56,9%. Порівняно з початком року діючі підприємства 
стали винні працівникам торгівлі на 16,9% більше. Від за-

гальної суми боргів перед торговцями частка діючих під-
приємств становить 34%. Загальна сума заборгованості 
по зарплаті у країні становить 2,1 млрд. грн., половину 
цієї суми заборгували саме працюючі підприємства.

   ДЕСЯТА ЧАСТИНА УКРАЇНЦІВ ДЕСЯТА ЧАСТИНА УКРАЇНЦІВ 

ЛЮБИТЬ ОФІСНУ РОБОТУЛЮБИТЬ ОФІСНУ РОБОТУ

Половина українців розглядає віддалену роботу тіль-
ки як додатковий заробіток.

Про це свідчать результати опитування Міжнародного 
кадрового порталу hh.ua, проведеного у квітні 2017 року.

Кожний п’ятий співробітник стверджує, що в його ді-

яльності фріланс неможливий. 12% це не цікавить зовсім. 
І лише 16% хотіли б працювати віддалено.

З переваг віддаленої роботи співробітники у рівній 
частині вказали на гнучкий графік, додатковий заробіток, 
можливість поєднувати кілька робіт і бути не прив’язаним 
до офісу. Трохи менше третини були б раді, що можуть 
самостійно організовувати робочий процес. Чверть виді-
лила можливість вирішувати особисті питання у будь-
який час. Кожний п’ятий заявив, що робота на фріланс 
дозволяє обирати цікаві проекти. Про високу продуктив-
ність праці згадали лише 7% працівників.

За матеріалами сайту uamarket.info

РЕВОЛЮЦІЙНЕ ОБРАННЯ 

НЕРЕВОЛЮЦІЙНОГО 

ПАРЛАМЕНТУ

Ця ситуація виглядає діагно-
зом для законодавчої гілки влади, 
восьме скликання якої днями пе-
ретинає екватор своєї роботи. За-
звичай з кожним місяцем набли-
ження до дати парламентських 
виборів ефективність роботи на-
родних депутатів зменшується. 
Однак Верховна Рада, хай і обра-
на на хвилі революційних подій, 
виявилася не надто спроможною 
на ухвалення системних рішень.

КОАЛІЦІЯ ОБСТАВИН

Якщо на початку восьмого 
скликання було утворено коалі-
цію «Європейська Україна», до 
якої увійшли представники п’яти 
депутатських фракцій загальною 
чисельністю понад 300 парламен-
таріїв, то сьогодні коаліція скла-
дається з фракцій БПП та «Народ-
ний фронт» і невеликої групи по-
зафракційних парламентаріїв. 
Навколо легітимності існування 
коаліції було зламано чимало 
списів, вона виконала свою функ-
цію – призначення уряду Грой-
смана, альтернативи якому не 
проглядається. До того ж, пробле-
ма полягає в іншому: протягом 
року перебування у спікерському 
кріслі очільник ВРУ Андрій Па-
рубій поставив сумний рекорд із 
кількості достроково закритих за-
сідань законодавчого органу. Це 
не завадило Андрію Володимиро-
вичу експлуатувати тезу про 
«парламент воюючої країни» та 
стверджувати, що законодавці 
працюють ефективно та якісно.

Відносини між представника-

ми влади та опозиції під парла-
ментським куполом демонстру-
ють глибину кризи. Опозиціоне-
ри (їх сьогодні чотири фракції) 
ставлять на високу гучність заяв, 
а не системність дій, тоді як про-
владні парламентарі готові ча-
сом маневрувати до нестями, про-
те продавити потрібне рішення. 
Про існування національних ін-
тересів у системі парламентських 
координат говорити важко – на їх 
захист нардепи виступають гуч-
но, проте частіше під тиском об-
ставин, ніж свідомо. 

НАПІВКРОКИ, 

НАПІВРІШЕННЯ 

Два минулих тижні, які парла-
ментарії пропрацювали у пленар-
ному режимі, стали ілюстрацією 
стану справ всередині Верховної 
Ради. Законодавці без проблем по-
збавили депутатського мандату 
Андрія Артеменка, українське 
громадянство якого було призу-
пинене наприкінці квітня через 
суміщення з канадським. Із поміт-
ним запізненням слуги народу за-
боронили публічне використання 
георгіївської стрічки, яка за остан-
ні роки часто має епітет «колорад-
ська» та стала символом сепара-
тистів. Нехай не з першої спроби, 
але скасовано «закон Савченко», 
який дозволив достроково вийти 
на волю багатьом засудженим за 
важкі злочини правопорушни-
кам. Доволі несподівано (очевид-
но, в контексті політичної конку-
ренції з президентом, який забо-
ронив російські соцмережі в Укра-
їні) Верховна Рада схвалила рі-
шення про запровадження квот на 
українську мову у національному 
та регіональному телеефірах. 

Проте демонстрація патріотиз-
му та залученості до державних 
справ не поширилася на питання 
запровадження візового режиму 
з Росією: розмови про цей резо-
нансний крок виглядали димо-
вою завісою, за якою відійшла на 
другий план потреба урядового 
звіту Кабінету Міністрів Володи-

мира Гройсмана. До того ж, це рі-
шення – не зовсім зі сфери повно-
важень парламенту. Законодавці 
не поспішають шукати ефектив-
ну заміну головам Національного 
банку та Фонду державного май-
на, які залишили свої посади. Та 
й Уляна Супрун вже кілька міся-
ців залишається в.о. міністра охо-
рони здоров’я, а налаштовані на 
словах на рішучі перетворення 
законодавці не поспішають дава-
ти старт медичній, пенсійній, зе-
мельній реформам.

На жаль, все частіше всереди-
ні депутатського корпусу спала-
хують дрібні з’ясування відносин, 
які привертають увагу преси, про-
те не дозволяють рухатися вперед 
законодавчому процесу. Як пока-
зує розвиток подій, далеко не всі 
парламентарії готові до ухвален-
ня непопулярних рішень заради 
інтересів держави, для багатьох з 
них дороговказом є приватні та 
партійні резони.

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ» – 

СТАРІ МЕТОДИ 

Імітація бурхливої діяльності у 
сесійній залі ВРУ – не єдина «нова-
ція» у роботі політиків, які восени 
2014 року зайняли місця у парла-
менті під час дострокової кампа-
нії, яка проходила під гаслом 
«Майдан триває». Ми спостерігає-
мо фетишизацію в інформаційно-
му просторі фактору «нових об-

лич», адже нинішній склад законо-
давчого корпусу оновився на дві 
третини, порівняно з попередника-
ми. Проте не варто забувати, що і 
сьоме скликання, яке заплямувало 
себе «парнокопитним» голосуван-
ням у січні 2014 року, також на дві 
третини відрізнялося від власних 
попередників. І немає принципово-
го значення, хто намагався реані-
мувати податкову міліцію або тор-
педувати систему державних заку-
півель ProZorro – новобранці чи 
ветерани депутатського корпусу – 
важливо, що подібні спроби мали 
місце. На щастя, невдалі.

МЕТОД «ГАСІННЯ ПОЖЕЖ»

Якщо звернути увагу на досяг-
нення Верховної Ради восьмого 
скликання, то необхідно відзна-
чити насамперед судову рефор-
му, адже внесення змін до Кон-
ституції – справа непроста, тим 
більше – в умовах масштабної 
суспільно-політичної кризи. До-
статньо успішно парламентарії 
впоралися із ухваленням Держав-
них бюджетів, рішень, спрямова-
них на забезпечення обороноздат-
ності України тощо. В режимі «по-
жежної команди» депутатський 
корпус функціонує куди більш 
ефективно, ніж в умовах рутин-
ної законотворчої роботи. Взагалі 
відсутність системних планів, 
яку намагаються підмінити тема-
тичними днями для ухвалення 

рішень щодо окремих напрямів, 
є однією з помітних характерис-
тик в роботі нинішнього парла-
ментського скликання. Гучно 
презентований на початку 2016 
року проект змін логіки роботи 
Верховної Ради за рахунок збіль-
шення інтенсивності її роботи 
досі не включено до порядку ден-
ного роботи законодавців.  

Надзвичайно безтурботно пар-
ламентарії підходять до питання 
виконання власних передвибор-
чих зобов’язань. Варто пригада-
ти, наскільки складним та боліс-
ним був процес ухвалення рі-
шень, необхідних для отримання 
Україною безвізового режиму з 
ЄС попри те, що європейська інте-
грація звучала у передвиборчих 
промовах дуже часто. Не менш ін-
тенсивно обіцяли слуги народу 
позбавитися депутатської недо-
торканості, проте ця тема наразі 
не піднімається парламентарія-
ми. Подібна доля спіткала і ви-
борчий закон, про необхідність 
зміни якого було протягом остан-
ніх років сказано немало гучних 
та правильних слів. Проте зараз 
законодавці не поспішають пору-
шувати це питання, чим, до речі, 
мінімізують шанси на проведен-
ня дочасних парламентських ви-
борів – вони за такого стану справ 
практично втрачають сенс. 

Верховна Рада восьмого скли-
кання, на жаль, невтомно розча-
ровує виборців у власній спро-
можності змінити ситуацію в кра-
їні та воліє грати другим номе-
ром навіть у парламентсько-
президентській республіці. Пе-
ретнувши екватор скликання, за-
конодавці навряд чи стануть 
більш активними та ефективни-
ми, швидше, думатимуть про 
життя після скликання. Наоста-
нок лишається нагадати, що та-
кий стан депутатського корпусу 
є об’єктивним відображенням 
проблем українського суспіль-
ства, яке поки не зуміло вийти на 
траєкторію підвищення відпові-
дальності за власні дії.

ВЕРХОВНА РАДА ПЕРЕТИНАЄ ЕКВАТОР
Цієї весни парламентарі працювали у «рваному» ритмі, що так і не дало їм змоги набрати необхідний темп та продемон-
струвати виборцям свій великий ентузіазм. Хоча до парламентських канікул залишається добрих півтора місяця, проблема 
полягає у тому, що від законодавців вже не чекають серйозних зрушень – їхні дії не дають підстав для подібних сподівань.
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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Олександр Дубовик:Олександр Дубовик:  «МИСТЕЦТВО ЗАВЖДИ БУЛО 

НЕ ЛИШЕ IНВЕСТИЦIЄЮ, АЛЕ Й УТВЕРДЖЕННЯМ ВЛАДИ»

ПРО ПІАР І ДІАЛОГ

– Олександре, Ви завжди вельми 

стильно виглядаєте, елегантний 

крій, складні поєднання кольо-

рів. Це заслуга дружини Ірини?

– А як же без її впливу? Він у всьому. 
Та, зізнаюся, я люблю прикраси, лю-
блю речі красиві, добре скроєні. Худож-
ник має бути гарним, елегантним, до-
бре вдягненим. Свобода проявляється 
не у відсутності уваги до себе, а у красі, 
у тому, що ти можеш собі дозволити.

– Стереотип, що художник за-

вжди неохайний і в береті – звід-

ки він узявся?

– Я гадаю, це від Вагнера. Його зна-
менитий берет, вишукане вбрання, 
птахи екзотичні. Вагнер надавав ве-
ликого значення зовнішній стороні, 
піару, ефекту. І у творчості також. 

– Творчі люди, назву їх виробника-

ми творчого продукту, зазвичай 

чутливі до оцінки глядачів. На-

скільки важлива для Вас зовнішня 

оцінка себе. Ви як художник писа-

ли б, якби не було глядача?

– Коли художник говорить, що 
йому достатньо себе – це неправда. У 
художника є внутрішній стимул, за-
вдяки якому він і творить. Але перед-
бачається, що крім цього має бути діа-
лог з оточуючими людьми хоч у якійсь 
формі. Тому художник шукає ідеаль-
ного глядача, який би розумів, вникав, 
у якого було б на це бажання й час.

Однак у мистецтва завжди буде 
обмежена кількість глядачів, і зараз 
їх стає все менше. Загалом мисте-
цтвом цікавиться менше 1% насе-
лення. Раніше цей 1% вирішував все, 
а нині такого впливу немає.

Історично мистецтво для знаті за-
вжди було вкладенням капіталу, 
утвердженням влади. Наприклад, 
князь запрошував знаменитих ху-
дожників, щоб прославити у першу 
чергу себе. Мистецтво було показни-
ком статусу. Сьогодні такі підходи 
збереглися лише у деяких країнах. 

ПРО КОНКУРЕНЦІЮ 

ФОТОГРАФІЇ ТА ЖИВОПИСУ

– Ви сказали, що є певний реалізм 

у ваших роботах. Фотографії до-

ступні кожному, технології дозво-

ляють все більшій кількості людей 

відкривати у собі талант фотоху-

дожника. Як вплинув розвиток фо-

тографії на реалістичний живопис? 

Чи стали вони конкурентами?

– Спочатку була паніка, що живо-
пис загине, адже з'явилася фотогра-
фія, для якої потрібно мінімум зу-
силь. Та виявилося, що у фотографії 
є межі. У художній фотографії теж є 
течії, напрями, той самий сюрреа-
лізм, реалізм. У цій сфері є майстри 
найвищого класу, в Україні також. 
Можу згадати Ігоря Гайдая. Справа 
не в тому, щоб технічно зняти, зафік-
сувати реальність, а у тому, щоб по-
бачити, вибудувати сюжет, показати 
акценти та нові змісти. 

– Та на побутовому рівні фотогра-

фія витісняє живопис: місце кар-

тин і репродукцій скрізь займають 

фотографії. Чи може у XXI століт-

ті художник-пейзажист в Україні 

бути затребуваним і знаменитим? 

– Це абсолютно різні речі. Фотогра-
фія і живопис між собою не конкуру-
ють. Навіть пейзаж як фотографія – це 
вже не фотографія, завжди є певна гра 
художника. Щодо успіху, то для розу-

міння таланту художника потрібен ін-
коли довгий час, довший, ніж для ін-
ших професій. Наприклад, якщо гово-
рити про пейзаж Сезанна – ніхто не ска-
же, хто був прем'єр-міністром чи пре-
зидентом за його часів, а його знають. 

ПРО ПЛАГІАТ

– Чи зустрічалися Ви з тим, що 

Ваші роботи підробляють або бе-

руть фрагменти, певні штрихи 

прибирають і говорять, що це са-

мостійна робота?

– Мої знаки настільки індивіду-
альні, що поки їх не наважуються ви-
користовувати. Але бездарностей по-
вно, які прагнуть швидко отримува-
ти гроші, не докладаючи ніяких зу-
силь. Якщо роботи художника про-
даються, його копіюватимуть.

– Ви маєте великий досвід, чи мож-

ливий захист авторського права 

не тільки в Україні, але й у світі?

– Це дуже важко. Музейні та при-
ватні колекції мистецтва минулого 
і твори найбільш видатних сучасних 
художників захищені й індексовані. 
Та завжди в ділків знаходяться спо-
соби розшукати, так би мовити, «не-
відомі роботи». Підроблених робіт 
Пікассо в 5 разів більше, ніж він їх 
зробив. Підробляють усіх абсолют-
но. Навіть фахівцям важко сказати, 
хто автор. Зараз друк на дуже висо-
кому рівні, я бачив ці машини, які 
передають абсолютно все, вони на-
віть текстуру полотна того часу да-
ють, рельєф. Просто не відрізнити.

ПРО УКРАЇНСЬКІ 

ТА СВІТОВІ МАЙДАНЧИКИ

– У Вас була виставка у Мистець-

кому Арсеналі, її відвідала вели-

чезна кількість людей. Чи є, на 

Ваш погляд, в Україні ще поді-

бного рівня майданчики для ви-

ставок живопису?

– Унікальні роботи і якісний під-
хід у Національному художньому 
музеї. Та за масштабом експозицій і 
популярністю Мистецький Арсенал 
– майданчик №1. У першу чергу за 
рахунок формату. 

– Ваші роботи багато виставля-
ються за кордоном. Що можна 
порівняти з Арсеналом, де ще у 
світі мистецтво подають у зруч-
ному для глядача форматі?
– Грандіозні, подієві виставки від-

криваються щороку у багатьох музе-
ях світу. Мистецьке життя надзви-
чайно наповнене. Це й Documenta у 
Касселі, й FIAC у Парижі, Венеціан-
ське бієнале і Сан-Паулу, і Шанхай... 
Крім того, численні «ЕКСПО» по 
всьому світу, аукціони, виставки ро-
біт з приватних колекцій. У чудових 
залах і з чудовою подачею. Нам до 
такого розмаїття далеко. Один із 
найпрестижніших виставкових май-
данчиків, безумовно, MOMA – Музей 
сучасного мистецтва у Нью-Йорку

. 
ПРО РОЛЬ ДЕРЖАВИ

– Ви відслідковуєте, спостерігає-

те, як розвивається живопис в 

Україні. Чи є якісь прізвища, які 

Ви могли б відзначити?

– В Україні є ряд талановитих ху-
дожників, які за рівнем не поступа-
ються нікому. Але їм важливо, щоб за 
їх спиною була сильна, успішна дер-
жава, повага до якої поширюється на 
всю культуру та громадян. За спиною 
художника важлива бути така держа-
ва, яка здатна здійснити культурну 
експансію у світ. Спочатку приходить 
культура, потім бізнес. Необхідно 
брати участь у всіх художніх проек-
тах і вкладати у це кошти. Провідні 
галереї світу мають 2–3 китайських 
художників і організовують їх вистав-
ки, тому що це безпрограшно – Китай 
викуповує ці роботи. Китайці див-
ляться далеко вперед: головне – закрі-
питися у культурному просторі, а ре-
зультат потім. Усі ці наші спонсор-
ські «вкрапування», маленькі проек-
ти, звичайно, важливі й необхідні, та 
потрібно бачити головне державне за-
вдання. Де була б сьогодні «Велика 
російська культура» без балетних се-
зонів Дягілєва у Парижі?

– Як це має виглядати?

– Мистецтво – дорога річ. Якщо 
воно не буде дорогим – нічого не буде. 
Тільки з великими грошима можна 
мати майстерні, персонал, який допо-
магає художнику реалізувати будь-
який задум. Раушенберг (Роберт Рау-
шенберг – американський художник, 
представник абстрактного експресіо-
нізму – ред.) облаштував у Флориді на 
острові Каптіва 40 будинків, де живуть 
його робітники. Вони працюють з ме-
талом, склом, керамікою – це як завод. 
Талановито чи ні – інше питання, але 
у нього розмах інший. Він жив іншими 
вимірами. Таких прикладів чимало.

У мене є десятки альбомів, сотні 
ескізів, які я ніколи не зроблю. Я міг 
би зробити неймовірну кількість ро-
біт. Але багато що в умовах моєї май-
стерні просто неможливе. Державі 
сьогодні це не потрібно. Та, можли-
во, будуть й інші часи. 

Розмовляла 

Валерія ВОЛЬВАЧ

Окрема подяка за співпрацю дружині 

та музі Олександра Дубовика Ірині. 

Олександр Дубовик – один з найяскравіших метрів сучасного українського живопису, почесний академік Національної академії мистецтв 
України, володар Золотої медалі академії мистецтв та ордена «Христа Спасителя». Дубовика називають стовпом авангарду України, од-
нак сам майстер уточнює, що його роботи ближчі до сугестивного реалізму. Його естетика проявляється в усьому: і у картинах, і у зо-
внішньому вигляді. В Олександра виразні риси обличчя, продумані деталі та кольори костюма. Uamarket.info поспілкувався з художни-
ком про конкуренцію живопису та фотографії, піар і діалог із глядачем, світовий ринок живопису та роль держави у мистецтві.

                  ЦИТАТИ  ОЛЕКСАНДРА  ДУБОВИКА:ЦИТАТИ  ОЛЕКСАНДРА  ДУБОВИКА:

  Небезпека – це дракон, який приставлений до всього, 
       що буває важливого, значного і привабливого на землі.
   Якщо не можеш наповнити себе сам, тебе наповнять інші.
   Величезна перевага варвара – не знати те, що знають усі.
  Рукописи не горять, та бібліотеки палають чудово.
  Хробак сумніву влазить тільки у здорову душу.
  Все у межах розумного, у нерозумного меж немає.
  Хто не має таланту все заплутувати, той все пояснює.
  Якщо жінка бореться, то вона перемагає, 
       а якщо вона здається, то диктує свої умови переможцю.
  Мозок – складний побутовий прилад, 
       але без інструкції використання.

«Кожна людина має своє покликання. Талант – це знати його».

Ральф ЕМЕРСОН, американський есеїст, поет
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   НА  КЛУМБІ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  ШКОЛА  ДЛЯ  МАМ
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

Ц вітуть рослини, а 
водночас поши-
рюються збудни-
ки алергії (полі-

ноз). Багато хто з алергі-
ків знає, що саме спричи-
няє у них недугу. Але їм 
не завжди відомо, що 
алергенів, які можуть 
спровокувати імунну від-
повідь, може бути кіль-
ка. Це явище називаєть-
ся перехресна алергія.

Ось кілька прикла-
дів. Той, хто має алергію 
на полин, зазвичай по-
терпає й від ромашки, 
часнику, селери, морк-
ви, анісу, перцю, мускат-
ного горіха, інших пря-
нощів. Хворі на алергію 
від соняшникового пил-
ку можуть захворіти від 
олії і навіть майонезу, 
до складу якого вона 
входить. Негативна ре-

акція на пилок берези, 
ліщини виникає на, зда-
валося б, далекі від цьо-
го алергену квітки 
яблунь, груш, абрикосів, 
персиків, слив, вишні, 
плоди ківі, волоський та 
лісовий горіхи, арахіс, 
мигдаль, селеру, морк-
ву. Не слід також спожи-
вати березовий сік, від-
вари з березових бру-
ньок, вільхових шишок.

Негативна реакція на 
їжу зі злаків може вини-
кати за наявності алер-

гії на дозрівання пшени-
ці, жита, вівса, ячменю й 
інших злакових. Маючи 
алергію на лободу, будь-
те обережні зі шпина-
том, щавлем, буряком. 

Алергікам у будь-
якому разі не варто спо-
живати мед, адже його 
складники можуть бути 
принесені бджолами з 
медоносів, де квітують 
зазначені рослини.

Віра МАЛА,

лікар-дієтолог

ПЕРЕХРЕСНА  ПЕРЕХРЕСНА  
АЛЕРГIЯАЛЕРГIЯ

ЗДОРОВІ  БУДЬМОЗДОРОВІ  БУДЬМО

ДЕРУНИ ІЗ СИРОМ

Апетитні картопляні оладки будуть ще 
більш поживними та смачними, якщо дода-
ти до них твердий сир і шинку.

• 0,6 кг картоплі 
• по 100 г твердого сиру та шинки 
• яйце 
• зелень – за смаком
• 2 столові ложки борошна 
• олія
• сіль, перець – за смаком

Сир і картоплю натерти на великій тертуш-
ці, шинку дрібно нарізати, зелень порубати. 
З’єднати всі інгредієнти, перемішати. Смажи-
ти оладки на середньому вогні до золотавого 
кольору і хрусткої скоринки. Викласти на па-
перовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. 
Подавати гарячими зі сметаною.

КИСЛО-СОЛОДКИЙ 

ПИРІГ ІЗ РЕВЕНЕМ

Легка кислинка, притаманна ревеню, на-
дає особливої пікантності начинці – вихо-
дить справжнє кисло-солодке задоволення.

Тісто: 
• 250 г борошна
• по 100 г вершкового масла та цукру 
• яйце 
• чайна ложка розпушувача

Заливка: 
• 200 г сметани 
• 50 г горіхів
• дрібка ваніліну
• 2 яйця
• 100 г цукру 
• чайна ложка кориці 

Начинка: 
• 500 г ревеню
• 200 г цукру

Ревінь очистити, нарізати маленькими ку-
биками. Засипати цукром, залишити, щоб пус-
тив сік. Для тіста м’яке масло перетерти з цу-
кром, ввести яйце, перемішати. Борошно про-
сіяти з розпушувачем, додати у розтерту масу. 
Замісити тісто. Форму змастити маслом, при-
трусити сухарями. Тісто викласти у форму, на 
нього – ревінь і залити соком ревеню. Випіка-

ти у розігрітій до 180 град.  духовці 35 хв. Для 
заливки збити яйця з цукром, додати сметану, 
ванілін, корицю, подрібнені горіхи. Вийняти 
пиріг із духовки, полити сметанним кремом, 
випікати ще 15–20 хв. Коли пиріг охолоне, при-
трусити цукровою пудрою. 

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ

СУПЕРНИЦЯ   ПЕТУНІЇ
І гарна ж діасція у підвісних кашпо, садових вазах та контей-
нерах! Уся всіяна квітами, з красиво звисаючими пишними па-
гонами. Чудовий вигляд має і як бордюрна рослина та на 
клумбах. Її часто висаджують яскравими плямами на газоні. 
Ідеально підходить для вирощування на балконах та терасах, 
між великими каменями у рокаріях. 

РОЗВИВАЙТЕ РОЗВИВАЙТЕ 

ПАЛЬЧИКИПАЛЬЧИКИ 

Приблизно третину всієї поверхні 

рухової проекції головного мозку за-

ймає саме проекція кистей рук, роз-

ташована поряд із мовною зоною. 

Тому розвиток мовлення дитини і 

дрібної моторики – два взаємопов’я-

зані процеси. Роботу необхідно про-

водити з раннього віку. 

Розпочинайте з масажу пальчиків, 

що впливає на активні точки, пов’язані 

з корою головного мозку. Пальчико-

вою гімнастикою можна займатися з 

найменшими дітками, сидячи в черзі, 

у транспорті, вдома. Це добре відомі 

забави «Сорока-ворона», «Ладусі» та 

багато інших. Розповідаючи віршики, 

активно перебирайте пальчики, зги-

найте їх та розгинайте: «Цей пальчик 

– мій дідусь, цей пальчик – моя бабу-

ся, цей пальчик – мій татусь, а оцей – 

моя матуся, ну, а цей маленький – я, 

ось уся моя сім’я».

На початку та наприкінці гри мож-

на робити вправи для розслаблення 

– легке погладжування від кінчиків 

пальців до долоні.

Для старших діток можна вико-

ристовувати такі забави. Складання 

пірамідок та кубиків – серед базових 

розвивальних іграшок. Воно допома-

гає розвивати моторику, логічне мис-

лення, опановувати нові форми, роз-

міри, кольори. 

Конструктори – найпростіший спо-

сіб розвитку в дитини просторового 

мислення, моторики. Дерев’яні кон-

структори ще й дуже приємно трима-

ти в ручках. 

Пазли, крім дрібної моторики, роз-

вивають увагу, розрізнення кольорів, 

цілісне сприйняття предмета, логічне 

й асоціативне мислення. Є пазли як 

для найменших, так і старших діток.

За допомогою пластиліну маля 

розвиває гнучкість і рухливість своїх 

пальців, що, в свою чергу, сприяє по-

ліпшенню мовлення. Для дворічних 

малюків у продажу є спеціальний 

пластилін у баночках, так зване «тісто 

для ліплення». Його приємно ліпити, 

він не забруднює і не липне до рук. А 

для дошкільнят і школярів можна ви-

користовувати звичайний пластилін.

Сортери – чудові іграшки для ран-

нього розвитку. Дитина вчитиметься 

підбирати фігурки за формою і встав-

ляти їх у відповідні отвори. Завдяки 

цьому розвиває дрібну моторику 

пальців рук, а також знайомиться з ге-

ометричними фігурами і кольорами.

І, звичайно ж, треба багато малюва-

ти, писати, розфарбовувати, клеїти, ви-

різати ножицями. Робота з розвитку 

дрібної моторики має бути регулярною. 

Підготувала 

Наталя ГАВРИЛЕНКО

Спочатку це прямостояча 
рослина, пагони якої згодом 
витягуються і звисають. Лис-
точки дрібні, глянсові, темно-
зелені. Численні квіти невели-
кі, білі, рожеві, оранжеві, чер-
воні, схожі на антиринум – 
нижні пелюстки утворюють так 
звану «губу». 

За хороших умов вирощу-
вання діасція може цвісти з се-
редини літа до середини осені. 
Пагони, що відцвіли, слід зрізу-
вати, це позитивно впливає на 
цвітіння. Щоб рослини в кон-
тейнерах були красивіші, їх ви-
саджують по кілька штук.

Діасція потребує розсіяного 
сонця, хоч витримує й легкий 
затінок. Любить тепло, але по-
гано переносить спеку та пряме 
сонячне проміння. У тіні цвісти-
ме погано. Не боїться дощу і ві-
тру. Потрібен їй і хороший дре-
наж, бо застою води не перено-
сить. Особливо слід стежити за 
цим, якщо вирощуєте рослину в 
контейнері. Однак полив потрі-
бен достатній. Грунт – легкий, з 
додаванням піску, причому 
необов’язково поживний. 

Розмножують рослину насін-
ням, кореневими та стебловими 
живцями. Насіння пророщують 

із розсади. Як і в петунії, воно 
дрібне, тому його не загортають 
грунтом. Контейнер із насінням 
прикривають склом і ставлять 
на світле підвіконня. Щодня тро-
хи провітрюють та стежать за 
вологістю. За 1,5–2 тижні мають 
з’явитися сходи. Тоді знімають 
скло. Коли сіянці підростуть, їх 
пікірують по 2–3 рослини в ста-
канчики або висаджують у кон-
тейнери. Приживлюваність не-
погана. Щоб рослини кущували-
ся та були пишними, прищипу-
ють верхівки пагонів. У травні сі-
янці спочатку поволі загартову-
ють, а потім висаджують у від-
критий грунт або виставляють 
контейнери на відкрите місце. 
Однак можна в квітні–травні ви-
сівати насіння у відкритий грунт. 
Відстань між рослинами на гряд-
ках – 12–15 см. 

Легко розмножити діасцію 
також живцями. Для цього рос-
лину взимку зберігають вдома, 
а після цвітіння нарізують та 
укорінюють живці. До весни 
тримають у прохолодному міс-
ці. Зацвітають вони раніше за 
вирощені з насіння.

Зоя БЕРЕСТ,  

кандидат біологічних наук



15№22 (1303), четвер, 1.06.2017 р.

ЕКСКЛЮЗИВ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Заснована у травні 1992 р.

ЗАСНОВНИК 
Центральна спілка 

споживчих товариств України, 
ЦК профспілки працівників 

споживчої кооперації України
www.coop.com.ua
www.media.coop

СВІДОЦТВО 
ПРО ДЕРЖАВНУ 

РЕЄСТРАЦІЮ 

КВ №744 від 20.06.94 р.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 

30058, 01591, 23302

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ 
ТА ВИДАВЦЯ СО-ОР МЕDIА: 

вул. Чигоріна, 12, 
м. Київ, 01042

Телефон: (044) 529-93-47
Факс: (044) 529-75-10

E-mail: mail@visty.com.ua

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ У ЧЕТВЕР 
Віддруковано у видавничому комплексі 

СО-ОР МЕDIА
Адреса: вул. Красовського, 16-Б, Бровари, 07400. 

http://www.printing.coop/

     Матеріали публікуються на правах  реклами.
Відповідальність за рекламу несуть рекламодавці.

Тираж 17984. Зам. №2-22

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював Микола КАПУСТА

   ДО СВЯТА Повідомлення

«Ви завжди будете улюбленою іграшкою своєї дитини».

Вiкi ЛАНСКІ, американський автор i видавець

– Тату, я заміж не вийду – я з вами жити 
буду! 
– Не смій погрожувати батьку!

У наш час неслухняних дітей ставлять у 
кут, в якому найгірше ловиться wi-fi.

Вова зробив собі татуювання потайки від 
батьків. Тепер він вчиться на одні дванад-
цятки. Інакше батько візьме ремінь і буде 
сильно здивований.

Дружина – чоловікові:
– Ти можеш мені не заважати? Я читаю 
Євангеліє.
Чоловік – дружині, бажаючи помститися:
– Убивця – Понтій Пілат!

Вранці мати запитує сина: 
– Вадику, ти які-небудь інші способи під-
готовки до іспитів знаєш, крім молитви?

Батько перевіряє щоденник сина.
– Фізика – 2, хімія – 2, історія – 2, літера-
тура – 2, спів – 5. Боже, цей телепень ще і 
співає...

«ВОЖДЯМ ЧЕРВОНОШКІРИХ» І ЇХНІМ БАТЬКАМ 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ...ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ...

А ще, як стверджують численні афо-
ризми й крилаті вислови, діти – 
дороге задоволення, розкіш, 
наша радість і наш біль, найбіль-
ша надія батьків і їхнє найбільше 

розчарування… Як казав Марк Твен, «достат-
ньо однієї дитини, щоб заповнити весь дім і 
двір». І як тут не згадати найсмішнішого ша-
лапута, непосиду й шкоду, який сам проголо-
сив себе «Вождем червоношкірих»! Зізнайте-
ся, адже більшість із вас, шановні читачі, хоч 
раз або називали своїх дітей цим прізвиськом, 
або ж чули, як інші так у розпачі кажуть про 
своє чадо? А може, навіть ваші тато з мамою, 
доведені до тихої істерики, вас так називали 
у дитинстві? Пішла «в народ» ця метафора за-
вдяки новелі О.Генрі «Вождь червоношкірих» 
та знятому Леонідом Гайдаєм за його творами 
у 1963 р. фільмові «Ділові люди». Найбільший 
глядацький успіх мала саме його новела 
«Вождь червоношкірих», де разом із відоми-
ми акторами Георгієм Віциним, Олексієм 
Смірновим (шахраї Сем і Білл), Георгієм Міл-
ляром (Ебенезер Дорсет) свою першу яскраву 
роль у кіно блискуче зіграв 12-річний Сергій 
Тихонов. Хоча спочатку на роль «вождя» 
Джонні Дорсета Гайдай планував Надію Ру-
мянцеву. Уявляєте, 32-літня акторка-травесті 
грає 9-річного хлопчика! 

Загалом гайдаєвська картина вийшла не-
ймовірно смішною. Це історія про двох шах-
раїв, які захотіли «зрубати» по-легкому гро-
шенят і вкрали сина впливового городянина 
із якогось провінційного містечка в амери-
канському штаті Алабама. Хлопчисько так 
затероризував і вимучив шахраїв, що ті забу-
ли про викуп і самі були готові заплатити, аби 
тільки позбутися цієї «рудої дикої кішки»...

Як уже зазначалося вище, перший день 
літа – ще й свято всіх батьків, які інколи по-
требують захисту і допомоги не менше, ніж 
діти. Комусь при перегляді фільму шкода 
шахрая Білла, комусь – Сема, але всім – 
батька хлопчика. Досить згадати останній 
сюжет із фільму, коли бандити хитрістю 
приводять Джонні додому: 

«Коли хлопчисько зрозумів, що ми зби-
раємося залишити його вдома (розповідь у 
творі О.Генрі ведеться від імені одного із 
викрадачів – Сема), він почав вити не гірше 
пароплавної сирени і вчепився в ногу Біл-
ла, немов п’явка. Батько віддирав його від 
ноги, як липкий пластир.

– Скільки часу ви зможете його трима-
ти? – питає Білл.

– Сили у мене вже не ті, що колись, – від-
повів старий Дорсет, – але, думаю, що за де-
сять хвилин можу вам ручатися.

– Цього досить, – сказав Білл. – За десять 
хвилин я перетну Центральні, Південні та Се-
редньозахідні штати й спокійно встигну до-
бігти до канадського кордону.

Хоча ніч була дуже темною, а Білл дуже 
товстим, а я вмів дуже швидко бігати, я на-
здогнав його тільки за півтори милі від 
міста».

Отже, зі святом усіх – і дітей, і батьків! 
Терпіння, мудрості нам усім і побільше гу-
мору, який так виручає у складних ситуа-
ціях. І ще: батьки, обо в’язково покажіть сво-
їм улюб леним чадам старий добрий фільм 
про «Вождя червоношкірих» або прочитай-
те їм цей твір О.Генрі. Нехай ваші «вожді» 
хоча б знають, що коли ви їх так називаєте, 
то це не через схожість із воїнами апачі:)

1 червня відзначаємо Міжнародний день захисту дітей і Всесвітній день батьків. Про 
наших дітей можна говорити багато. Адже кожна дитина – геніальна, особлива, об-
дарована, красива… Чи не так?

АНЕКДОТИ

Вкладаю дітей спати. Пере-
гляд мультів завершено. Співаю 
колискові. Діти не сплять. Пере-
ходжу на загальний репертуар: 
все, що згадую. Трохи захопи-
лася. Чую діалог між дітьми:

– Ти спиш?
– Заснеш тут... 
– А хочеш спати? 
– Кость, яка різниця? Хочеш 

– не хочеш… Нам прийдеться 
дослухати.

♦ ♦ ♦

Ранок. Мирослав, одягнений і 
готовий до виходу, стоїть на по-
розі. У руках планшет з мульти-
ком.

– Мирослав, виходь, їдемо в 
дитсадок.

– У садку нема вай-фая…

♦ ♦ ♦

Захворіла. Міряю темпера-
туру і вголос кажу: «37 і 2», а 
наче вмираю.

Старший син підходить: 
– Що, мам, правда погано? 
– Угу. 
– Так скажи на всяк випадок, 

куди ти шоколадне печиво від 
нас перед обідом сховала? 

♦ ♦ ♦

Фарбуємо крашанки. Костя 
підходить творчо. 

– Мам, а проводи – це коли 
померлим родичам пасочку і 
крашанки на цвинтар прино-
сять? От твоєму дідусеві, на-
приклад, так? 

– Ну так.
– Мам, твій дідусь реально 

офігєє від таких крашанок...
♦ ♦ ♦

Сьогодні зранку молодшого 
сина обіймаю, цілую, примов-
ляючи: «Ти мій малючок...»

– Мам, я людина, якій вже 
чотири роки, а ти всьо малючок-
малючок... 

♦ ♦ ♦

– Мам, а кому це пам’ятник? 
– Тарасу Шевченку. 
– Дивно. Зовсім не схожий. 
– ??? 
– Просто у нас у Букварі він у 

шапці.
♦ ♦ ♦

Костя читає оповідання 
«Втрачений день». 

Може, пам’ятаєте: батько запи-
тує по черзі своїх трьох маленьких 

синів, хто з них як провів день. 

Перше хлоп’я каже, що посадило 

дерево, другий син, що намалював 

малюнок, а третій, що їв морозиво 

і грав у м’яча. Перших двох батько 

похвалив. А от третьому сказав, 

що день у нього втрачений. 

Запитую у Костика, чого це 

оповідання називається «Втра   -

чений день»?

Відповідь, як завжди, непе-

редбачувана:

– Та, мам, тут якраз все ясно. 

Хто взагалі нічого не зробив? 

Вештався цілий день зі своїми 

дивними питаннями? Правиль-

но – батько! От у нього точно 

втрачений день.

От вам і мораль)))

♦ ♦ ♦

Мирослав на касі в магазині 

вирішив купити усе чи майже 

все. Раптом. Бо зазвичай він ви-

кладку товарів коригує, що теж 

змушує мене трохи нервувати. 

Подобається йому ця справа.

Так от: роблю зауваження, за-

певняю, що ці цукерки-шоколадки-

напої-серветки-ітакеінше зайві і 

нам не потрібні. Врешті-решт Ми-
рослав майже з усім погоджується 
і ми виходимо з магазину. На вули-
ці даю волю емоціям: «Що тобі 
вже казати, щоб ти слухався?»

– Мам, кажи просто, Я ПИ-
ШАЮСЯ ТОБОЮ.

♦ ♦ ♦

Ввечері граються вдвох у 
«дітей-шпигунів».

Мирослав розподіляє ролі:
– Ти, Костя, будеш НАЙ-НАЙ-

НАЙГОЛОВНІШИМ. А я, я... буду 
просто... НАЙРОЗУМНІШИМ...

♦ ♦ ♦

– Бабуся, а в тебе є планшет?
–Ні, нема…
– А  як же ти тоді вечеряєш?

♦ ♦ ♦

Кілька днів тому мій першо-

класник, збираючись до школи, 

видав: «А може, я далі якось сам 

вчитимусь. По комп’ютері. Чита-

ти я вмію...». 

Щоб ненав’язливо його пере-

конати, я шукаю залізні аргумен-

ти. Поки що це вдається. Бо лише 

перший клас. Як буде далі? Не 

знаю, але надія є.

КОРОТКI  ДIАЛОГИ
Ця добірка невигаданих історій на-
лежить перу нашої колишньої ко-
лежанки, відповідального секрета-
ря «Вістей…» Ользі Собко, з якою 
ми не пориваємо зв’язків і бага-
то в чому саме завдяки соцмережі 
Фейсбук. Чи не найбільше «лайків» 
Оля отримує за свої дописи «Із на-
ших коротких діалогів», де перека-
зує реальні розмови зі своїми дво-
ма синочками – 7-річним Костею і 
4-річним Мирославом. Читати їх – 
це таке задоволення! Судіть самі...
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КАЛЕЙДОСКОП

МУЗЕЙНІ  ГОСТИНИ ГОРОСКОП НА  5.06–11.06

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
нежитлову будівлю загальною площею 65,5 кв. м в 
с. Кислівка, вул. Левадна, 30, Таращанського райо-
ну, Київської області. Стартова ціна продажу – 25000 
грн. Аукціон відбудеться 16 червня 2017 року в при-
міщенні по вул. Шевченка, 25, м. Тараща, 
Київська обл.
Для участі в аукціоні кожному з учасників подати 
заяву і внести реєстраційний внесок у розмірі 170 
грн. та гарантійний внесок –10% від стартової ціни.
Останній термін реєстрації учасників – 06.06.2017 р.
Довідки за телефоном: (04566) 5-28-04.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
48/100 частин нежитлової будівлі, 
будівлі магазину «Продовольчо-
промислові товари» за адресою: 
Херсонська обл., Нововоронцовський 
р-н, с.Нововоскресенське, вул. Торго-
ва, 64б. Стартова ціна – 180000 грн. 
Реєстраційний внесок – 170 грн. Га-
рантійний внесок – 10% від старто-
вої ціни. Останній термін подання 
заяви – 30 червня 2017 р. Телефон 
для довідок: (05533) 2-10-38.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
нежитлові приміщення 
(магазини):
«Продовольчий» площею 
169,2 кв. м та «Промисловий» 
площею 220,2 кв. м, які розта-
шовані за адресою: Полтав-
ська обл., Лохвицький р-н, с.Бі-
логорілка, вул. Перемоги, 1а, 
та Перемоги, 1б, відповідно.
Телефон для довідок: 
(095) 119-81-60.

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Плани можуть змінитися через 
раптове відрядження, проте воно 

сприятиме розвитку партнерських стосун-
ків. У п'ятницю уникайте проявів нетерпи-
мості до особливостей поведінки оточення.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Нова справа потребуватиме ба-
гато часу та уваги, хоча не буде 

пов'язана зі звичною діяльністю. Не варто 
втрачати почуття міри, інакше доведеться 
багато чим ризикувати.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Вашій інтуїції допомагатиме діло-
ва спритність, заповзятливість і 

працьовитість, а отже, опинитеся у потріб-
ному місці у потрібний час, подолаєте всі пе-
решкоди та доб'єтеся того, чого прагнете.

РАК  (22.06–22.07) 
Головне – вирішити внутрішні 
проблеми як у психологічному, 

так і діловому плані, зайнятися здоров'ям 
або справами, які не можна виносити на 
загальне обговорення. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Настає період позитивних змін і 
значних можливостей. Можете 

отримати нові пропозиції щодо роботи, 
зміцнити свій авторитет завдяки поїздкам, 
діловим заходам, успіхам у навчанні. 

ДІВА (24.08–23.09)
Радітимете тому, що справи роз-
виваються динамічно, але пере-

йматиметеся через дрібні огріхи. Нама-
гайтеся орієнтуватися на головні завдан-
ня й не витрачати час на дрібниці.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Втілюйте у життя плани, насо-
лоджуйтеся цікавим спілкуван-

ням, поїздками. В особистому житті може 
виникнути несподівана проблема. На цьо-
му тижні поєднувати сімейні та робочі 
справи буде непросто.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Понеділок обіцяє бути метушли-
вим, але ситуація складеться на 

вашу користь. Наприкінці тижня підвище-
ну увагу приділіть відпочинку, заняттям 
спортом, новому хобі. 
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Спільні з партнерами фінансові 
проекти поки що не просуваються 

від слів до справи, оскільки вам не вдалося 
знайти взаєморозуміння з усіх питань або 
доволі приблизно уявляєте собі ситуацію.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Сприятливий період для змін у 
житті та роботі. Доведеться за-

йматися розв'язанням юридичних питань, 
зокрема тих, що стосуються шлюбу та 
партнерства. У вівторок вирішуйте найак-
туальніші питання.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Початок літа буде доволі бурх-
ливим і багатообіцяючим. Роз-

вивайте любовні та творчі союзи. Ближче 
до кінця тижня спілкування з дітьми дасть 
привід для міркувань.

РИБИ  (20.02–20.03)
Зміцнюйте стосунки з людьми, 
які створюють міцний фунда-

мент у вашому житті. Займайтеся самоос-
вітою й стежте за дітьми та онуками. У ви-
хідні обов'язково слід добре відпочити.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Правління Житомирської Споживспілки та 
президія галузевого обкому профспілки 
висловлюють щирі співчуття рідним та 
близьким з приводу смерті ветерана спо-
живчої кооперації, колишнього начальни-
ка відділу кадрів Романівської райспожив-
спілки Зої Віталіївни Мельникової. Хай 
наші співчуття допоможуть подолати біль 
втрати дорогої і рідної людини.

Ц ьогорічний масштаб етнофестива-
лю вразив не лише кількістю учас-
ників, а й розмаїттям декоративно-
ужиткового мистецтва, яке пре-

зентували майстри. Якщо зазвичай свято 
розташовувалось на подвір’ї музею, то 
цього року воно зайняло майже всю тери-
торію парку «Лебединка». 

Майстри із Рівненщини, Закарпаття, 
Волині, Львівщини, Тернопільщини та 
навіть Донеччини привезли свої 
фольклорно-етнографічні шедеври – ви-
роби із лози, соломи, глини... 

Особливе місце зайняли вишиванки. 
Справжнім еталоном української виши-
вальниці є відома рівненська майстриня 
Вероніка Велігурська. Як авторка оригі-
нальних вишитих сорочок вона здобула 
визнання не лише в Україні, а й в бага-
тьох країнах світу. Її вишиванки є в ко-
лекціях багатьох відомих людей, політи-
ків (у Віктора Ющенка, Юлії Тимошен-
ко). Сама майстриня провела понад пів-
сотні виставок вишиванок. Різноманітні 
за техніками, кольоровою гамою сороч-
ки Вероніка Олексіївна вишиває за влас-
ними орнаментами. Кожна її вишивка 
обов’язково має власну назву – «Чумаць-
кий шлях», «Малинові дзвони», «Літо», 
«Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?..», 
«Золотиста осінь», «Контрасти», «Летять 
галки». 

Поціновувачів художнього мистецтва 
зачаровували картини, і не тільки напи-
сані фарбами, а й декоровані стрічками, 
нитками. 

Як народжуються вироби із металу, 
тут таки, на святі, демонстрували ковалі. 
Захоплююче дійство, коли шматок мета-
лу на очах перетворюється на чарівну 
квітку, просто заворожувало. Пасічники 
також проявили творчість. Адже, окрім 
меду та продуктів бджільництва, пропо-
нували відвідувачам «Музейних гостин» 

вишукані свічки із воску, які, кажуть, ма-
ють унікальні лікувальні властивості. 
Цьогоріч на святі таланту, було багато 
лялькарів. Вони дивували іграшками з 
різних матеріалів – від тканини до соло-
ми та лікарських трав. 

Особливий ажіотаж був біля оберегів. 
Багато хто хотів придбати оберіг не лише 
для себе, а й у подарунок. Серед модниць 
попитом користувалися жіночі прикраси 
– креативні та ексклюзивні. Найпопуляр-
ніші – залиті спеціальною смолою росли-
ни, плетені бісером коралі, дерев’яні та 
шкіряні вироби. Hand Made, як мовиться, 
завжди актуальний!

Волонтери частували рівнян різнома-
нітними смаколиками, збираючи кошти 
на допомогу українським військовим. 
Спеціально для дітей козаками табору 
«Гайдамаки» було організовано забави. 
Діти мали можливість написати листи та 
зробити малюнки, які незабаром відправ-
лять військовим у зону АТО. 

Олена СОБКОВИЧ

У неділю 28 трав-
ня у Рівному від-
булося традицій-
не народне свято 
майстрів «Музей-
ні гостини». Вже 
25-й рік поспіль 
вони збирають 
яскраву плеяду 
справжніх талан-
тів зі всієї України.

HAND MADE  ЗАВЖДИ У МОДIHAND MADE  ЗАВЖДИ У МОДI

Відома вишивальниця Вероніка Велігурська


