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ПОВЕРНЕННЯ

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

Кооперативне кафе «Ластівка» села 

Колки Маневицького району, що на 

Волині, має давню історію, яка сягає 

корінням у далекі 50-ті роки минуло-

го століття. Старожили пам’ятають, 

як ще їх самих маленькими дітьми во-

дили сюди за ручки батьки і купували 

смачнючі солодощі.

А дев’ять років тому, коли новоство-

рене споживче товариство «Ластівка 

нова» очолила Ніна Сергіївна Демчук, 

почався період справжнього розквіту 

кафе. Далі – більше. Розбудувавшись 

і привівши заклад до конкурентоспро-

можного стану, подружжя Демчуків 

разом із дітьми – сином і донькою – 

перетворили свою діяльність на сі-

мейний бізнес – формат, який все ак-

тивніше входить у наше життя і за 

яким, як вважають фахівці, майбутнє 

галузі громадського харчування.

  ГАРНА  НОВИНАГАРНА  НОВИНА
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ОФІЦІЙНО

  МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ 

 НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI 

ВІДЗНАКИ
За вагомий особистий вне-

сок у розвиток вітчизняної 

журналістики, професіона-

лізм і об’єктивність у висвіт-

ленні питань розвитку коо-

перації в Україні та інших 

подій громадсько-політич-

ного і соціально-економіч-

ного життя держави та з 

нагоди 25-річчя заснування 

Підприємства споживчої 

кооперації «Редакція газети 

«Вісті Центральної спілки 

споживчих товариств 

України» нагородити:

ГРАМОТОЮ Верховної 

Ради України

МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ 

Оксану Анатоліївну, голов-

ного редактора газети «Вісті 

Центральної спілки спожив-

чих товариств України».

♦ ♦ ♦
За багаторічну плідну пра-

цю, високий професіона-

лізм, популяризацію ідей 

кооперативного руху та з 

нагоди 25-річчя заснування 

підприємства нагороджено 

працівників Підприємства 

споживчої кооперації 

«Редакція газети «Вісті 

Центральної спілки спожив-

чих товариств України»

почесною трудовою 

відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» 

Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств 

(Укркоопспілки):

КОРЧАК Лідію Борисівну, 

інженера-програміста;

НАГІРНЯК Ольгу Володими-

рівну, власного кореспон-

дента;

ШАПОВАЛОВУ Людмилу 

Аркадіївну, редактора;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 

Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств 

та ЦК Профспілки працівни-

ків споживчої кооперації 

України:

КУНИЦЬКУ Інну Олексан-

дрівну, відповідального се-

кретаря;

ТКАЧЕНКА Валерія Микола-

йовича, інженера-технолога 

комерційного департаменту;

ХРОНЮК Оксану Володими-

рівну, начальника відділу пе-

редплати та реалізації ко-

мерційного департаменту;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської 

центральної спілки спожив-

чих товариств та ЦК Проф-

спілки працівників спожив-

чої кооперації України:

СУРОВЦЕВУ Світлану Юріїв-

ну, менеджера зі збуту відді-

лу передплати та реалізації 

комерційного департаменту 

Підприємства споживчої коо-

перації «Редакція газети «Ві-

сті Центральної спілки спо-

живчих товариств України».

Порядок здійснення комплексних 

перевірок бізнесу відбувається одно-

часно всіма органами державного на-

гляду, до планів яких включено суб'єк-

та господарювання.

Кабмін постановою від 24.05.2017р. 

№350 затвердив Порядок здійснення 

комплексних планових заходів дер-

жавного нагляду (контролю), який ви-

значає процедуру здійснення комп-

лексних планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господар-

ської діяльності органами державного 

нагляду (контролю).

Як уже повідомлялося, 3 листопада 

2016 року було внесено зміни до Зако-

ну №877 щодо лібералізації системи 

державного нагляду. Документом 

встановлено, що якщо суб'єкт госпо-

дарювання на відповідний плановий 

період включений до планів здійснен-

ня заходів державного нагляду (конт-

ролю) одночасно кількох органів дер-

жавного нагляду, відповідні планові 

заходи здійснюються комплексно – 

одночасно всіма органами державно-

го нагляду (контролю), до планів здій-

снення заходів яких включено суб'єкта 

господарювання. Також Законом було 

визначено, що такі комплексні плано-

ві заходи здійснюються в порядку, 

встановленому КМУ. Таким чином, По-

станову №350 прийнято на виконання 

вимог законодавства. 

Згідно з Порядком, комплексні захо-

ди (далі – перевірки) здійснюються від-

повідно до плану, який затверджується 

наказом ДРС та оприлюднюється на її 

офіційному веб-сайті не пізніше 15 лис-

топада року, що передує плановому.

Строк здійснення комплексної пе-

ревірки не може перевищувати:

 10 робочих днів, 

 для суб’єктів мікро-, малого під-

приємництва – 5 робочих днів. 

Для здійснення такої перевірки 

кожний орган державного нагляду 

(контролю) видає наказ (рішення, роз-

порядження), який має містити найме-

нування суб’єкта господарювання, 

щодо якого буде здійснюватися захід, 

та предмет комплексного заходу.

На підставі наказу (рішення, розпо-

рядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на здійснення заходу.

Перед початком перевірки контро-

лери зобов’язані пред’явити керівни-

ку госпсуб’єкта-юрособи, її відокрем-

леного підрозділу або уповноваженій 

ним особі (ФОП або уповноваженій 

ним особі):

 посвідчення (направлення) та 

службове посвідчення, що засвідчує 

посадову особу органу державного 

нагляду (контролю), 

 надати суб’єкту господарюван-

ня копію посвідчення (направлення). 

За результатами перевірки кож-

ним органом державного нагляду 

(контролю) окремо складаються акти 

у двох примірниках.

Кожен орган держнагляду забез-

печує ознайомлення суб’єкта господа-

рювання або уповноваженої ним осо-

би з відповідним актом протягом ос-

тан нього дня здійснення комплексно-

го заходу з урахуванням робочого 

часу суб’єкта господарювання, вста-

новленого його правилами внутріш-

нього трудового розпорядку.

В останній день здійснення пере-

вірки два примірники такого акта під-

писуються посадовими особами від-

повідного органу державного нагля-

ду (контролю), які його здійснювали, 

та суб’єктом господарювання або 

уповноваженою ним особою, якщо 

інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання не 

погоджується з актом, він підписує та-

кий акт із зауваженнями. Такі заува-

ження є невід’ємною частиною акта.

У разі відмови суб’єкта господа-

рювання від підписання акта посадо-

ва особа такого органу вносить до 

цього акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається 

керівнику суб’єкта господарювання – 

юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу або уповноваженій ним 

особі (фізичній особі — підприємцю 

або уповноваженій ним особі) в остан-

ній день здійснення комплексного за-

ходу, а другий зберігається в органі 

державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господа-

рювання від отримання примірника 

акта другий примірник акта надсила-

ється суб’єкту господарювання реко-

мендованим поштовим відправлен-

ням з описом вкладення та повідо-

мленням про вручення протягом 

трьох робочих днів після завершення 

комплексного заходу.

Одночасно нагадуємо, що Законом 

№1728 з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. 

запроваджено мораторій на прове-

дення органами держнагляду (конт-

ролю) планових та позапланових за-

ходів зі здійснення держнагляду (конт-

ролю) у сфері госпдіяльності.

Виняток становлять позапланові за-

ходи, які здійснюються органами держ-

нагляду (контролю) з таких підстав:

1) на підставі обгрунтованого звер-

нення фізособи про порушення 

госпсуб'єктом її законних прав (про-

водиться за погодженням Державної 

регуляторної служби (далі – ДРСУ));

2) за письмовою заявою госпсуб'є-

кта до відповідного органу держна-

гляду (контролю) про здійснення за-

ходу держнагляду (контролю) за його 

бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті 

потерпілого внаслідок нещасного ви-

падку, що було пов'язано з діяльніс-

тю госпсуб'єкта.

 СУМЩИНА    У рамках святкування Дня 
Європи в Україні, 26 травня, у виставково-
му центрі «Іллінський» Сумської торгово-
промислової палати під патронатом  голови 
Сумської обласної державної адміністрації Ми-
коли Клочка відбулися XIV Міжнародна уні-
версальна виставка міжрегіональної і зовніш-
ньоекономічної співпраці «Слобожанський 
міст – 2017» та Бізнес-форум за участю пред-
ставників Міжнародного Трейд-клубу, який 
об'єднує понад 60 керівників торговельно-
економічних місій та економічних відділів іно-
земних посольств та міжнародних організацій, 
акредитованих в Україні.

Н а офіційному відкритті виставки були 
присутні Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Македонія в Україні 
Столе Змейкоскі, спостерігач моніторин-

гової групи ОБСЄ в Україні Венсан Годбійон, ана-
літик Харківського офісу ЄБРР Тимур Халілов, 
віце-президент Міжнародного Трейд-клубу в 
Україні, економічний радник Посольства Канади 
в Україні Клінт Мартін, радники посольств Ли-
товської Республіки, Болгарії, Угорщини, керів-
ництво області та міста й інші поважні гості.

До речі, слід зазначити, що цьогорічний захід 
– це уже чотирнадцятий за участю такого поваж-
ного представництва. Перша виставка «Слобожан-
ський міст» відбулася 2004 року. У 2007-му за її за-
провадження та проведення Сумська торгово-
промислова палата отримала визнання в номіна-
ції «Товари та послуги» в рамках Всеукраїнського 

конкурсу якості продукції «100 кращих товарів 
України». У 2008 році Міністерство економіки 
України офіційно присвоїло виставці статус «Між-
народна», бо серед її експонентів були представни-
ки не тільки близького, а й далекого зарубіжжя. 

Цьогоріч виробничі здобутки на виставці пред-
ставили близько 40 підприємств, підприємців та 
вузів Сумщини, Харківщини та Польщі (Люблін-
ський університет).

Окремою лінією була виокремлена харчова га-
лузь області, де пропагувалася  продукція  підпри-
ємств хлібопечення, лікеро-горілчані та ковбасні 
вироби, масло-жирова продукція, продукція пта-
хівництва та бджільництва, сироваріння та інша.

Споживчу кооперацію області, як дійсного члена 
торгово-промислової палати з 2000 року, на виставці 

представляло підприємство облспоживспілки «Сум-
ський виробничий комбінат». Підприємством про-
понувався широкий асортимент ковбасних виро-
бів та копченостей на різні смаки, а це близько 
70 найменувань, та різної цінової категорії. 

Постійні черги біля прилавку говорили про те, 
що продукція комбінату уже давно зарекоменду-
вала себе як якісна та доступна за ціною. Великою 
популярністю користувалися ковбаси «Довбуш-
ська варено-копчена», «Краківська», шинка «Аль-
мі», балик «Дарницький», «Домашня на дровах», 
новинки – буженина, ковбаски-гриль, ковбаски під 
чарочку. Звичайно ж, вся продукція реалізовува-
лася за ціною виробника. Важливо не лише виро-
бити якісну продукцію, а й вдало її продати, і про 
це говорив виторг, а це понад 10 тисяч гривень.

Підприємство отримало схвальні відгуки від 
голови обласної ради Володимира Токаря, голови 
обласної державної адміністрації Миколи Клочка, 
першого заступника Сумського міського голови 
Володимира Войтенка, гостей виставки. 

«Слобожанський міст» – це презентація можли-
востей кожного підприємства, пошук нових парт-
нерів і просто свято. Тому Сумський виробничий 
комбінат, хлібопекарські підприємства системи 
щороку долучаються до участі у цій виставці. Нам 
є чим пишатися і ми раді поділитися своїми успі-
хами з партнерами і просто відвідувачами виста-
вок, запропонувати їм смаколики від кооператорів 
Сумщини.

Надія РОМАНЕНКО,

начальник управління ринків, 

виробництва та заготівель

КОМЕНТУЄ  ФАХІВЕЦЬ

Василь  

ПАСЕНКО,

директор 

Департаменту 

комерцiйної 

дiяльностi, 

промисловостi 

та заготiвель 

Укркоопспiлки 

КОМПЛЕКСНА  ПЕРЕВIРКА  БIЗНЕСУ: 

ЩО ПОТРIБНО  ВРАХУВАТИ

«СЛОБОЖАНСЬКИЙ МIСТ – 2017» – 

МIСТ ДО СПIВРОБIТНИЦТВА
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ПРОГРАМА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  НА 6,4 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬПРОГРАМА  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  НА 6,4 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

  ДО  ЛІТНЬОГО  СЕЗОНУ

COOP: РЕГІОНИ

ІННОВАЦІЇ

  РІВНЕНЩИНА     Черговий опалюваль-
ний сезон завершився. Саме час підби-
вати підсумки і готуватися до наступних 
холодів. 

2016-й рік став переломним для коопе-
рації Рівненської області в плані енергозбе-
реження. Адже на виконання однойменної 
програми торік було інвестовано понад 6,4 
млн. грн., що на 1,5 млн. більше, ніж, примі-
ром, у 2015-му. Левова частка цих капітало-
вкладень була спрямована на підвищення 
енергоефективності зовнішніх огороджу-
вальних конструкцій будівель, споруд та 
реконструкцію систем опалення.

Зі слів головного інспектора департа-
менту з питань проектування та охорони 
праці споживспілки Миколи Проніна, з ви-
користанням енергоефективних матеріалів 
торік осучаснено 39 закладів торгівлі та 
ресторанного господарства загальною пло-
щею понад 5 тис. кв. м. Замінено на енерго-
ефективні майже 300 вікон та понад 120 
дверей. Найбільший обсяг таких робіт ви-
конали у Рівненській, Дубровицькій, Воло-

димирецькій райспоживспілках. На об’єктах 
Березнівського та Радивилівського райспо-
живтовариств, Рівненської та Костопіль-
ської райспоживспілок, виробничо-авто-
транс портному об’єднанні, як альтернати-
ву, до газових котлів встановлено ще й 
твердопаливні. У закладах Володимирець-
кої, Сарненської, Дубровицької та Косто-
пільської райспоживспілок, Березнівського 
райспоживтовариства та СВК «Замчисько» 
встановлено нові твердопаливні котли вже 
сучасних конструкцій.

Це дозволило підприємствам та органі-
заціям споживспілки в передбачені терміни 

розпочати опалювальний сезон, суттєво 
підвищити його якість, забезпечити надій-
ну та ефективну роботу систем опалення та 
енергопостачання, належним чином під-
тримати на необхідному рівні електричну 
безпеку та отримати на прийнятному рівні 
(2,3%) зниження споживання паливно-
енергетичних ресурсів. 

Відтак, фактичні показники споживання 
енергоносіїв у 2016 році знизилися аж на 
30%. Природного газу використали на 72 
тисячі кубометрів менше, торфобрикету – 
на 6%, дров – на 163 кубометри.  

Тобто минулий рік для рівнян став ро-
ком, коли вдалося не лише зупинити при-
ріст споживання твердого палива, а й до-
сягти такої відчутної економії. Найбільше 
зниження споживання всіх видів енергоно-
сіїв демонструють кооператори Корецько-
го – 19% тонн умовного палива, Березнів-
ського – 7,5%, Рівненського – майже 7%, Во-
лодимирецького – майже 3%. Найбільше 
знизили споживання газу у Березнівському 
райспоживтоваристві – на 27,7%, або 45,6 
тисячі кубометрів та Сарненської райспо-

живспілки на 29%, або 9 тисяч кубометрів. 
Суттєво зекономили і на електроенергії. 
Скажімо, березнівчани спожили на 3,6%, 
або 54 тис. кіловат-годин менше, корчани – 
на 27,7%, рівняни – на 40%.  

Якщо брати до уваги останні п’ять років, 
у Рівненській споживспілці суттєво активі-
зувалася робота щодо вивільнення зі спо-
живання дороговартісних енергоносіїв. Так, 
у 3,7 раза зменшено використання природ-
ного газу, в 1,12 та 4,6 раза – електричної та 
теплової енергії. А це значні фінансові ре-
сурси, які, зрештою, інвестуються не лише в 
осучаснення матеріально-технічної бази, а 
й поліпшення умов праці. 

Одразу після завершення цьогорічного 
опалювального сезону розпочинається під-
готовка до наступного. Раціональний підхід 
– не лише серйозна стаття економії, а й ре-
альний крок до європейських стандартів 
енергозбереження. Недарма кажуть: праця 
виганяє злидні, а ощадливість перешко-
джає їхньому поверненню.

Олена СОБКОВИЧ

–Л ітній час для спіл-
чанської торгівлі 
області є періодом 
підвищеної уваги до 

організації продажів товарів, ді-
яльності закладів ресторанного 
господарства. Адже наші об’єкти 
розташовані у населених пунк-
тах, вздовж великих автомобіль-
них трас, якими мандрують ту-
ристи нашою областю, зокрема й 
гірськими районами або пряму-
ють за кордон. Близько 20% на-
ших об’єктів знаходяться саме в 
епіцентрі туристичних зон. Про-
тягом літнього сезону виторг коо-
перативних закладів у середньо-
му збільшується на 15-20%.

Для якісного забезпечення тор-
гівлі в цей період щороку моніто-
римо готовність закладів до робо-

ти, їх вимоги до забезпечення сані-
тарного законодавства при прода-
жі продуктів харчування, продук-
ції ресторанного господарства, ви-
значаємо конкретні заходи, які по-
трібно здійснити для підготовки 
закладів до літнього сезону по 
кожній кооперативній структурі, 
визначаємося з необхідністю капі-
тальних чи поточних ремонтів.

Так, весною 2017 року, більш 
ніж у 20 підприємствах торгівлі, 
ресторанного господарства про-
ведено такі ремонти. На турис-
тичних трасах та «зелених» марш-
рутах області: у Вижницькому, 
Кіцманському, Путильському, 
Герцаївському, Сторожинецько-
му, Глибоцькому районах обла-
штовані 26 літніх майданчиків і 
ця робота продовжується. Для по-
ліпшення культури обслугову-
вання гостей наших закладів вес-
ною встановлені понад 10 конди-
ціонерів, 7 кавових автоматів, хо-
лодильники для торгівлі прохо-
лодними напоями, морозивом, 
додатково придбано кілька десят-
ків низькотемпературних вітрин 
та холодильних шаф, установок 
для торгівлі пивом, квасом на роз-
лив тощо. Загалом на реалізацію 
накреслених планів з початку 
року вкладено майже 1,5 млн. грн. 
кооперативних коштів.

Традиційно на літній період 
погоджуємо новий графік роботи 
торговельних закладів з органа-
ми місцевого самоврядування. Та 

особливу увагу приділяємо асор-
тименту товарів, який поповнює-
мо крамом літнього характеру та 
приділяємо пильну увагу його 
якості, звертаємо увагу поста-
чальникам на необхідності при-
скіпливішого ставлення до якості 
поставлених товарів. 

У закладах ресторанного гос-
подарства традиційно протягом  
цього періоду зростає питома 
вага продажу продукції власного 
виробництва, яка влітку стано-
вить понад 60%. Кооперативні ор-
ганізації відкривають нові вироб-
ництва кондитерських, кулінар-
них виробів.

Вже цього року в маркеті міс-
течка Вашківці місцевого спо-
живчого товариства у Вижниць-
кому районі організовано роботу 
сучасного кондитерського цеху, 
майстри якого щодня видають у 
торговельну залу близько 20 на-
йменувань здобно-булочних ви-

робів, пиріжків, снеків, хліба. За 
неповних 4 місяці роботи підпри-
ємство реалізувало покупцям на 
понад 150 тис. грн. продукції.

Це далеко не останні заходи, 
які вживає кооперативна торгів-

ля області для підняття свого ав-
торитету серед місцевого насе-
лення та гостей краю під час літ-
нього відпочинкового періоду.

Записав Михайло МАЗУР

ГАРЯЧА  ПОРА  ДЛЯ  ПІДПРИЄМЛИВИХ
 БУКОВИНА   Літній сезон для системи споживчої кооперації – період додаткових доходів, отриманих за активну роботу 
підприємств галузі. Адже цей регіон – туристичний, куди завжди на відпочинок приїжджає багато людей. Як працюва-
тимуть кооператори Буковини під час нинішнього сезону відпусток, наш кореспондент попросив розповісти першого 
заступника голови правління Чернівецької обласної споживспілки Тетяну Крамарюк.

Тетяна Крамарюк

Кооперативні торгові об’єкти готові до літнього сезону обслуговування покупців

«Працьовитість – душа будь-якої справи і запорука добробуту». 

Чарльз ДІККЕНС, англiйський письменник



4 №23 (1304), четвер, 8.06.2017 р.

ТЕМА НОМЕРА 

ФЕЄРИЧНЕ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ

Сьогодні уже ніщо не нагадує 
про напівзруйноване приміщен-
ня кафе, перекошені стіни, обби-
ту плитку на фасаді й похиле-
ний паркан. Натомість на цьому 
місці тепер розкинувся цілий 
гостьовий комплекс: із затишни-
ми залами – більшими і менши-
ми, хорошою кухнею, літньою 
верандою, танцювальним май-
данчиком, альтанками. Цей ан-
с а м б л ь  д о п о в н ю ю т ь  д в а 
дерев’яні кіоски.

ПОДРУЖЖЯ ДЕМЧУКІВ 
РАЗОМ ІЗ ДІТЬМИ – 
СИНОМ І ДОНЬКОЮ – 

ПЕРЕТВОРИЛИ СВОЮ ДІ-
ЯЛЬНІСТЬ НА СІМЕЙНИЙ 

БІЗНЕС – ФОРМАТ, 
ЯКИЙ ВСЕ АКТИВНІШЕ 

ВХОДИТЬ У НАШЕ ЖИТ-
ТЯ І ЗА ЯКИМ, ЯК ВВА-
ЖАЮТЬ ФАХІВЦІ, МАЙ-
БУТНЄ ГАЛУЗІ ГРОМАД-

СЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

– В одному з них продаємо 
м’яке морозиво, – розповідає 
Ніна Сергіївна. – Ми першими в 
Колках запропонували цей ори-
гінальний солодкий продукт, 
який одразу завоював популяр-
ність серед дітей і дорослих. Що-
правда, тепер у нас з’явилися по-
слідовники, але то лише на ко-
ристь загальній справі, якою і є 
обслуговування сільського на-
селення. Морозивом наша тур-
бота про діток не обмежується. 
У планах – завершити облашту-
вання ігрової площадки – у своїй 
багатій уяві я вже її бачу.

Задовго до виходу відповід-
ного указу, Демчуки першими 
заборонили куріння, запропону-
вали формат, у якому немає міс-
ця брутальності та непристой-
ності.

– Ми вже пройшли той етап, 
коли непорядні відвідувачі ла-
мали стільці, нівечили меблі, 
«ненароком» прихоплювали 
щось із посуду. Тепер наші гості 
знають: у нас відпочивають 
культурно, дотримуючись за-
гальноприйнятих правил етике-
ту. І навіть любителі кріпкого 
словечка у нас подібного не до-
зволяють, приходять акуратно 
одягненими, у чистому взутті.   

Картина комплексу була б не-
повною, якби ми обійшли ува-
гою прилеглу територію, зокре-
ма оранжерею екзотичних ку-
щів і квітів, висаджених перед 

кафе. Захоплюватись і милува-
тися ними можна безкінечно: 
яскраві гномики; жабки; пеньоч-
ки, а в них – незабудки… При-
пустилася думки, що тут не обі-
йшлося без послуг ландшафтно-
го дизайнера, однак з’ясувалося, 
що з його роллю чудово справля-
ється сама господиня. Так що зо-
внішнє і внутрішнє оформлення 
– втілення її художнього смаку.

МИ ТЕЖ 

УМІЄМО ДИВУВАТИ

Кафе працює під замовлення 
і на свою репутацію. Гостей го-
тові прийняти три різні за пло-
щею зали: оригінально оздобле-
ні й не схожі за оформленням 
одна на одну. Якщо ж намічаєть-
ся велике й гучне весілля, тоді 
кафе закривається на так зване 
спецобслуговування. Молодят 
садимо на спеціально придбані 
красиві стільці – вони у нас тіль-
ки для наречених і ювілярів. 
Для романтичних зустрічей най-
краще пасує камерний зал з бі-
лими скатертинами, чохлами і 
бузковими бантами на стільцях. 
Третій облюбувала найменша 
публіка: випускні ранки в садоч-
ку, дні народження тощо. Для 
цих гостей готуються і оригі-
нально подаються незвичні 
страви, використовуються спе-
ціально закуплені гелеві кульки 
– таке свято діткам запам’ято-
вується надовго.

– У нас немає стандартного 
меню, – дивує зізнанням Ніна 
Сергіївна і пояснює: – до кожно-
го замовлення ми підходимо ін-
дивідуально і творчо. При цьо-
му обговорюємо і враховуємо всі 
деталі, щоб не виникло несподі-
ваних і небажаних сюрпризів. 
Для мене важливі не назви 
страв, а їх основа: риба, гриби чи 
м’ясо. Якщо гості віддають пере-
вагу рибі, пропонуємо п’ять різ-
них рибних страв; якщо у них є 
улюблений салат, то їм буде 
приємно побачити його на свят-
ковому столі. Мене цікавлять 
дві позиції: кількість запроше-
них і сума, на яку розраховує за-
мовник. Якщо ж бачу, що з гро-
шима зовсім туго, а людина 
щиро хоче пригостити своїх дру-
зів, тоді питання фінансової ви-
годи відходить на другий план, 
бо на першому – догодити своїм 
гостям, щоб їм сподобалось і 
вони захотіли прийти ще не раз 
і порекомендували наш заклад 
знайомим.

Люди тепер частіше їздять по 
закордонах, бувають у столич-
них ресторанах, вимоги їхні 
зростають і вони хочуть відпо-
чивати так само або й краще. По-
блажки на те, що заклад розта-
шований у сільській місцевості, 
немає, та її нам і не треба. Ми 
теж вміємо дивувати. Ось недав-
но надійшло замовлення на про-
ведення дня народження у фор-

маті кенді-бару – оригінальної 
альтернативи солодкому столу: 
з тістечками, тортиками, фрук-
тами, зефіром, напоями. Осно-
вний ефект – від декору і стиль-
ної композиції, від обраних со-
лодощів і польоту фантазії. А з 
цим у нас все гаразд, хоча поді-
бних заходів ми ще не влашто-
вували. Вже закупили відповід-
ний посуд, маємо два ящики 
оригінальних серветок, придба-
ли свічки різних конфігурацій 
– основа святкового настрою за-
кладена. 

До кожного прийому відвіду-
вачів готуємося, ніби вперше. 
Для нас це звична робота, а для 
гостей – свято. Буває, сервіруємо 
стіл, виставляємо посуд, а він 
«не грає». Тоді починаємо все з 
початку – допоки нам з донькою 
самим не сподобається.    

БІЛЬШ  ЯК  30  РОКІВ 

У  КООПЕРАЦІЇ

– Небайдужість до прекрасно-
го і бажання оточити себе краси-
вим у мене, мабуть, з пелюшок, 
– зізнається Ніна Сергіївна. – 
Біля нашої батьківської хати 
росла крислата груша, чиї віти 
торкалися віконного скла. Я лю-
била, перш ніж підхопитися 
вранці з ліжка, затримати по-
гляд у вікні: які тільки картини 
не ввижалися мені у тій груші! 
Листочки складалися в якісь 
фантастичні образи, у чудер-
нацькі фігурки. Лежу і думаю: 
«Чи ж усі бачать те, що бачу я?». 
Уява малювала неймовірні кар-
тини: матінка-природа вже тоді 

заряджала мене і продовжує 
досі заряджати позитивною 
енергетикою.

Тут, у Колках, їй все знайоме 
з дитинства. Народилась у сусід-
ньому селі Старосілля, в багато-
дітній, дружній сім’ї. І хоч за-
йвих грошей у них не водилося, 
але й не голодували, жодного 
разу мама нікого з семи дітей у 
школу без сніданку не відправи-
ла. Перші спогади про торгівлю 
навіяні батьковими розповідя-
ми про комуністичне майбутнє, 
де всього буде вдосталь і воно 
нічого не коштуватиме. «От до-
бре! Прийду в магазин, наберу 
собі безкоштовно різних цуке-
рок і досхочу наїмся». Між тим 
реалії були іншими. Чекаючи 
маму з роботи і запримітивши її 
з сумками, діти наввипередки 
поспішали їй назустріч в очіку-
ванні чогось смачненького. І 
розчаровувались, почувши: «Не 
біжіть, не біжіть, купила лише 
шість буханок хліба і чотири ко-
робки сірників».

– Гроші треба заробляти, ніх-
то їх просто так не дає, – повчав 
нас батько. – Хоча всі знали, що 
у шухлядці мисника завжди ле-
жали якісь копійки. Бувало, від-
крию ту шухлядку: «Може взяти 
15 копійок, ніхто ж не бачить». 
Але вже за мить жену від себе 
крамольні думки: «І хто я після 
цього буду, злодійка?».

Вчилися ми на відмінно, гар-

но малювали і співали. Про нас 
навіть центральна газета «Зір-
ка» писала, після публікації ще 
довго надходили листи з усього 
колишнього Радянського Союзу. 
А ще я любила читати, в 6 років 
записалась у бібліотеку і мало 
не всі книги там перечитала, за-
хоплюючись казками та фантас-
тикою. Мріяла про культосвітнє 
училище, але вступати поїхала 
до Чернігова, в кооперативний 
технікум. І ось уже 31 рік пра-
цюю в системі.

У СНАХ І НАЯВУ

– Повз «Ластівку» я проходи-
ла сотні разів і той безлад, який 
там панував, не давав мені спо-
кою. Якось мені приснився сон, 
мабуть, з розряду віщих. Кажу 
чоловікові вранці: «Володю, я 
вночі по «Ластівці» літала». А 
він: «Навіть думки про цю забі-
гайлівку не допускай». Не була 
б то я: ти можеш не допускати, а 
я тим часом про це подумаю. Бо 
якщо ця будівля стоїть тут з 50-х 
років, значить, людям вона по-
трібна. Життя триває, люди за-
вжди святкуватимуть дні наро-
дження, хрестини, весілля.

Два тижні сама не своя ходи-
ла, щось мене не відпускало. 
Прийняти рішення допомогла 
голова правління Маневицької 
райспоживспілки Мирослава 
Петрівна Ковальчук: «Ось тобі 
ключі, спробуй». Перехрести-
лась я і взяла ті ключі, …щоб 
уже не віддати.

Великих грошей у нас не 
було, а «вибити» кредити вияви-

СIМЕЙНИЙ  ФОРМАТ: 

ДЕМЧУКИ ЗМIНЮЮТЬ ЖИТТЯ НА  КРАЩЕ

Кафе «Ластівка» Біля кафе. Перші, хто зустрічає гостей 
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ТЕМА НОМЕРА

лося справою крім того, що ри-
зикованою, то ще й нелегкою. 
Отримавши перші 20 тисяч, по-
чали ремонтні роботи. «Ластів-
ка» змінювалась на очах в одно-
сельців, нетерплячі телефонува-
ли: «Коли вже ви відкриєтесь?». 
Ці дзвінки не дратували, а лише 
укріпляли віру в тому, що кафе 
таки потрібне людям.

– Від першого враження гос-
тей залежить дуже багато, коли 
ви тільки заходите в заклад гро-
мадського харчування, ваш на-
стрій або піднімається, або опус-
кається, – говорить Ніна Сергіїв-
на. – Тому ми не перестаємо вдо-
сконалюватись: переплановує-
мо, переставляємо, осучаснює-
мо. Щойно відремонтували ко-
ридор з тильного входу і туале-
ти. А тепер загорілася змінити 
шпалери. І хоч вони ще досить 
свіжі, вже марю тими, що поба-
чила недавно у Луцьку. Я коли в 
«ЕПІЦЕНТР» заходжу, то це, як 
правило, на кілька годин. Зараз 
мене вже менше цікавить мод-
ний одяг, натомість обожнюю 
будівельні й оздоблювальні ма-
теріали: плитку, цеглу, двері, ві-
кна. І якщо вже мені щось сподо-
балось і я його уявила в нашому 
кафе, то з часом йому там не-
одмінно бути.   

КОЛИ  МОЛОДО – 

НЕ  ЗЕЛЕНО

Колектив «Ластівки» недавно 
поповнився двома випускниця-
ми місцевого училища кухарів, 
а навики офіціанта тут засвоює 
наймолодший член колективу 
Софійка Потапчук. Дівчинка ще 
вчиться у випускному класі міс-
цевої школи.

– Я із сусіднього села Копил-
ля, але переїхала сюди до бабусі, 
щоб поєднувати навчання з ро-
ботою – не хочу фінансово зале-
жати від батьків. Учителі не за-
перечують, оскільки на успіш-
ності моя трудова зайнятість не 
позначається, швидше навпаки, 
спонукає до кращих оцінок. Пра-
цювати у «Ластівці» престижно 
і цікаво, це безцінний досвід, 
який обов’язково знадобиться в 
житті. Хто знає, можливо, повер-
нуся сюди вже дипломованим 
спеціалістом.

Як зізналася пані Ніна, навча-
ючи новачків, вона і сама у них 
знаходить чому повчитися. А той 
факт, що до сімейного бізнесу за-
лучені молодші члени родини, 
створює своєрідний баланс між 
класичною формою обслугову-

вання в кооперативному закладі 
та новими тенденціями. 

Юрій Демчук долучився до 
родинної справи, ще навчаю-
чись заочно у Луцькому коопе-
ративному коледжі. Тепер він 
працює барменом. Уже з першо-
го погляду відзначаєш: посада і 
цей симпатичний юнак дуже 
підходять одне одному. Не від-
мовляючись від філіжанки за-
пропонованої кави, запрошую 
Юрія до розмови.

ТОЙ ФАКТ, ЩО ДО СІМЕЙ-
НОГО БІЗНЕСУ ЗАЛУЧЕНІ 
МОЛОДШІ ЧЛЕНИ РОДИ-
НИ, СТВОРЮЄ СВОЄРІД-
НИЙ БАЛАНС МІЖ КЛА-
СИЧНОЮ ФОРМОЮ ОБ-

СЛУГОВУВАННЯ В КООПЕ-
РАТИВНОМУ ЗАКЛАДІ ТА 
НОВИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ

– Як молодій людині, мені хо-
четься дещо оживити роботу 
нашого кафе. І якщо батьки тя-
жіють до ресторанного форма-
ту, то ми з сестрою Юлією – до 
клубного. У нас жива музика, 
чим не можуть похвалитися 
наші конкуренти. Але плани 
маємо ще амбітніші: мріємо ор-
ганізувати молодіжну дискоте-
ку. Батьки нас у цих намірах 
всіляко підтримують і запропо-
нували взяти під свою опіку 

одне зі старих приміщень, що 
на задньому дворі комплексу, 
реконструювати й облаштувати 
його на свій смак. А оскільки ці 
роботи потягнуть великі витра-
ти, то, щоб якось повернути 
вкладені кошти, вхід зробимо 
платним. Ось тоді вже точно 
молодь не скучатиме, приїж-
джаючи на вихідні чи каніку-
ли, і не шукатиме пригод на 
стороні. Їм і зараз у нас подоба-
ється, особливо вечорами, коли 
за допомогою сучасних техніч-
них засобів створюємо у залах 
романтичну обстановку: миго-
тять вогники, долу стелиться 
дим, стінами плавають різноко-
льорові кульки.

Звертаю увагу на Юрину 
стильну уніформу.

– Цей малюнок на футболку 
я сам придумав. А чому на ньо-
му краватка – щоб не згубити, 
– жартує. – Мрію досягнути пев-
них висот у своїй професії, бо 
обов’язки і кваліфікація барме-
на – це не просто стояти за бар-
ною стійкою і готувати каву чи 
звичайні коктейлі. Фішка в 
тому, щоб дійство перетворити 
на шоу, відшліфувати рухи до 

віртуозності. Ось цим навикам 
і планую навчитися. Зараз шу-
каю спеціальні курси, на жаль, 
у Луцьку таких немає.

Він просто класний, цей сим-
патяга, котрий step by step про-
кладає свою стежину у житті, 
пише власну історію. У ній поки 
що все красиве: наміри, вчинки, 
напрацювання. Мріє придбати 
комп’ютер, але на нього ще тре-
ба заробити; готовий вивчитися 
на масажиста – попит у їхньому 
селі на цю послугу великий, але 
її тут ніхто поки що не надає. 
Каже: «Хочеться щось нове за-
пропонувати Колкам». І про 
свою наречену мені Юра з ніж-
ністю розповів, в уяві вони вже 
вибудовують своє спільне май-
бутнє. Батьки цьому дуже раді.

РУХАТИСЯ 

ВПЕРЕД І ВГОРУ

Кафе «Ластівка» – яскравий 
приклад того, як члени однієї ро-
дини – батьки й діти, об’єд-
навшись навколо ідеї, знайшли 
себе у спільній справі, творчо у 
ній себе реалізують, отримують 
задоволення і будують плани на 
день прийдешній. У кожного – 
своя зона відповідальності: кому 
що ближче, хто у чому розумієть-
ся краще. І хоч нам вдалося по-
спілкуватися лише з мамою і си-
ном, незрима присутність тата й 
доньки відчувалася впродовж 
усієї зустрічі.

КАФЕ «ЛАСТІВКА» – 
ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД 

ТОГО, ЯК ЧЛЕНИ ОДНІЄЇ 
РОДИНИ – БАТЬКИ Й 
ДІТИ, ОБ’ЄД НАВШИСЬ 

НАВКОЛО ІДЕЇ, ЗНАЙШЛИ 
СЕБЕ У СПІЛЬНІЙ СПРАВІ, 

ТВОРЧО У НІЙ СЕБЕ РЕАЛІ-
ЗУЮТЬ, ОТРИМУЮТЬ ЗА-
ДОВОЛЕННЯ І БУДУЮТЬ 
ПЛАНИ НА ДЕНЬ ПРИ-

ЙДЕШНІЙ

– У нас дійсно ненормований 
трудовий день, бо робочі питання 
ми продовжуємо обговорювати 
вдома, – говорить Ніна Сергіївна. 
– За красивим інтер’єром і 
екстер’єром – щоденна напруже-

на праця без відпусток і вихід-
них. Кілька років тому, після низ-
ки невдач, захотілося все кинути 
на півдорозі. Але дуже швидко я 
зрозуміла: зупинятися, впадати 
у відчай не можна. Зневіра не до-
помагає розвитку, а лише галь-
мує процес. Треба постійно руха-
тися – вперед і вгору.

ПОБІЛЬШЕ Б ВЛИВАЛОСЬ 
У НАШУ СИСТЕМУ ТАКИХ 
ОДЕРЖИМИХ ЛЮДЕЙ, У 
КОГО Є ЩИРЕ БАЖАННЯ 

ЗМІНИТИ СТАН СПРАВ НА 
КРАЩЕ, ХТО ЗНАЄ, ЯК ЦЕ 

ЗРОБИТИ І, ГОЛОВНЕ – 
З ДУШЕЮ ЦЕ РОБИТЬ

Наведу факт, можливо, і ма-
лозначимий, але досить харак-
терний, щоб судити про висо-
кий рівень обслуговування в 
«Ластівці». З Ніною Сергіївною 
ми бесідували в одному кінці 
великої зали, а в другому – обі-
дала компанія молодих людей. 
Раптом моя візаві, вибачив-
шись і перервавши розмову, пі-
дізвала офіціантку і попросила 
замінити ніж, який, вона чула, 
впав у когось з гостей. А я, між 
іншим, захоплена бесідою, на-
віть не звернула уваги.  

– Побільше б вливалось у 
нашу систему таких одержи-
мих людей, у кого є щире ба-
жання змінити стан справ на 
краще, хто знає, як це зробити і, 
головне – з душею це робить, – 
резюмує Мирослава Петрівна. 
– Працюючи під брендом СООР, 
вони популяризують спілчан-
ські заклади, створюють пози-
тивний імідж кооперації. Має-
мо намір включити до складу 
споживчого товариства «Лас-
тівка нова» ще кілька збитко-
вих підприємств громадського 
харчування, які треба реаніму-
вати і вдихнути в них нове жит-
тя. Демчуки готові їх взяти під 
свою опіку і навести там лад.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

На знімку на 1-й стор.: 

голова споживчого товариства «Ластів-

ка нова» Ніна Демчук із сином Юрієм

Зали кафе «Ластівка»

Офіціант Софія Потапчук

Голова правління Маневицької райспоживспілки 

Мирослава Ковальчук і Ніна Демчук

«Сім’я – це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро».

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ, український педагог, публiцист
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COOP: РЕГІОНИ

КАДРИ

У бесіді з нашим кореспондентом вона 
поділилася нинішніми проблемами та до-
сягненнями колективу, який, незважаючи 
на надзвичайно складні умови господар-
ської діяльності, продовжує втримувати 
позиції, завойовані споживчою коопераці-
єю у регіоні.

ЗАВДАННЯ ВИРІШУЮТЬСЯ 

КОМПЛЕКСНО

– Тетяно Спиридонівно, ваше покоління 

пам'ятає різні періоди історії системи: не-

чуваний розквіт у радянський період, труд-

нощі переходу на рейки ринкової економі-

ки, діяльність в умовах кризи пост ра-

дянської епохи. Розкажіть, будь ласка, як 

вам живеться і працюється сьогодні, коли 

наша держава перебуває у стані неоголо-

шеної війни з агресивним сусідом, причо-

му від вашої зони до лінії фронту зовсім 

недалеко? 

– Як і колись, правління райспоживспіл-
ки та колектив зорієнтовані у першу чергу 
на збереження цілісності системи, зайня-
тості кооператорів, забезпечення соціаль-
ного захисту працівників і пайовиків. В 

економіці Веселівського району ми посі-
даємо чільне місце як за обсягами торгів-
лі, так і за кількістю підприємств. Система 
забезпечує товарами та послугами близь-
ко 14 тис. осіб. У районі діють 10 коопера-
тивних магазинів і три заклади ресторан-
ного господарства. Минулого року збіль-
шили роздрібний товарооборот на 8,6% до 
показника позаминулого року. Зростання 
у ресторанному господарстві – 21%, реалі-
зація продукції власного виробництва 
збільшилася на 22%, її питома вага в обо-
роті галузі – 49%. Певний прибуток отри-
муємо від здавання в оренду своїх осно-
вних засобів. Загалом працюємо рента-
бельно, 2016 рік закінчили з прибутком 22 
тис. гривень. Слід додати, що райспожив-
спілка завжди була і залишається сумлін-
ним платником податків усіх рівнів, яких 
минулого року сплачено 291 тис. гривень.

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

– З якими проблемами доводиться стика-

тися?

– Якщо говорити про ті ж податки, то їх 
сума цього року зросла майже вдвічі, що, 

безумовно, гальмує наш розвиток, адже на 
благоустрій об'єктів часом елементарно не 
вистачає грошей. Насамперед, це стосуєть-
ся податку на нерухомість, який ми маємо 
сплатити у 2017 році ні багато ні мало – 79 
тис. гривень. Значну частину цих коштів 
можна було б використати для приведення 
нашої мережі у конкурентоспроможний 
стан. Негативно впливає на райспожив-
спілку і підняття мінімальної заробітної 
плати. Кооперація за всіх часів була зако-
нослухняною економічною структурою із 
прозорим обліком діяльності і ніколи не 
вимагала від держави якихось преферен-
цій. Підвищення мінімальної заробітної 
плати збільшує навантаження на праців-
ників і створює проблеми для роботодав-
ців, особливо у сільській місцевості. 

БЕЗ КООПЕРАТОРІВ І СВЯТО – 

НЕ СВЯТО

– Іншими словами, держава знову діє згід-

но з приказкою «хто везе, того ще й підга-

няють». Це дуже зручно для можновлад-

ців, але важко для тих, хто заробляє засо-

би до існування щоденною кропіткою пра-

цею. Однак наскільки я знаю, ваш колектив 

рук не опускає, ви берете активну участь у 

громадському житті, у святкових заходах. 

Зокрема, Веселівська райспоживспілка 

була у числі організацій, які гідно пред-

ставляли споживчу кооперацію на Велико-

му Покровському ярмарку, присвяченому 

Дню міста Запоріжжя.

– Так, ми ретельно і всебічно підготу-
валися до ярмарку. Частували гостей 
шашликами, кулінарною продукцією, 
випічкою, тістечками й іншими смако-
ликами. У системі нашої райспоживспіл-
ки працює кондитерський цех, що випус-
кає торти, печиво, тістечка, а також хліб 
і хлібобулочні вироби. Це допомогло нам 
порадувати покупців різноманітним 
асортиментом товарів. За участь у По-
кровському ярмарку трудовий колектив 
було відзначено Подякою правління 
Спілки споживчих товариств Запорізь-
кої області. Хочу додати, що без нас не 
обходиться жодне свято на території Ве-
селівського району: завжди намагаємося 
організувати виносну або виїзну торгів-
лю. Так уже здавна повелося, і ми продо-
вжуємо цю традицію.

З позитивного потрібно ще згадати, 
що нам вдалося досить вигідно продати 
магазин, який не експлуатувався з 2012 
року. На виручені гроші проводимо ре-
монт і реконструкцію кафетерію. Споді-
ваюся, незабаром зможемо вас запроси-
ти, щоб ви побачили, сфотографували 
цей об'єкт і написали про нього. Словом, 
життя триває…

– Залишається побажати вам успіхів у реа-

лізації всіх ваших планів, а також більш 

конструктивної політики держави щодо 

коо перації.

Бесіду провела Ольга НАГІРНЯК

 ПРИФРОНТОВА  ЗОНА

Тетяна Селiванова:Тетяна Селiванова:  

«НЕЗВАЖАЮЧИ НI НА ЩО, 
ЖИТТЯ ТРИВАЄ»  
 ЗАПОРІЖЖЯ  Веселівська райспоживспілка обслуговує жителів у 
дев’ятьох сільських населених пунктах на південному заході Запо-
різької області. Очолює організацію Тетяна Селіванова, досвідчений 
кооператор, чий стаж роботи у системі понад чотири десятиліття.

 КІРОВОГРАДЩИНА 

17 років тому Ольга 
Борисівна Подгорна 
розпочала свою трудову 
діяльність у Кіровоград-
ській облспоживспілці. 
Тут вона пройшла шлях 
від інструктора I катего-
рії відділу фінансів до 
начальника відділу фі-
нансів управління бух-
галтерського обліку і фі-
нансів, знайшла дружній 

та щирий колектив.

Свою професійну долю пані 
Ольга вибрала самостійно майже 
чотири десятиліття тому. Після за-
кінчення Кіровоградського техніку-
му механізації сільського господар-
ства працювала бухгалтером на Кі-
ровоградській базі «Укроптгоспто-
вари», а з 1990 року – заступником 
головного бухгалтера відкритого 
акціонерного товариства «Госпо-
дарка». Попри значний досвід ро-
боти завжди доводилося опанову-

вати щось нове у бухгалтерії. Втім, 
до навчання їй не звикати. Маючи 
за плечима 20 років професійного 
стажу, у 1998 році вона здобула 
вищу освіту за фахом в інституті 
управління бізнесом у Черкасах. 
Неодноразово була на курсах під-
вищення кваліфікації, а нині регу-
лярно відвідує семінари, які прово-
дять різні держструктури для бух-
галтерів. Навіть призвичаїлась до 
сучасного навчання у форматі вебі-

нар, звідки можна отримати акту-
альну та кваліфіковану інформа-
цію щодо податкових і бухгалтер-
ських нововведень. «Інакше у по-
стійно змінному законодавстві про-
сто не зорієнтуватися» – стверджує 
Ольга Подгорна.

– Важко пристосовуватися до за-
конодавчих інструкцій, податкових 
кодексів, які змінюються чи не що-
дня, – розповідає Ольга Борисівна. 
– Однак без улюбленої роботи себе 

не уявляю, бухгалтерії я віддала по-
над 30 років свого життя. 

У колективі Ольгу Подгорну ці-
нують і шанують. За словами ко-
лег, Ольга Борисівна чуйна й до-
бра людина, доброзичлива, щиро 
вміє співпереживати, завжди гото-
ва прийти на допомогу. В усьому 
має власну думку, особливе ба-
чення. А ще вона відмінна госпо-
диня й турботлива мама.

Найбільшою гордістю у житті 
пані Ольги є дочка Тетяна, яка піш-
ла маминими стопами та навча-
ється на четвертому курсі факуль-
тету обліку та фінансів Централь-
ноукраїнського національного 
технічного університету. Бере ак-
тивну участь у студентському жит-
ті вишу. Є переможницею та учас-
ницею багатьох заходів універси-
тету, а саме: здобула першість у 
конкурсі «Гордість національного-
2016» в номінації «Творча гордість 
ФОФ» та отримала звання першої 
віце-міс факультету обліку та фі-
нансів ЦНТУ. А нещодавно за су-
мою загальних балів, отриманих 
під час виступів в окремих конкур-
сах: «Відеопрезентація», «Мій та-
лант», Feedback, «Найкращий день 
із мого студентського життя», 

«Найкращий студент – соціально-
відповідальний студент», Тетяна 
Подгорна стала переможницею 
регіонального етапу конкурсної 
програми «Кращий студент Украї-
ни» (комплексна програма).

Вже четвертий рік поспіль вона 
проходить виробничу практику у 
Кіровоградській облспоживспілці. 
Саме тут майбутній фахівець бух-
галтерської справи опановувала 
ази своєї професії.

– Тетяна не лише вміло справля-
ється з усіма поставленими за-
вданнями, а й робить усе відпові-
дально, добросовісно та скрупу-
льозно, протягом терміну перебу-
вання на практиці вона повністю 
ознайомилася зі структурою під-
приємства, його основними напря-
мами діяльності та з установчою 
документацією. Брала активну 
участь у складанні та перевірці фі-
нансової та статистичної звітності, 
– запевнила начальник управління 
бухгалтерського обліку і фінансів 
Облспоживспілки Лариса Холіна. – 
Хто знає, можливо, у майбутньому 
Тетяна стане не лише продовжува-
чем бухгалтерської, але й коопера-
тивної династії.

Ірина ШІХІЄВА

СКЛАДОВI ЩАСТЯ ОЛЬГИ ПОДГОРНОЇ
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  ЛАВРИ

КАДРИ

ЗОЛОТИЙ  ФОНД

З давалося б, різні за характером 
та темпераментом ці жінки, але 
мають одну на двох кооператив-
ну долю. І любов до співу.

Ганна Кушнерук народилася 
у селі Локниця. Після закінчення школи 
мріяла здобути професію медика. Але 
доля розпорядилася по-своєму, закинув-
ши дівчину у Іванівську область Росії. 
Там навчалася у ткацькому училищі. 
Навіть певний період працювала тка-
лею. Однак, приїхавши одного разу у 
відпустку до батьків, твердо вирішила 
– залишитися. Спочатку працювала у 
колгоспі. Але запримітивши працьови-
тість та відповідальність Ганни за дору-
чену ділянку роботи, правління Лок-
ницького сільпо запросило її на посаду 
касира. Довго вагалась, але все ж таки 
погодилася. Щоб удосконалити освітній 
рівень, у 1972 році, без відриву від вироб-
ництва, поступає на навчання до Рівнен-
ського кооперативного технікуму на 
бухгалтерське відділення. Потім моло-
дому спеціалісту довіряють посаду бух-
галтера громадського харчування, а вже 
через кілька років, вона очолила Лок-
ницьке споживче товариство. Саме за її 
головування відбулася справжня «буді-
вельна революція» у цій віддаленій ор-
ганізації. Саме тоді будуються магази-
ни у селах: Храпин, Задовже, Дідівка, 
Новосілля, Млин, торговельний центр у 
Морочному. 

– Важкі були часи, але ми ніколи не 
опускали руки, – каже Ганна Олексан-
дрівна. – Були молоді та завзяті. Не раз 
було, накипить на душі, але все одно 
тримаюся не здаюся. Ще й навздогін про-
блемі пісню співаю. Не повірите, але 
воно і працюється тоді значно легше.

Все життя із піснею крокує і Поліна  
Окач. Мала батьківщина Поліни Юріїв-
ни – село Перекалля. Саме там народи-
лася і саме звідти вилетіла у широкий 

життєвий вирій. Після закінчення 8 кла-
сів пішла навчатися до кооперативної 
школи-магазину. І відтоді її життєве пе-
ревесло міцно переплелося із коопераці-
єю. Все життя вона віддала торговельно-
му ремеслу. 

– Любов до кооперації у мене «зароди-
лася» ще у дитинстві, – гортає сторінки 
пам’яті Поліна Юріївна. – Пригадую, був 
у нашому селі кооперативний магазин і 
торгувало там подружжя із села Приві-

тівка. Не раз бувало, ми, дітвора, прибі-
жимо у магазин, а продавець і дасть нам 
кілька солодких горошин. Нашій дитя-
чій радості не було меж. Тоді я і виріши-
ла, що обов’язково буду продавцем. 
Тому, те, що я пішла навчатися до 
школи-магазину, нікого не здивувало. І 
знаєте, з висоти сьогоднішніх років, 
можу твердо сказати – вибір зробила 
правильний. Не шкодую про жодну хви-
лину, яку присвятила споживчій коопе-
рації. Дбала про авторитет системи, 
коли працювала продавцем у селах Мо-
рочне та Локниця. До речі, саме у Локни-
ці познайомилася із чоловіком Дми-
тром, саме тут народила дітей та дочека-
лася онуків. А ще із самого дитинства 
любила співати.

…Співають ці жінки – веснянки, га-
ївки, весільні, зажинкові, обжинкові, 
побутові пісні. Минають роки, попо-
внюється репертуар новими піснями, 
зростає майстерність, а вони залиша-
ються такими ж молодими та закоха-
ними у поліський чарівний край, його 
первозданну природу, мальовничість 
озер і річечок, волошкову височінь не-
бесного простору, тихий шепіт ста-
реньких садочків. Коли Ганна Кушне-
рук і Поліна Окач починають співати, 
здається, завмирає увесь світ. Слухає 
їх пісню…

Олена СОБКОВИЧ

В ся наукова та педагогічна 
діяльність Ольги Василів-
ни Карпенко пов’язана з 
Вищим навчальним закла-

дом Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», 
в якому вона працює з 1979 р. 
Спочатку були посади асистента, 
доцента, згодом – професора ка-
федри бухгалтерського обліку і 
аудиту. З 2009-го по 2015 роки 
Ольга Василівна обіймала посаду 
проректора з наукової роботи і 
міжнародних зв’язків, а з вересня 
2015 р. – завідувача кафедри бух-
галтерського обліку і аудиту, за-
галом її трудовий стаж становить 
38 років. 

О.В. Карпенко – висококваліфі-
кований педагог і науковець, який 
постійно підвищує свій професій-
ний рівень, працює над створен-
ням та вдосконаленням методич-
ного забезпечення навчального 
процесу, застосовує інноваційні 
технології навчання. Має понад 
200 публікацій наукового та 

навчально-методичного характе-
ру, в т.ч. 29 наукових статей у фа-
хових виданнях, 7 монографій. 
Вона є одноосібним автором на-
вчального посібника з грифом 
МОН України «Управлінський об-
лік. Методика викладання у вищій 
школі»; співавтором 1 підручника 
та 3 навчальних посібників з гри-
фом МОН України; колективних 
монографій, що видані протягом 
останніх років: «Экономический 
механизм управления коммерчес-
кой деятельностью  организаций», 
«Проблеми і перспективи розви-
тку бухгалтерського обліку, аналі-
зу та контролю в умовах глобалі-
зації економіки», термінологічного 
українсько-російсько-англо-азер-
байджанського словника «Бух гал-
тер ський облік і аудит».

О.В. Карпенко веде плідну на-
укову роботу, є керівником науко-
вої школи «Проблеми розвитку 
управлінського обліку в Україні», 
співвиконавцем 4 кафедральних 
науково-дослідних тем, керівни-

ком творчого колективу з теми: 
«Організаційно-методичні аспек-
ти удосконалення управлінського 
обліку суб’єктів господарюван-
ня». Підготувала 4 кандидатів 
економічних наук: Н.В. Хоменко, 
Г.О. Соболь, Н.В. Прохар, 
М.О. Любимов. 

За останні 10 років брала 
участь у роботі 50 міжнародних, 
республіканських та міжвузів-
ських науково-практичних і нау-
ково-методичних конференцій; 
неодноразово підвищувала квалі-
фікацію за кордоном – у Франції, 
Данії, у червні 2012 р. – в інституті 

мов (м. Кассель, Федеративна 
Республіка Німеччина), у листопа-
ді 2012 р. – у Бакинському 
слов’янському університеті (м. Ба-
ку, Азербайджанська Республіка). 
Була членом робочої групи за 
проектом Європейського Союзу 
TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-
1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Роз-
виток і вдосконалення універси-
тетського управління в сфері між-
народних зв'язків», 2009–2015 рр.

О.В. Карпенко є членом Вченої 
ради Інституту економіки, управ-
ління та інформаційних техноло-
гій, Вченої ради та Науково-
методичної ради Полтавського 
університету економіки і торгівлі. 

За активну науково-педаго-
гічну, методичну та організаційну 
діяльність О.В. Карпенко нагоро-
джена Подякою Правління Цен-
тральної спілки споживчих то-
вариств України (Укоопспілки) 
(2005 р.), Почесною грамотою Мі-
ністерства освіти і науки України 
(2007 р.), Грамотою Головного уп-
равління освіти і науки Полтав-
ської обласної державної адміні-
страції (2008 р.), Почесною грамо-
тою Головного фінансового управ-
ління Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації (2011 р.), По-
чесною Грамотою центральної 

спілки споживчих товариств Укра-
їни та ЦК профспілки працівників 
споживчої кооперації України 
(2012 р.), Подякою Вищого на-
вчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі» (2016 р.), Грамо-
тою Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств та 
ЦК профспілки працівників спо-
живчої кооперації України (2016 р.), 
Грамотою Полтавської обласної 
ради (2017 р.).

2 червня Ольга Василівна Кар-
пенко відсвяткувала свій 60-річ-
ний ювілей. Користуючись наго-
дою, колектив Вищого навчаль-
ного закладу Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і 
торгівлі» щиро вітає завідувача 
кафедри бухгалтерського обліку і 
аудиту, кандидата економічних 
наук, професора Карпенко Ольгу 
Василівну з цією датою. Бажаємо 
Вам, Ольго Василівно, творчої на-
снаги, міцного здоров’я і нових 
здобутків на життєвому шляху! 
Нехай доля буде доброзичливою і 
лагідною як до Вас особисто, так і 
до всієї Вашої родини!

Ректорат та профком 

Полтавського університету 

економіки і торгівлі 

З ВIРОЮ У СВОЇ СИЛИ З ВIРОЮ У СВОЇ СИЛИ 
ДО НАУКОВИХ ВЕРШИНДО НАУКОВИХ ВЕРШИН

ПО ЖИТТЮ IЗ ПIСНЕЮ
  РІВНЕНЩИНА    Ветерани споживчої кооперації Зарічненського району області Ганна Кушнерук і Поліна Окач – 
справжні самородки рівненського Полісся. Адже талант співати вони здобули не у столичних консерваторіях, а 
його подарував сам Всевишній. А коли дарував, не шкодував ні чарівності голосу, ні тембру, ні душі...

Ганна Кушнерук та Поліна Окач дарують свій спів гостям 

під час святкування 150-річчя з Дня заснування першого в Україні споживчого товариства

«Багато є див на світі. Та найдивніше – людина!»

СОФОКЛ, давньогрецький трагiк, драматург
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ПРОФІЛАКТИКА

15.35 Д/с «Смачні подорожі»

16.05 Вікно в Америку 

16.30 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Церемонія від-

криття 

17.00 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Командні змаган-

ня, 3 м/10 м 

18.30 Новинний блок 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир 

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.45 Новини. Культура

02.00 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Командні змаган-

ня, 3 м/10 м

03.20 Вікно в Америку 

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

05.50 Вічне 

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10, 12.00 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.50 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

14.30, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.35 ТСН

20.15, 21.15, 22.20 Х/ф 

«Свати-4»

23.20, 02.00 Х/ф «Убити Біл-

ла» 18+

ІНТЕР

05.30 «Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.20 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»

09.20, 12.30 Т/с «Краплина світ-

ла» (16+) 

15.15 «Чекай мене» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Мессінг. Хто бачив 

крізь час» 

02.10 «Подробиці»

02.50 Д/п «Великі українці»

03.15 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.20 «Подробиці»

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.50 Надзвичайні новини

06.35 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Секретний фронт

14.10, 16.10 Х/ф «У смертельній 

небезпеці» 16+

16.35 Х/ф «Повітряний маршал» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес» 16+

22.35 Свобода слова

00.35 Х/ф «Людина-вовк» 18+

02.25 Провокатор

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.40 «Планета земля-2» 

09.40 Х/ф «Мандрівка у закоха-

ність» 

11.45 «Україна має талант!-6» 

13.50 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

22.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

 УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика

12.50 Х/ф «Вальс-бостон» 

14.45, 15.30 Т/с «Будинок з 

сюрпризом» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.00 Сьо-

годні

19.45, 02.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Ключі від щастя» 16+ 

23.30 Х/ф «Спис долі» 16+

03.50 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

09.55 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

10.50 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

11.45 Баклани на Балкани 

12.10 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Церемонія від-

криття 

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 Т/с «Аристократи»

16.30 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Змішані 

пари. 3 м. Фінал 

18.00 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Жінки. 10 м. Фінал 

19.30 Перший на селі 

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 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Змішані 

пари. 3 м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Жінки. 10 м. Фінал

04.05 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»

10.45 «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 століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

23.20, 01.50 Х/ф «Убити Білла-2» 

16+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.20 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося»

11.05, 12.25 Т/с «1942» (16+) 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Мессінг. Хто бачив 

крізь час» 

02.10 «Подробиці»

02.50 Д/п «Великі українці»

03.15 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.20 «Подробиці»

ICTV

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.50 Більше ніж правда

10.50 Х/ф «У смертельній небез-

пеці» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 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 Громадянська оборона

22.20 Х/ф «Наперекір смер-

ті» 16+

00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.50 Провокатор

СТБ

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 Х/ф «Будьте моїм чолові-

ком…» 

10.55 «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 вбиває-

мо дітей» 

22.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 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 справедливості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

кар» 16+

15.00 Події

19.00, 23.00, 04.00 Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Ключі від щастя» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

02.00 Х/ф «Спис долі» 16+

04.45 Зоряний шлях

СЕРЕДА, 14

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Аристократи»

09.55 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Д/ф «Дихай»

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Світло 

16.30 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Жінки. 10 

м. Фінал

18 Стрибки у воду. Чемпіонат Єв-

ропи. Чоловіки. 1 м. Фінал 

19.30 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 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Жінки. 10 

м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Чоловіки. 1 м. 

Фінал

04.05 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

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»

10.45 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00 Х/ф 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

20.15, 21.15, 22.20 Х/ф 

«Свати-5»

23.20, 01.50 Х/ф «Чотири кімна-

ти» 18+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.20 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося»

11.05, 12.25 Т/с «1942» (16+) 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Мессінг. Хто бачив 

крізь час» 

02.10 «Подробиці»

02.50 Д/п «Великі українці»

03.15 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.20 «Подробиці»

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35, 10.05 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

11.00, 13.20 Х/ф «Наперекір 

смерті» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.05 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Вогонь із пекла» 16+

00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.00 Провокатор

СТБ

05.45 «Все буде добре!» 

07.40 Х/ф «Службовий роман» 

10.45 «Україна має талант!-5» 

13.50 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-

мо дітей» 

23.30 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 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, 02.40 Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 15

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Казка про щуролова»

10.25 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.20 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

12.15 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 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Чоловіки. 

10 м. Фінал

18.00 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Жінки. 3 м. Фінал

19.30 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»

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Чоловіки. 

10 м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Жінки. 3 м. Фінал

04.05 Книга.ua 

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»

10.50 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 21.05 

Х/ф «Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.40 ТСН

22.10 «Право на владу 2017»

23.40, 02.05 Х/ф «Хічкок» 16+

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.20 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05, 12.25 Т/с «1942» (16+) 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Мессінг. Хто бачив 

крізь час» 

02.10 «Подробиці»

02.50 Д/п «Великі українці»

03.15 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.20 «Подробиці»

ICTV

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Громадянська оборона

06.35 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.00 Секретний фронт

10.55, 13.15 Х/ф «Вогонь із пе-

кла» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.05 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Небезпечна люди-

на» 16+

00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Провокатор

СТБ

07.30 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 
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10.45 «Україна має талант!-5» 

13.55 «Битва екстрасенсів-13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

22.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА 

06.10 Агенти справедливості 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, 02.40 Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

П’ЯТНИЦЯ, 16

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Останній танець Кар-

мен»

10.25 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

11.20 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

12.15 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.00 Новини

15.35 Віра. Надія. Любов 

16.30 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Змішані 

пари. 10 м. Фінал

18.00 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Чоловіки. 3 м. 

Фінал

19.30 Чоловічий клуб. Спецви-

пуск. Фрі-файт

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

22.50 З перших вуст

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Змішані 

пари. 10 м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Чоловіки. 3 м. 

Фінал

04.05 Театральні сезони 

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»

10.45 «Міняю жінку-4»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00 Х/ф «Матусі»

14.00, 15.00 Х/ф «Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

20.15, 22.25 «Ліга сміху-2»

00.30 «Вечірній Київ»

04.25 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.20 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05, 12.25 Т/с «1942» (16+) 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Право на Надію»

23.55 Х/ф «Романс про закоха-

них» 

02.20 Х/ф «Прощення» (16+) 

03.45 «Чекай мене» 

ICTV 

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Інсайдер

11.05, 13.20 Х/ф «Небезпечна 

людина» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Скетч-шоу «На трьох»

00.35 Х/ф «Мерехтливий» 16+

02.10 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.30 Провокатор

СТБ 

08.10 Х/ф «Неідеальна жінка» 

10.05 Х/ф «Щоденник лікаря 

Зайцевої» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Х/ф «Мріяти не шкідли-

во» 12+

20.20, 22.45 Х/ф «Справжнє ко-

хання» 

23.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 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 справедливості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

кар» 16+

15.00 Події

19.00, 23.00, 03.10 Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+

23.20 «Слідами Грантоїдів. Ч.2» 

Спеціальний репортаж

00.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

04.00 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 17

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

10.55 Фольк-music 

12.00 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття»

16.00 Книга.ua

16.30 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Чолові-

ки. 3 м. Фінал

18.00 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Жінки. 1 м. Фінал

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 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Чолові-

ки. 3 м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Жінки. 1 м. Фінал

04.05 Д/с «Історичні розсліду-

вання»

1+1 

06.00 ТСН

06.50 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Таємний код Віри»

11.00 «Казкова Русь»

11.45 «Світське життя»

12.45 Х/ф «Я тебе нікому не від-

дам» 16+

16.35, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Знай наших»

23.15 «Світське життя»

00.15, 02.20 «Ліга сміху-2»

ІНТЕР 

05.35 Х/ф «Звичайне диво» 

08.10 Х/ф «Сім няньок»

09.30 Х/ф «Бережись автомо-

біля»

11.30 Х/ф «Суєта суєт»

13.15 Х/ф «Покровські ворота» 

16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за запо-

вітом» 

20.00 «Подробиці»

22.15 Т/с «Одружити Казанову» 

01.50 «Подробиці»

02.20 Д/п «Костянтин Меладзе. 

Сірий кардинал»

03.10 Х/ф «Покровські ворота» 

05.15 «Подробиці»

ICTV 

04.15 Факти

04.35 Т/с «Відділ 44» 16+

06.10 Дивитись усім!

07.00 Без гальм

08.00 Я зняв!

09.00 Скетч-шоу «На трьох»

12.00, 13.00 Х/ф «Мерехтли-

вий» 16+

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Годзила» 16+

16.40 Х/ф «Упіймай шахрайку, 

якщо зможеш» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Останній рубіж» 16+

22.00 Х/ф «Ефект колібрі» 16+

23.50 Х/ф «Мій хлопець – кілер» 

18+

01.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ 

06.05 «Все буде добре!» 

08.05 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.35 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

15.00 Х/ф «Мріяти не шкідли-

во» 12+

16.50 Х/ф «Справжнє кохання» 

19.00 Х/ф «Любов не ділиться 

на два» 

22.45 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 

00.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Ключі від щастя» 16+

13.00, 15.20 Т/с «Бабине літо» 

15.00, 19.00, 02.10 Сьогодні

17.00, 19.40 Т/с «Не йди» 16+

21.20 Х/ф «Біле плаття»

23.20 Реальна містика 

02.50 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.30 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 18

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

10.00 Х/ф «Брехати, аби бути 

ідеальною»

12.00 Театральні сезони 

12.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсе-

зе представляє»

14.05 Мистецькі історії

14.20 Фольк-music

15.35 Д/с «Садові скарби»

16.30 Стрибки у воду. Чемпіонат 

Європи. Синхрон. Жінки. 3 

м. Фінал

18.00 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Чоловіки. 10 

м. Фінал

19.30 Чемпіонат України з перет-

ягування канату 

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 Стрибки у воду. Чемпіо нат 

Європи. Синхрон. Жінки. 3 

м. Фінал

02.45 Стрибки у воду. Чемпіо-

нат Європи. Чоловіки. 10 

м. Фінал

04.05 Телевистава «Наталка-

Полтавка»

1+1 

06.15 ТСН

07.15 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

09.55 «Розсміши коміка»

10.55, 12.10 «Світ навиворіт-6»

14.00, 15.10, 16.15, 17.20, 18.30 

«Світ навиворіт-5. Індо-

незія»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 Х/ф «Танець метелика» 12+

00.55 «Аргумент кiно»

01.50 «Світське життя»

04.35 «Таємний код Віри»

ІНТЕР 

05.45 М/ф «Мультфільм»

06.10 Х/ф «Бережись автомо-

біля»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Кохання з перешко-

дами»

14.10 Х/ф «Суєта суєт»

16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за запо-

вітом» 

20.00 «Подробиці»

22.15 Т/с «Одружити Казанову» 

01.50 «Подробиці»

02.20 Д/п «Мерлін Монро. Не-

прикаяна» 

ICTV

04.45 Факти

05.15 Т/с «Слідчі» 16+

06.55 Т/с «Відділ 44» 16+

10.05 Х/ф «Годзила» 16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Упіймай шахрайку, 

якщо зможеш» 16+

15.00 Х/ф «Останній рубіж» 16+

16.55 Х/ф «Ефект колібрі» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Дім великої мату-

сі» 16+

22.35 Х/ф «Дім великої матусі-2» 

16+

00.25 Х/ф «Мій хлопець – кілер» 

18+

02.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.20 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

07.05 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

10.50 «Планета земля-2» 

11.50 Х/ф «Любов не ділиться 

на два» 

15.20 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 

19.00, 02.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

22.50 «Я соромлюсь свого 

тіла-3» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+

15.00 Х/ф «Біле плаття» 

17.00, 20.00 Т/с «Багаття на сні-

гу» 16+

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою

21.40 Т/с «Не йди» 16+

01.10 Реальна містика 

02.45 Таємний код зламано. 

Смерть

03.30 Таємний код зламано. 

Любов

04.15 Агенти справедливості 16+

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

2) заповнити поля: 
   – отримувач – 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

ДЕНЬ ЄВРОПИ

  КОНФЕРЕНЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКІ МИКОЛАЇВСЬКІ 

СТУДЕНТИ ЯСКРАВО СТУДЕНТИ ЯСКРАВО 

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 

ХОРВАТІЮХОРВАТІЮ 

Нинішнім травнем у м. Миколаєві з розмахом від-
святкували День Європи. Учні миколаївських шкіл, сту-
денти ВНЗ та спортсмени, одягнені у національні кос-
тюми країн Європейського Союзу, влаштували Євро-
пейський парад. 

Миколаївський коледж бізнесу і права безпосеред-
ньо брав участь у цьому яскравому заході, де презен-
тував Хорватію, яка увійшла до Євросоюзу 1 липня 
2013 р. Студенти коледжу намагались представить 
весь колорит та культуру цієї країни, подбавши про на-
ціональні костюми, фотозону з сонячним видом Адріа-
тики, хорватську кухню та місцеві традиції.

Міський голова О.Ф. Сенкевич подякував молоді, 
яка взяла участь у Європейській ході й представляла 
країни ЄС.

Ольга НАГІРНЯК

У рамках святкування 
Дня Європи в Мукачівсько-
му кооперативному торго-
вель но-економічному коле-
джі зі студентами спеціаль-
ності «Бухгалтерський об-
лік» було проведено брейн-
ринг «Інформаційний детек-
тив». Такий формат презен-
тували вперше. «Термінова 
оперативна нарада» з пи-
тання викрадення картин ві-
домого європейського ху-
дожника була добре проду-
мана і чітко організована.

«Міністр МВС» – ведуча 
«оперативної наради» – ви-
пускниця коледжу, відмін-
ниця навчання, активіст сту-
дентського осередку Вікто-
рія Дерев’яник. «Представ-
ники Інтерполу» та «Кращі 
детективи Закарпаття» – дві 

оперативні групи фахівців з 
розкриття криміналу, до 
складу яких входили: сту-
денти Ангеліна Матьков-
ська, Ярослав Боднар, Анна 
Глеба, Маріанна Марухнич, 
Анастасія Медвідь, Маріам 
Дешко, Вікторія Мущинка, 

Брігіта Штефуряк, Леся По-
пович, Олександра Меден-
ці. «Мистецтвознавець» – 
Наталія Пішта.

Перед учасниками стоя-
ли такі завдання: розкрити 
злочин та знайти викрадені 
картини. Однак це можливо 
за умови розв’язання низки 
цікавих завдань з дисциплін 
«Вища математика», «Ін-
форматика та комп’ютерна 
техніка». Щодо їх змісту, то 
тут винахідливості виклада-
чам Ю.І. Вешелені та Н.В. 
Базар не бракувало. 

Розпочали з бліц-опи-
тування, яке допомогло ви-
значити кількість викраде-
них картин, продовжили по-
шуком слів-синонімів, аби ді-
знатись, скільки злочинців 
задіяно в крадіжці. Ускладни-
ли ситуацію завданнями на 
побудову графіків для визна-
чення місця знаходження го-

телю, де переховувались 
злочинці. На завершення – 
задача, результат якої містив 
код до сейфу з викраденими 
шедеврами мистецтва. 

Студенти відзначилися 
швидкістю виконання, креа-
тивністю думки. Учасники 
оперативних груп за допо-
могою консультацій мисте-
цтвознавця визначили, хто 
був автором картин, непе-
ревершеним майстром пен-
зля. А це ніхто інший, як ві-
домий в Європі художник 
Міхай Мункачі, діяльність 
якого уславила його ма-
леньку батьківщину – рідне 
місто Мукачево. Пишаймося 
тим, що творчість наших 
земляків долучає нас до єв-
ропейського мистецтва. 
Україна – це Європа!

Інформаційний сектор 

студради МКТЕК

Із привітальним словом до 
учасників конференції звернули-
ся Лідія Герасимівна Войнаш, ди-
ректор НМЦ «Укоопосвіта», та 
Олексій Олексійович Нестуля, 
ректор Полтавського університе-
ту економіки і торгівлі. Олексій 
Олексійович зокрема зауважив, 
що обрані учасниками тематики 
наукових пошуків є чудовою на-
годою для наукового диспуту для 
молодих учених, під час прове-
дення якого доцільно проаналізу-
вати сучасний стан та перспекти-
ви подальшого розвитку економі-
ки країни.

Зі словами підтримки та вдяч-
ності за плідну роботу виступили 
директор Харківського коопера-
тивного торгово-економічного ко-
леджу Катерина Петрівна Віні-
ченко та директор Полтавського 
кооперативного технікуму Ві-

ктор Анатолійович Іноземцев.
У роботі науково-практичної 

конференції взяли участь понад 
35 молодих учених – студентів ви-
щих навчальних закладів спо-
живчої кооперації України різних 
рівнів акредитації.

На засіданнях із доповідями 
виступили представники:

• Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» (Олег 
Бичков, Марине Грігорян, Карина 
Забелова, Юрій Маргітич, Ірина 
Олексюк, Альона Шандиба);

• Житомирського кооператив-
ного коледжу бізнесу і права (Бог-
дан Горбунов); 

• Кіровоградського коопера-
тивного коледжу економіки і пра-
ва імені М.П. Сая (Дарія Іванова);

• Коледжу економіки і права 
Вінницького кооперативного ін-

ституту (Владислав Задорож-
ний);

• Новомосковського коопера-
тивного коледжу економіки та 
права імені С.В. Литвиненка (Де-
нис Кухманський);

• Полтавського кооперативно-
го коледжу (Віталій Бувалкін, На-
талія Ольшанська);

• Філії «Білгород-Дністров-
ський економіко-правовий ко-
ледж» Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
(Оксана Непом'яща, Єлизавета 
Черненко);

• Філії «Черкаський коопера-
тивний економіко-правовий ко-
ледж» Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
(Анна Табуленко);

• Харківського кооперативно-

го торгово-економічного коледжу 
(Аліна Митровка);

• Херсонського кооперативно-
го економіко-правового коледжу 
(Ганна Імшеницька, Вікторія Пі-
соченко).

Підтримав доповідачів і про-
ректор із наукової роботи ПУЕТ, 
професор, доктор технічних наук 
Сергій Володимирович Гарку-
ша.

– Потрібно докладати макси-
мум зусиль для того, щоб поряд із 
досвідченими науковцями пра-
цювали молоді дослідники, які 
прагнуть навчатися, – наголосив 
Сергій Володимирович. 

Варто зазначити, що всі 18 до-
повідей, виголошених на конфе-
ренції, були унаочнені інформа-
тивними й пізнавальними пре-
зентаціями. Учасників відзначе-
но дипломами споживчої коопе-

рації України та нагороджено 
сертифікатами з 10-відсотковою 
знижкою на навчання в ПУЕТ.

Конференція вкотре засвідчи-
ла високий рівень студентських 
досліджень, присвячених акту-
альним проблемам та перспекти-
вам інноваційних процесів у тех-
нологічній, юридичній, товаро-
знавчій, торговельній, кулінар-
ній, ресторанній, екологічній та 
інших галузях у контексті сучас-
них наукових парадигм.

Після роботи конференції її 
учасникам було запропоновано 
екскурсію містом, а на згадку про 
університет вручено журнали 
«Університетський вісник – 2017», 
основною темою якого є різнома-
нітне, цікаве, активне та непо-
вторне життя студентів ПУЕТ. 

Прес-центр ПУЕТ

ПУЕТ:  СТУДЕНТИ 

АНАЛIЗУЮТЬ  ЕКОНОМIКУ 
31 травня у Полтавському університеті економіки і торгівлі розпоча-
ла свою роботу 14-та науково-практична конференція студентів ви-
щих навчальних закладів споживчої кооперації України «Інноваційні 
процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 
Про аналогічну конференцію у Львові «Вісті...» писали у №22.

Студенти коледжу під час свята

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ДЕТЕКТИВДЕТЕКТИВ
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СТУДЕНТCЬКА ХВИЛЯ

З ЕЛЕКТРОНКИ

ФАХОВИЙ КОНКУРС «РЕСТОРАТОР THE BEST»ФАХОВИЙ КОНКУРС «РЕСТОРАТОР THE BEST»

«Невпинно вдосконалюй своє мистецтво, все інше прийде саме собою».

Роберт ШУМАН, нiмецький композитор

  МЕТОДИКА

Напередодні Всесвітнього дня рестора-
нів, у ході проведення тижня циклової комі-
сії «Організації обслуговування та товаро-
знавчих дисциплін» у Луцькому коопера-
тивному коледжі ЛТЕУ відбувся фаховий 
конкурс «Ресторатор the best» серед сту-
дентів спеціальностей «Харчові техноло-
гії» та «Готельно-ресторанна справа».

Метою конкурсу було виявлення фахо-
вих знань, професійної компетентності, 
загальної ерудиції, ділових якостей та 
майстерності студентів у набутій спеціаль-
ності.

У змаганнях брали участь студенти гру-
пи ВХП-21/2, РО-21/2, які представляли 
українську, італійську та грузинську кухні. 

Першим етапом конкурсу було пред-

ставлення команд. У розминці конкурсанти 
демонстрували знання студентського та 
професійного сленгу.

Велику цікавість у глядачів викликав 
мовний батл, під час якого команди назива-
ли скоромовки, у яких є згадка про страви, 
продукти, посуд тощо. Капітани змагалися 
в ораторському мистецтві, переконуючи 
присутніх у важливості мови в професійно-
му спілкуванні.

Найбільше захоплення у присутніх було 
від домашнього завдання «Сало – воно і в 
Африці сало».

Роботу учасників змагань оцінювало 
професійне журі. За результатами конкур-
су перше місце здобула команда групи РО-
21, капітан – Вадим Балака. 

П ередові торговельні 
підприємства досяга-
ють високих позицій 
економічної діяльнос-
ті завдяки тому, що 

реалізують товари, які мають 
максимальний показник відно-
шення ціннісної предметності 
до ціни товару. Для забезпечен-
ня такої діяльності підприєм-
ства мають у своєму штаті не 
лише фахівців-товарознавців, а 
й кваліфікованих дизайнерів і 
технологів для проектування та 
виготовлення  товарів власної 
торгової марки. На цих підпри-
ємствах функціонують випробу-
вальні лабораторії для дослі-
дження товарів і матеріалів, із 
яких вони виготовляються. Ці 
підприємства вимагають від 
працівників володіння товаро-
знавчим мисленням, що перед-
бачає знання потреб і вимог спо-
живачів до товарів. 

Вивчення контингенту спо-
живачів, конкурентного середо-
вища і ринку товарів дозволяє 
розробляти відповідну асорти-
ментну політику торговельного 
підприємства – спрямованості 
асортименту на конкретні групи 
споживачів у розрізі функціо-
нальних і споживчих комплек-
сів товарів.

Процес підготовки нової гене-
рації фахівців-професіоналів, 
здатних позитивно впливати на 
суспільний розвиток, потребує 
зростання якості знань, збере-
ження національної культури, 
озброєння основами професій-
ної майстерності.

У вищому закладі освіти 
функціонують різноманітні фор-
ми організації навчання, серед 
них найбільш поширені: лекція, 
лабораторне та практичне за-
няття, семінар, самостійна робо-
та, практика, курсове та диплом-
не проектування тощо. У дидак-

тиці ці форми тлумачаться як 
способи управління пізнаваль-
ною діяльністю для вирішення 
певних дидактичних завдань. У 
той же час, лекція, семінар, 
практичне заняття, самостійна 
робота функціонують як органі-
заційні форми навчання.

Упродовж усієї історії вищої 
школи, з моменту зародження і 
до наших днів провідною органі-
заційною формою і методом на-
вчання є практичне заняття.  
Його мета – розширення, погли-
блення та деталізація наукових 
знань, одержаних студентами 
на лекціях та в процесі самостій-
ної роботи і спрямованих на під-
вищення рівня засвоєння на-
вчального матеріалу, прище-
плення вмінь і навичок, розви-
ток наукового мислення та мов-
лення студентів.

Суттєві структурні зміни в 
системі вищої торговельної осві-
ти за останні роки (поява нових 
спеціальностей та спеціаліза-
цій, розширення сфери викорис-
тання спеціалістів товарознав-
чо-комерційного профілю; впро-
вадження в практику роботи 
вишів різноманітних норма-
тивних документів, спрямова-
них на подальше підвищення 
вимог до рівня підготовки спе-
ціалістів того чи іншого фаху; 
проблеми працевлаштування 
цих фахівців і т.д.) призвело до 
появи інноваційних форм на-
вчання. У Львівському торго-
вельно-економіч ному універси-
теті основний акцент зроблено 
на розробці нових підходів до 
викладання курсів профілю-
ючих товарознавчих дисциплін, 
з метою впровадження в на-
вчальний процес сучасних освіт-
ніх технологій.

Для магістрів спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» проводять-

ся  виїзні 
практичні 

заняття на 
провідні торго-

вельні та виробничі підприєм-
ства. Нещодавно таке практич-
не заняття відбулося на Львів-
ському ювелірному заводі, який 
виготовляє вироби європейської 
якості та дизайну. Метою занят-
тя було ознайомлення з ювелір-
ним виробництвом, що насампе-
ред пов’язано з баченням техно-
логічного процесу виготовлення 
ювелірних виробів та їх асорти-
ментом. Магістри побували у 
кожному  цеху, який уміщує в 

собі окрему дільницю для вироб-
ництва виробу лише на певному 
етапі. Заняття почалось із ви-
плавки афінажного золота та 
процесу створення воскової 
«ялинки», що представляє собою 
велику кількість заготовок для 
подальшого відливання виробу 
в металі. Студенти ознайоми-
лись із двома способами виго-
товлення ювелірних прикрас – з 
ливарним (за участю майстра і 
тривалого технологічного про-
цесу, у якому виріб набуває сво-
єї унікальності) та штампуван-
ня (повністю механізоване ви-
робництво). 

У практиці роботи підпри-
ємств ювелірної промисловості 
та експертних організацій про-
бу дорогоцінних металів у роз-
сипному золоті, сплавах та ви-
робах часто встановлюють за 
допомогою різних методів. Ме-
тодом спектрального визначен-
ня домішок магістри встанов-
лювали вміст дорогоцінного 
металу в ювелірних виробах, 
також ознайомились із мето-
дом купелювання, який є най-
більш точний у визначенні зо-
лота у виробах.

Завершилось заняття озна-
йомленням та вивченням видо-
вих характеристик асортимен-
ту, який налічує понад 2000 ви-
дів ювелірних прикрас, кожна з 
яких є неповторною. В асорти-
мент жіночого, чоловічого та 
дитячого виробів із золота вхо-
дять: персні, підвіски, сережки, 
ланцюжки, запонки, затискачі, 
браслети, шпильки, обручки, 
брошки, знаки Зодіаку, кольє, 
значки, медальйони, сувеніри, 
нагрудні знаки; із срібла: столо-
ві, чайні та десертні ложки, сто-
лові та десертні виделки, під-
свічники, персні, сережки, під-
віски, браслети, кольє, ланцюж-
ки, чарки, сувеніри. 

Під час виїзного практично-
го заняття основну увагу акцен-
товано на розкритті особливос-
тей і специфіки методик ви-
вчення асортименту, спожив-
чих властивостей і рівня якості 
товарів різного цільового при-
значення, способів виробни-
цтва, будови та оброблення. 
Розгляд цих питань тісно 
пов'язують зі специфікою та ви-
могами до ступеня вищої осві-
ти – магістра з товарознавства 
та комерційної діяльності.

Леся ПЕЛИК, 

професор 

IННОВАЦIЙНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

В СУЧАСНIЙ ВИЩIЙ ШКОЛI

с
пр

зан
провід
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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...»

ЛОГІКА ЗБЛИЖЕННЯ

Звісно, мова йде про політичну 
складову, оскільки географічна 
приналежність нашої держави до 
Старого Світу ніким не ставиться 
під сумнів. Однією з вимог Рево-
люції Гідності було підписання 
Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС. Цей документ фактич-
но визначає не лише перспективи 
співпраці на ближчий час, а й ло-
гіку подальшого зближення. На-
ївно вважати, ніби в Європейсько-
му Союзі з нетерпінням чекають 
Україну – інтеграція настільки 
масштабної держави із значною 
сукупністю проблем як баласту є 
серйозним викликом для найбіль-
шого у світі об’єднання демокра-
тичних прав, цінностей та свобод, 
яке сьогодні переживає не найкра-
щі часи. Сьогодні мало хто нава-
житься спрогнозувати майбутнє 
Євросоюзу на ближчих 5-10 років, 
однак європейські цінності лиша-
ються для України незмінним орі-
єнтиром.  Не будемо забувати, що 
український ринок цілком спро-
можний стати стимулюючим фак-
тором для розвитку економіки ЄС, 
а обсяги експорту українських то-
варів до Європейського Союзу 
протягом першого кварталу 2017 
року виросли на чверть.

ЄВРОСКЕПТИКИ 

ПРОГРАЛИ

Тому значення Угоди про 
асоціацію не варто применшу-
вати, і її ратифікація Сенатом 
Нідерландів 30 травня – дійсно 

вагома подія. Особливо з огля-
ду на те, що минулої весни ра-
тифікація документа була під 
загрозою, коли на референдумі 
у Голландії населення проголо-
сувало проти ратифікації доку-
мента. Тоді російська пропаган-
да та агенти впливу Кремля зу-
міли вправно використати влас-
тивий не лише громадянам Кра-
їни тюльпанів євроскепсис, 
спрямувавши його проти Укра-
їни. Однак дипломатичні зу-
силля Києва, Брюсселя та пози-
ція прем’єр-міністра Нідерлан-
дів Марка Рютте, який зберіг 
свою посаду після парламент-
ських виборів, дозволили ви-
правити ситуацію.

ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ 

ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Президент Європейської Ко-
місії Жан-Клод Юнкер вважає, 
що є всі підстави сподіватися, 
що Угода про асоціацію офіцій-
но вступить у силу в червні цьо-
го року, за три роки після її під-
писання. Цей справді масштаб-
ний документ потребуватиме 
від України подальших змін у 
питаннях економіки та соціаль-
ної політики, просування до єв-
ропейських стандартів. Однак і 
офіційному Києву не варто від-
сиджуватися, спочиваючи на 
лаврах. Нова висота, до якої вар-
то прагнути – отримання визнан-
ня перспективи вступу до Євро-
пейського Союзу, що може стати 
не меншим викликом, ніж бо-
ротьба за ратифікацію Угоди 
про асоціацію.

У ТРЕНДІ – БОРОТЬБА 

З КОРУПЦІЄЮ. І НЕ ТІЛЬКИ

Європейський Союз тим ча-
сом намагається грати першу 
скрипку у двосторонніх відно-
синах з Україною, що цілком 
природно. Єврокомісар Йога-

нес Ган, який на початку черв-
ня відвідав Україну, оголосив, 
що ЄС запускає масштабний 
проект з боротьби з корупцією 
в нашій країні. Різноманітні 
корупційні прояви, на жаль, не-
гативно впливають на сприй-
няття України не лише євро-
пейськими інституціями. Про-
те не лише антикорупційні дії 
будуть у тренді: Ган разом із 
представником Єврокомісії 
Хьюгом Мінгареллі відвідали 
Широкіне під Маріуполем, де 
на власні очі могли перекона-
тися у діях сепаратистів, яких 
підтримує Росія. Тому питання 
послаблення європейських 
санкцій проти РФ влітку цього 
року, як видається, зняте з по-
рядку денного.

УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПЕРСПЕКТИВИ

Хоча проміжне рішення 
Стокгольмського арбітражу 

щодо суперечки «Газпрому» та 
«Нафтогазу України» не має 
безпосереднього стосунку до єв-
ропейської інтеграції України, 
на нього варто звернути увагу. 
Російській енергетичній моно-
полії відмовлено у застосуван-
ні принципу «бери або плати» 
щодо газового контракту з 
Україною, чим ліквідовано за-
грозу величезних фінансових 
збитків для нашої держави. 
«Нафтогаз України» таким чи-
ном долучився до переліку ана-
логічних компаній, що позбави-
лися газпромівської кабали, 
шкода, що цей шлях тривав до-
волі довго. Український успіх у 
Стокгольмі дає підстави гово-
рити і про дієвість Третього 
енергопакету ЄС та Енергетич-
ної хартії, ратифікованої Укра-
їною. Наша держава з її потуж-
ною ГТС та найбільшими на 
континенті підземними газо-
сховищами має всі підстави 

претендувати на більш активну 
роль у енергетичній політиці 
Європи.

ЗМІНИ В КРАЇНІ, 

ЗМІНИ – 

В СВІДОМОСТІ

11 червня вступить у силу 
візова лібералізація для Укра-
їни, якою можуть скористати-
ся власники біометричних пас-
портів. Їх вже понад 3 мільйо-
ни чоловік і кількість охочих 
отримати документ, що від-
криває шлях до ЄС, постійно 
зростає. Однак давайте не за-
бувати, що велика кількість 
наших громадян ніколи не по-
лишала навіть межі власної 
області. Тому одне з першочер-
гових завдань і української 
влади, і зацікавлених НУО та 
європейських інституцій – ор-
ганізувати ознайомчі тури 
країнами-сусідами для вчите-
лів, лікарів, журналістів – всіх 
тих, хто може активно поши-
рювати інформацію у середо-
вищі свого спілкування. Від-
криття Європейського Союзу 
повинно принести українцям 
зміни свідомості та наголоси-
ти на європейській приналеж-
ності нашої держави.

Хоча історія українського 
народу набагато більш тривала 
за історію нашої держави, у 
цьому факті немає фатальнос-
ті. Подібні проблеми пережива-
ли й інші країни Європи. Голо-
вне сьогодні – наявність полі-
тичної волі для системних змін 
та суспільної консолідації і 
усвідомлення, що шлях до єв-
ропейських цінностей не буде 
простим та стрімким. На нас 
чекає велика робота, наслідки 
якої будуть проявлятися посту-
пово, проте впливатимуть на 
розвиток України. 

IНТЕГРАЦIЯ  В  ДЕТАЛЯХ
Інтеграція України до складу Європейського Союзу – процес доволі суперечливий та заплутаний. Останні події дозво-
ляють стверджувати, що наша країна встала на вірний напрям руху, проте далеко не означають, що зближення пози-
цій та узгодження норм з ЄС буде легким та безпроблемним. Давайте спробуємо розібратися спільними зусиллями з 
тим, яким буде шлях України до Європи.

   TOYOTA TOYOTA 

ПРИПИНИЛА СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИПИНИЛА СПІВРОБІТНИЦТВО 

З ІЛОНОМ МАСКОМЗ ІЛОНОМ МАСКОМ

Найбільший японський автовиробник Toyota 
припинив співробітництво з виробником електро-
мобілів Tesla. Власником компанії Tesla є Ілон Маск, 
повідомляє Reuters. У компанії Toyota повідомили, 
що продали всі акції Tesla наприкінці 2016 року.

«Наше партнерство у сфері розвитку з Tesla за-
кінчилося давно, і оскільки на цьому фронті не було 
ніяких нових розробок, ми вирішили, що час прода-
ти частку, що залишилася», – розповів представник 
Toyota Ріо Сакаі. Toyota 2010 року купила близько 
3% Tesla і заплатила за це близько $41 млн. Плану-
валося, що компанії об’єднають зусилля у розробці 
електромобілів.

   УКРАЇНЦІ У КВІТНІ КУПИЛИ ОДЯГУ    УКРАЇНЦІ У КВІТНІ КУПИЛИ ОДЯГУ 

МАЙЖЕ НА ЧВЕРТЬ МЕНШЕМАЙЖЕ НА ЧВЕРТЬ МЕНШЕ

У квітні продажі одягу, тканин і шкіряних виробів впали 
на 21,5% порівняно з березнем. Такі дані Держстату.

Порівняно з квітнем минулого року текстильна промис-
ловість наростила свої обсяги майже на 5%.

За місяць закордонні продажі текстилю впали на 21,2%. 
Продажі цих товарів за кордон у квітні цього року були на 
0,1% менше, ніж у квітні минулого року.

У першому кварталі 2017 року українські виробники 
продали одягу, тканин і шкіряних виробів на 6 млрд. грн., 
що становить 0,8% від усієї реалізованої продукції. З них 
закордонні продажі становлять 45% – 2,7 млрд. грн.

Загалом за місяць оборот переробної промисловості зріс 
на 14%.Нагадаємо, обсяги виробництва текстилю, одягу, шкі-
ряних виробів і взуття впали на 13,8% порівняно з березнем. 

       ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОСТУПОВО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОСТУПОВО 

«ВИПАРОВУЮТЬСЯ» КІОСКИ«ВИПАРОВУЮТЬСЯ» КІОСКИ

Мережа роздрібної торгівлі в Україні за 2016 рік скоро-
тилася на 0,5%, свідчать дані Держстату. Магазинів, кіосків 
і АЗС у нашій країні за рік стало на 261 од. менше. Станом 
на 1 січня 2017 року їх лишилося 49,3 тис. З них більш ніж 
три чверті – це магазини (28,4 тис. од), ще 13% – автоза-
правні комплекси (6,3 тис.) і 9% – кіоски (4,5 тис.). За рік в 
Україні зникло 48 магазинів, 324 кіоски та 105 АЗС.

Як повідомляв uamarket.info раніше, у роздрібної тор-
гівлі падають продажі – за підсумками I кварталу 2017 року 
38% представників галузі повідомили про зниження обо-
роту. Про ріст виторгу повідомили тільки 33% галузі, ще у 
28% виторг залишився на рівні попереднього кварталу.

За матеріалами uamarket.info
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Петро Мага:  «ДУМАЙТЕ, ЛЮДИ!» 

– Пане Петре, ви чудово спілкує-
теся з людьми, вмієте тримати 
зал – щиро, простими словами, 
власними глибокими думками, 
вдало імпровізуєте. Артист, одне 
слово. Що привело хлопця, на-
родженого в родині залізнични-
ків, котрий устиг і робочі профе-
сії опанувати, на сцену?
– У ті часи в кожному селі працю-

вав клуб чи Будинок культури, була 
художня самодіяльність, і люди, хоч 
би ким працювали – доярками, ком-
байнерами, а мистецтвом цікавили-
ся. Загалом я людина антирадянська, 
але в ті часи були речі, за які й досі – 
обома руками. Скажімо, в Радянсько-
му Союзі проводили обов’язкову що-
річну диспансеризацію, завдяки чому 
виявляли захворювання і лікували. А 
тепер люди випадково дізнаються 
про страшну хворобу, коли пізно ря-
туватися. Так само було і з культу-
рою. Діток водили в кінотеатри, і ко-
штувало це 10 копійок, загалом за-
ймалися вихованням. І те, що радян-
ська пропаганда міцно засіла в голо-
вах, ми й досі пересвідчуємося, коли 
чуємо, як старше покоління розпові-
дає про СРСР, як про манну небесну. 
А то ж страхіття, а не країна, мордор. 
Чому так? Може, тоді вони мали вели-
ку цінність – молодість.

– Повертаючись до вашої юності…
– Мене завжди просувало вперед 

те, що був молодшим за інших. Напри-
клад, у самодіяльності. Під загальний 
сміх із величезною, як на мене, гіта-
рою випирався на сцену, і це подоба-
лося людям. Або коли грав на скрипці. 
Потім в агіттеатрі «Ровесник» теж був 
наймолодшим, і мене випихали на 
сцену отримувати грамоти. І якось, 
коли нагороду за друге місце на Все-
союзному огляді агітколективів вру-
чав у Львові Сергій Михалков, він по-
цікавився: «Молодой человек, а вы 
кем хотите быть, когда вырастите?» – 
«Следователем!» – відповів я. «Дура-
чок, вам в театральный надо!» Ті сло-
ва запали в мою 14-річну голову, і ви-
рішив згодом вступати до театрально-
го. Перечитав чи не всі журнали про 
театр, театральне життя, здавалося, 
знав репертуар усіх провідних теа-
трів, режисерів. Одне слово, вважав 
себе начитаним хлопцем. А коли на 
екзаменах читав монолог батька Ло-
ренцо із «Ромео і Джульєтти», один із 
педагогів, Лесь Сердюк, сказав: «Мо-
лодий чоловіче, а нащо вам вікова 
роль? Візьміть у бібліотеці «Фуенте 
Овехуна» Лопе де Вега і виберіть собі 
щось звідтіля». А я стою і думаю: 
«Твою дивізію, хто з них хто – де ав-
тор, а де книжка?» Тепер розумію, що 
був провінційним хлопчиною, котрий 
приїхав у Київ вступати до театраль-
ного після 2 років роботи в локомотив-
ному депо, і мусив руки ховати за спи-
ною, бо мастило так в’їлося в шкіру, 
що годі було відмити…

Та потихеньку обтесався. Багато в 
чому ситуація довкола вчила, як пово-
дитися. А далі був Чернівецький 
музично-драматичний театр імені Оль-
ги Кобилянської, де акторствував 6 ро-
ків. Знаєте, життя дуже швидко ста-
вить на місце. Особливо коли важко, не 
допомагають, коли мусиш сам бити, як 
та жабка, лапками, аби не потонути.

– Ваша широка творча столична до-
рога почалася від Павла Зіброва?

– Та, власне, ще студентом я пра-
цював і в Театрі на Подолі, і в Театрі 
на лівому березі, грав у такій жах-
ливій речі – «Сегодня я стану жен-
щиной», епічну роль хлопчика-
гвалтівника. Досі соромно! Ну, а Зі-
бров – це!..

– Пане Петре, а чи не ображає 
вас, людину творчу, артиста, та 
ще й зі званням народного, те, що 
у широкого глядача ви більше ма-
єте таку, я сказала б, медійну впіз-
наваність, здобуту в телевізійно-
му політичному шоу як співведу-
чий, а не на мистецькій ниві? Ба-
гато хто ще пам’ятає і весельчака 
Петра Магу з «Телефортуни» на 
Першому національному.

А виявляється, що весь цей час 
ви писали пісні…
– Я вам скажу, чому так. Раніше 

авторів пісень сприймали так само на 
слух, як і співаків, котрі їх виконува-
ли. Згадаймо: «Музика Серафима Ту-
ликова, слова Роберта Рождествен-
ського, виконує…» Поети й компози-
тори були на слуху. А у нас? Юрій 
Рибчинський написав понад тисячу 
пісень, а чи багато людей знає, хто їх 
автор?! Маю такий досвід. До мене 
звернулися творці серіалу «Верни 
мне мою любовь», робили адаптацію 
корейського серіалу. І пісні, які там 
звучали і які можна тепер послухати 
в Інтернеті, представляють як пісні 
Міли Нітіч, Романа Полонського. Але 
люди добрі – вони їх виконували, а на-
писані ж на корейську музику мною! 
А це не одна безсонна ніч. Відпові-
дально заявляю: у нашій країні автор-
ське право не працює!

– То скільки ж пісень маєте? Зо 
дві сотні?
– Та вже значно більше. Лише в 

Павла Зіброва моїх 67 творів. Він пер-
шим мою пісню й виконав.

– Надзвичайно сильна і прони-
клива ваша «Чорна квітка», яку 
співає Оксана Білозір. До речі, не 
раз її слухала, а зовсім недавно 
дізналася, хто автори.
– Бо ніде про це не говорять. Мо-

жуть написати: «Сьогодні Оксана Бі-
лозір змусила плакати весь зал, за-
співавши «Чорну квітку». Та й по 
всьому. Але ж є автор слів – Петро 
Мага, музики – Саша Тищенко. Тож 
і кажу: в Україні препаскудно став-
ляться до авторів.

– Але ж можна дорікнути й артис-
там: хіба ж їм заборонено, вихо-
дячи на сцену, називати авторів?
– Не заборонено… Слава Богу, хоч 

наших артистів нарешті повернули у 
вітчизняний медіапростір. Бо те, що 
було раніше, неприпустимо. Коли, 
скажімо, пісні, кліпи російських ви-
конавців можна замовити на каналі, 
скинувши есемескою 6 грн., а наші 
отримували код 0000, і їх показували 
лише коли оплачували свої ефіри. 

У мене загалом великі запитання 
до нашої країни, та й до її людей, ко-
трі вірять, що роботящі й розумні. А 
я, даруйте, маю сумніви щодо і пер-
шого, й другого. Бо, скажімо, в 
під’їздах наших не Путін гадить, Кар-
пати не Лавров вирубує… Для мене 
певним символом сучасної України 
стало Дерево майбутнього в Івано-
Франківську, – залізне дерево з соняч-
ними батареями, на якому будь-яку 
мобілку можна було зарядити. На 

другу чи третю ніч вандали вирвали 
всі дротики. Кому вони потрібні, 
хтось до них вилки припаяє? Ні. Але 
зробили. А згадаймо снігокаліпсис у 
березні 2013-го, коли Київ засипало 
снігом. Одні власними машинами 
спеціально виїздили на дороги і витя-
гували інших зі снігових заметів, без-
коштовно підвозили людей, котрі 
пішки йшли додому, а інші, таксисти, 
наприклад, утричі підвищили ціну. 

– Вірите у президента-месію?
– Коли обрали нашого президента, 

в мене була надія: багата людина, мі-
льярдер, ерудований, англомовний, з 
родинними цінностями…

Знаєте, враховуючи, що я завжди 
вважав, що в нас не Євразія, а Азіопа, 
бо все-таки Азія превалює над Євро-
пою, то сподівався, що тато прийде 
одного ранку на роботу, стукне кула-
ком по столу і скаже: «Починаємо на-
водити порядок у країні!» Та поки 
тато так не зробив: або розкачується, 
або вже й не почне.

– Одне слово, залишатися особис-
тістю в політиці не дуже випадає. 

До речі, пане Петре, у вашому твор-
чому житті з’явився ще й театр «Осо-
бистості», який, з усього видно, 
дуже любите, завжди так гарно, ду-
шевно запрошуєте на вистави. 
– «Особистості» – то частина про-

екту «Личности», придуманий Іго-
рем Лисовим, який він втілює разом 
із нами. Я вважаю, що у нас святі 
люди – це вчителі, вихователі гурт-
ків, вони блаженні просто, працю-
ючи за таку мізерну зарплату; та ще 

ті, хто вкладає гроші в мистецтво. 
Бо заробити на театрі, та якщо це ще 
й молода трупа, неможливо. Як ху-
дожньому керівникові мені ні в 
чому їх дорікнути, ці діти працюють 
майже ідеально, викладаються, але 
театр не розкручений. Мені кажуть: 
чому не даєте рекламу на телебачен-
ні?! Та люди добрі, прокрутка тієї ре-
клами коштує стільки, як увесь мій 
місячний бюджет.

– На які дивіденди розраховуєте 
від проекту? Напевне ж хочете й 
тут свою цеглинку покласти до 
храму української культури?
– Звісно! Вважаю, що в нас дуже хо-

роші дитячі вистави, які можуть пре-
тендувати на глядацький інтерес. 

– Зокрема ековистава «Як ми вря-
туємо світ?!»
– На сьогодні, вважаю, це найсиль-

ніше, що є для дітей у Києві. Не тому, 
що писав сценарій, що художній керів-
ник театру. Ми підготували сучасну 
виставу, використовуємо відео. Наші 
прибульці вперше, напевне, за історію 
мистецтва не видаються, даруйте, де-
білами, це не зелені чоловічки з присо-
сками на головах, а стурбовані ситуа-
цією у Всесвіті індивідами, які приле-
тіли на Землю, аби навчити нас берег-
ти природу. Мовляв, у вас є вода, ки-
сень, земля – зупиніться, живіть, не 
знищуйте. Діти, я бачу, після вистави 
просто на очах дорослішають.

– Часто повторювана думка про те, 
що все починається з любові. А від 
чого ж тоді зло? Від того, що бра-
кує любові? Що його породжує?

– Зло починається з недолюбленос-
ті в дитинстві. Я теж вважаю, що не-
доотримав те, що мав і міг би отрима-
ти змалку. Хоча б тому, що життя 
було нелегким. Бо батько обрав не 
найтверезіший спосіб життя. Якби, 
скажімо, я пішов за генетикою, то мав 
би бути зараз озлобленим питущим 
чоловіком. Та спрацювала контрдія. 
А хтось же пливе за течією. Тому ди-
тина змалку має бути долюблена, але 
водночас і привчена до того, що на 
світі є певний порядок. Хочу зверну-
тись до всіх не дуже розумних мам, 
м’яко кажучи, котрі, начитавшись 
всілякої недолугої дитячої психоло-
гічної літератури про виховання, до-
зволяють дітям усе.

– Пане Петре, а чи є те, що вас ра-
дує у нашому сьогоденні?
– Аякже! От що мене недавно осо-

бливо порадувало – цьогорічний 
Книжковий Арсенал. Як приємно 
було бачити величезну кількість лю-
дей, котрі навіть не лінувалися посто-
яти в чергах, терпіли певні незруч-
ності, аби потрапити на зустріч із 
Книжкою. Так багато світлих, добрих, 
розумних людей бачиш тільки  там, 
де подібні Книжковому Арсеналу по-
дії відбуваються, а не дуже світлих і 
не дуже добрих – всюди. Отже, їх біль-
ше?! Як і байдужих. 

У нас мало дійти до війни, аби на-
род прокинувся, аби патріотизму до-
далося. Загалом наша країна, напев-
не, найбагатша на планеті, тому що 
стільки років її грабують і грабують, 
а вона й досі живе. Це феноменаль-
но. І я вірю в її майбутнє. Вірю, що в 
нас усе вийде. Скажу чому. Напри-
клад, є Буковель і є австрійські, 
швейцарські курорти. Вони хороші, 
класні, але збудовані у 70–80-х рр. ХХ 
ст., мають не нові готелі, застаріле 
обладнання. А тут усе нове. Тобто ми 
країна, якій потрібне все, де майже 
все побудовано з нуля або треба бу-
дувати з нуля. І треба вчитися відра-
зу робити розумно, аби не переробля-
ти. Ну, слава Богу, навіть деякі висо-
тки у Києві вже на щось схожі, бо те, 
що залишилося з часів Радянського 
Союзу, страхітливе. А коли кажуть: 
прекрасне українське місто Львів! 
Та слухайте, що красивого у Львові 
побудувала Україна чи Союз?! Усе, 
що є красивого у Львові, збудовано 
австрійцями та поляками. У Чернів-
цях – румунами й австро-угорцями. 
А ще нам варто перестати думати 
про те, чи проєвропейські ми, чи про-
російські – маємо бути винятково 
проукраїнськими.

– І непогано було б, аби в цьому й 
полягала наша національна ідея, 
якої так довго дошукуються в 
Україні.
– Поки цього не станеться – нічого 

на краще у нас не зміниться.
– Якою порадою ви хотіли б поді-
литися з нашими читачами?
– Думайте, люди!
– Дякую вам, пане Петре, за цю 
розмову. Нехай добро і натхнення 
завжди будуть у вашому житті.

Провела гостину 

Тетяна ВЛАСЮК, головний 

редактор газети «Порадниця».

Фото Євгена ДОБРИНІНА

Актор за освітою, поет-пісняр за покликанням, сценарист, режисер, художній керівник столичного Театру 
«Особистості», народний артист України Петро Мага на порадницькій гостині.

НАЙКРАЩА          КРАЇНИ
«Усе, що робиш, треба робити добре».

 Френсiс БЕКОН, англiйський фiлософ



14 №23 (1304), четвер, 8.06.2017 р.

   ТРЕБА  ЗНАТИ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  КОРИСНО  ЗНАТИ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №23 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   8 ЧЕРВНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

ОГIРКИ НА ШПАЛЕРIОГIРКИ НА ШПАЛЕРI

З ВЛАСНОГО ДОСВІДУЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

З КАРТОПЛЕЮ

•  250 г помідорів
•  200 г молодої картоплі
•  100 г огірків
•  100 г зеленої цибулі
•  3 варені яйця
•  200 г сметани
•  кетчуп

• сіль, 
• чорний мелений перець 

Картоплю почистити, від-
варити, нарізати великими 
шматками. Огірки нарізати 
скибочками, помідори – кру-
жечками, зелену цибулю та 
яйця покришити. Овочі зміша-

ти, заправити сметаною, кет-
чупом, посолити, поперчити.

ІЗ КИСЛИМ  МОЛОКОМ

•  400 г помідорів
•  6 варених яєць
•  200 г цибулі-порей
•  склянка кислого молока

•  5 столових ложок олії
•  пучок петрушки
•  кріп
•  сіль

Помідори нарізати кру-
жечками. Петрушку подріб-
нити, посолити і поділити на 
2 частини. Яйця нарізати 

скибочками, цибулю подріб-
нити, посолити. Відціджене 
кисле молоко збити з олією, 
сіллю і кропом. На дно салат-
ника викласти половину пе-
трушки, зверху – половину 
помідорів, яйця і решту по-
мідорів. Притрусити цибу-
лею. Заправити збитим мо-
локом, витримати 30 хв. на 
холоді.

З БРИНЗОЮ 
•  400 г помідорів
•  100 г бринзи
•  50 г петрушки
•  олія 

Помідори нарізати кру-
жечками. Бринзу натерти на 
тертушці. Петрушку крупно 
нарізати. Всі продукти ви-

класти в салатник шарами, 
заправити олією.

СТАРОВИННИЙ РЕЦЕПТ

•  500 г помідорів
Соус:
•  жовток 
•  десертна ложка готової 
      гірчиці
•  2–3 столової ложки олії
•  столова ложка цукру
•  столова ложка оцту

Змішати сирий жовток з 
гірчицею, підливаючи потроху 
олію. Додати цукор, розтерти, 
щоб розчинився. Готовий соус 
заправити оцтом. Помідори на-
різати кружечками. Викласти 
у салатник і залити соусом.

Юрій МАР’ЇН

САЛАТИ 
З АРОМАТОМ ЛІТА
Запашні, стиглі помідори асоціюються зі 
смаком літа. Вони добре поєднуються в са-
латах з іншими овочами, пряною зеленню 
та сирами. Томати – невичерпне джерело 
для кулінарних експериментів.

НАСІННЯ: 

КОРИСТЬ I ШКОДА
Багато хто з курців у прагненні кину-

ти цю згубну звичку лузає соняшникове 
або гарбузове насіння. Про його ко-
ристь годі й говорити, адже воно міс-
тить незамінні кислоти, вітаміни, мікро-
елементи. Крім того, очищення від луш-
пиння руками (а не зубами) активізує 
роботу мозку, як й інші дрібні рухи 
пальцями, запобігаючи розвиткові се-
нільної деменції (старечого слабоум-
ства) та хвороби Альцгеймера.

З другого боку, має значення, де 
саме вирощували соняшник або гарбуз, 
за яких умов зберігалося насіння, а го-
ловне – чи не заражене воно пліснявою 
виду аs ergillus, що містить дуже небез-
печну для людського організму отруту 
афлатоксин. Щоправда, за ретельного 
просмажування він руйнується, але 
рештки також токсичні (шкодять печін-
ці, ниркам). Тому купувати насіння слід 
не у бабусь на базарі або зупинках гро-
мадського транспорту, а в магазинах, у 
фабричних непрозорих упаковках від 
надійного виробника і з непростроче-
ним строком придатності. Можна під-
смажувати і самому, але перш ніж по-
класти на сковорідку або деко, треба 
ретельно промити насіння в друшляку 
або ситі під проточною водою.

Як відомо, все корисно в міру. Є вона 
й для споживання зернят – не більш як 
склянка на день. Адже лузання зернят – 
це не просто приємне (на жаль, з огляду 
на публічний етикет не зовсім прийнят-
не) заняття, а, як не крути, споживання 
їжі – доволі калорійної, багатої на жири.

Віра МАЛА, лікар-дієтолог

ДАЧНА  АПТЕЧКА
Її склад майже не відрізняється від домаш-
ньої. Хіба що більшою кількістю медика-
ментів, які використовують у разі травм і 
укусів комах, змій тощо.

У дачній аптечці обов’язково мають бути 
перев’язувальні матеріали – стерильні мар-
леві бинти, серветки, вата, лейкопластир 
(зокрема й бактерицидний), спеціальні ін-
дивідуальні пакети. Медичний перев’язу-
валь ний пакет – це невеликий конверт (50–
70 г), що допомагає зупинити кровотечу, 
ізолювати місце опіку від зовнішнього 
впливу, а рану захищає від інфікування. 
Крім того, в аптечку покладіть гумовий 
джгут кровоспинний і дезінфекційні засо-
би, як-от: 3-процентний спиртовий розчин 
йоду і перекис водню, флакон хлоргексиді-
ну, пакетики антибактеріальних серветок.

Для загоєння ран можуть знадобитися 
такі засоби, як лінімент синтоміцину, мазі ка-
лендули, левомеколь, а в разі нагноєння на 
місці рани майте в аптечці мазі типу іхтіоло-
вої або Вишневського. До слова, щоб запо-
бігти таким ускладненням, треба обов’язково 
звернутися до лікаря-хірурга. Якщо є змога, 
це слід зробити одразу після травми, а на 
відкриту рану засоби на жирній основі не на-
кладайте, бо ускладните роботу хірургічній 
сестрі: мазь доволі складно видалити.

Покладіть також в аптечку серцеві препа-
рати – валідол, корвалол, нітрогліцерин. 
Обов’язково знеболювальні (седалгін або 
солпадеїн), спазмолітики (дротаверин, но-

шпа), антигістамінні (діазолін, супрастин), 
нашатирний спирт, борну кислоту.

При обробці ран (приміром, для вида-
лення сторонніх дрібних предметів) мо-
жуть знадобитися так звані інструменти і 
додаткові невідкладні пристосування – пін-
цет, ножиці, стерильна голка від шприца. 
Для локалізації наслідків забиття може ста-
ти в пригоді охолоджувальний пакет (у ньо-
го кладуть лід або наливають воду). По-
трібні й гумові рукавички.

Між іншим, аби не завдавати собі клопоту 
для комплектації аптечки, можна просто при-
дбати вже готову – такі продають в аптеках. 
Мають значення й умови зберігання медика-
ментів, дотримання терміну їх придатності.

Особи з хронічними захворюваннями, які 
мають приймати відповідні препарати, звіс-
но, нехай не забувають брати їх із собою.

Любов НІКІТЕНКО, 

фармацевт-провізор вищої категорії 

Вирощування огірків на шпалері має 
низку переваг. Зокрема такий спосіб 
незамінний на ділянках, де обмаль 
сонячного світла. Крім того, на шпа-
лері врожайність значно зростає.

Насіння висівають рядковим спо-
собом у підживлений органічними й 
мінеральними добривами ґрунт. Для 
встановлення шпалери над кожним 
рядком через 2–4 м міцно вбивають на 
глибину близько 0,5 м у ґрунт 
2-метрові кілки, залізні труби чи це-
ментні стовпи. Крайні опори зазви-
чай роблять більш міцними. Верхів-
ки з’єднують дротом, до якого шпага-
том прив’язують рослини. Зазвичай 
напинають 3 ряди дроту. Якщо вико-
ристовують дерев’яні стовпи, то ниж-
ню частину покривають 2 шарами 
оліфи чи антисептиком. Металеві 

опори обробляють ґрунтом чи анти-
корозійним розчином. 

У міру росту пагони прив’язують 
до шпалер. Нижні бокові не вище 100–
120 см, щоб не стелилися по землі, 
прищипують над другим листком піс-
ля перших 1–2 плодів, а решту спря-
мовують угору. Між стовпами можна 
також напнути сітку. До опор її крі-
плять скобами з цвяхів. 

Облаштовують шпалери й у вигля-
ді дерев’яної решітки з рейок за-
втовшки 2–3 мм. Рядки з огірками 
розташовують у напрямку схід–захід, 
аби найкраще освітлювалися.

Огірочки на шпалері завжди чис-
ті, добре продуваються вітром, листя 
– над землею, а отже, знижується ймо-
вірність ураження грибковими хворо-
бами.

Лідія ГЕРАЩЕНКО
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   НА  ЧАСІ

«Літо – сезон безвідповідальності».

О. ГЕНРІ, американський письменник

ПОГОВОРИМО ПРО 

ШАШЛИКШАШЛИК

А ВИ ЗНАЛИ?

О крім безлічі рецептів приготу-
вання, у цієї страви є ще й до-
сить пристойна історія та вели-
чезна аудиторія поціновувачів 
із усього світу.

Багато хто вважає, ніби шашлик – якась 
особлива страва народів Кавказу. Насправді 
це не так. Шашлик готують у багатьох країнах 
світу. Та й саме це слово зовсім не кавказького 
походження. Ми запозичили його у кримсь-
ких татар, мовою яких «шиш» означає рожен, 
а «шишлик» буквально – «щось на рожні».

Шашлик (під тією чи іншою назвою) 
припав до душі багатьом народам Сходу. 
У Вірменії його називають «хоровац», в 
Азербайджані – «кебаб», у Туреччині – 
«шиш-кебаб». У Грузії для найдорожчих 
гостей роблять «мцваді» на сухій вино-
градній лозі. Маленькі шматочки м’яса 
на шампурах поширені й у Південно-
Східній Азії: Таїланді, Малайзії, Індоне-
зії. Там ця страва називається «сатай».

Західна Європа теж знайома із шашли-
ком. Одним із тих, хто навчив європейців 
готувати цю страву, був знаменитий автор 
«Мушкетерів» Дюма-Батько, який у своїх 
тривалих подорожах відвідав і Кавказ. Саме 
він привіз французам рецепт шашлику, а 
також розповів, що сам для його приготу-
вання використовує шпагу або рушничний 
шомпол. Правда, на Заході і в Америці «вер-
чені» страви швидко перетворилися на «пе-
ревернуті» – там готують м’ясо на решітці у 
жаровнях, іменованих «барбекю».

До речі, у «Дванадцяти стільцях» Ільфа 
і Петрова є сценка у Тифлісі (нині – Тбілі-
сі), де «великий комбінатор» і «батько ро-

сійської демократії» у компанії із бідним 
Кислярським з апетитом поглинають 
шашлик. На заяву Остапа Бендера про те, 
що за допомогою Кислярського вони зби-
раються боротися з ворогами і той одер-
жить парабелум, «голова біржового комі-
тету» у повному розпачі запропонував цій 
парочці фінансову допомогу.  

«– Ви вірний друг батьківщини! – урочисто 
сказав Остап, запиваючи духмяний шашлик 
солоденьким кіпіані. – П’ятсот карбованців 
можуть врятувати гіганта мислі. 

– Скажіть, – запитав Кислярський жа-
лісно, – а двісті карбованців не можуть вря-
тувати гіганта мислі? 

Остап не витримав і під столом захопле-
но копнув Іполита Матвійовича ногою. 

– Я гадаю, – сказав Іполит Матвійович, 
– що торг тут недоречний!»

Ось так, під шашличок народилася «смач-
на» крилата фраза про недоречний торг. 

Що стосується корисності даної стра-
ви, то хорошого в ній все ж таки більше, 
ніж шкідливого. Головне – правильно 
приготувати м’ясо, не пересмажити (за-
надто рум’яну скоринку краще зрізати), 
але й стежити, щоб воно не було сирим. І, 
звичайно, найважливіше – маринад, сво-
го роду захист від мікробів і банального 
отруєння. Вибір м’яса – за вами (хоча 
шашликом споконвічно називалася саме 
баранина, нині ж на пікніках країни він 
може бути будь-яким – м’ясним, рибним, 
із птиці й ліверу!). У вас уже є свій рецепт 
шашлику? Супер! Хто ще в пошуку, про-
понуємо випробуваний на собі, найсмач-
ніший рецепт шашлику.

ЗІ СВИНИНИ ПІД ЛАВАШОМЗІ СВИНИНИ ПІД ЛАВАШОМ

Складові:

1 кг свинини, 1 пляшка (0,5 л) пива, 
1 ст. ложка меду, 3 ст. ложки соєвого соу-
су, червоний і чорний мелений перець, 
свіжа зелень, 1 упаковка тонкого лаваша.

Готуємо:

М’ясо нарізаємо на шматки розміром із 
сірникову коробку. Присипаємо сіллю й су-
мішшю перців. Ретельно перемішуємо, щоб 
свинина увібрала в себе спеції й сіль. 

Змішуємо пиво, соєвий соус і мед. 
Цим маринадом заливаємо м’ясо, зверху 
ставимо гніт і маринуємо близько 6–8 го-
дин, в ідеалі – добу. 

Підготовлене м’ясо смажимо на шам-
пурах, поливаючи пивним маринадом. 

На дно каструлі чи глибокої миски 
викладаємо один корж лаваша. Зверху 
на нього кладемо частину готового 
шашлику, зверху присипаємо рубле-
ною свіжою зеленню. Цей шар накрива-
ємо наступним коржем лаваша, на який 
викладаємо решту шашлика і зелень. 
Знову прикриваємо лавашем, закрива-
ємо каструлю/миску кришкою й терпля-
че чекаємо ще хвилин 20.

М’ясо виходить суперм’яке й аро-
матне. А от лаваш… За нього за столом 
точно буде бійка! 

Смачного! 

ЦIКАВI ФАКТИ 

ПРО ЛIТО

1. Людський організм при сухому повітрі 
може витримати температуру +71°С протя-
гом однієї години, +82°С – 49 хвилин, +93°С 
– 33 хвилини, а +104°С – 26 хвилин. Експери-
ментаторами теоретично припущено, що 
гранична температура, при якій людина ще 
в змозі дихати, становить +116°С.

2. У воді переносити високу температуру 
людині значно складніше. Максимально до-
пустимий поріг становить 70°С.

3. Овочі та фрукти містять вітаміни, які 
додають витривалості й стійкості до спеки. 
Улюблене всіма морозиво, навпаки, дає ба-
гато калорій, що влітку не потрібно.

4. Найвища температура на Землі буває 
не в пустелі Сахара, а в США, штат Каліфор-
нія, на безлюдній ділянці під назвою «Доли-
на смерті», де в тіні буває 57°С вище нуля.

5. Улюблене завдання вчителів у школі – 
написання твору на тему як вони провели 
своє літо.

6. Літні Олімпійські ігри проводяться че-
рез кожні 4 роки. Вперше вони відбулися у 
Греції понад 2000 років тому. Сучасні літні 
Олімпійські ігри були відроджені в 1896 році.

7. Перший купальний костюм для жінок 
був створений у 1800 р. Виглядав він як вов-
няні шаровари з довгими рукавами.

8. Театр Фолі Бержер у Нью-Йорку облад-
нали кондиціонером ще влітку 1911 року, щоб 
заманити глядачів для перегляду фільмів.

9. Урагани і грози трапляються частіше 
влітку.

10. Кожен градус вище +26°С тепла зни-
жує працездатність людини приблизно на 
10%. Висока температура для організму при-
зводить до накопичення стресу, людині стає 
важко працювати як фізично, так і інтелекту-
ально. Це, так би мовити, босам на замітку: 
подбайте про своїх підлеглих – встановіть у 
приміщеннях кондиціонери.

КОНДИЦІОНЕР  КОНДИЦІОНЕРОМ, 

А КОТИКИ КРАЩЕ!

«Літо, шашлик…» – ці слова із якоїсь рекла-
ми міцно засіли в голові з приходом тепла і 
наближенням літа. Адже шашлик вже давно 
став традиційною стравою практично будь-
якого свята, і не тільки сімейного.

В японській компанії з автоматизації бізнесу Ferray Corporation, 
звичайно, не стоїть так гостро проблема кондиціювання приміщень, 
як у нас, тобто літня спека на працездатність її працівників не впли-
ває. Однак керівництво фірми в пошуку способів поліпшення загаль-
ної атмосфери вирішило не вдаватися до таких уже звичних нині ва-
ріантів, як скорочення кількості робочих годин і збільшення числа 
вихідних, запровадження додаткових кава-брейків, дозвіл протягом 
робочого дня користуватися соціальними мережами тощо. Щоб під-
вищити продуктивність праці своїх працівників і збільшити ефектив-
ність виробництва, ці диваки дозволили всім співробітникам прино-
сити в офіс домашніх котів! Більше того, якщо у співробітника немає 
пухнастика, йому обіцяють виплатити «котячий бонус», якщо він по-
годиться завести його собі. 

Таким чином, як свідчать представники організації, їм справді 
вдалося значно поліпшити атмосферу в офісі, адже тепер у праців-
ників з’явився ще один привід для взаємодії.
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КАЛЕЙДОСКОП

СВІТ  МОДИ ГОРОСКОП НА  12.06–18.06

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:

1. Нежитлову будівлю магазину №154 з під-
валом та сараями, загальною площею 213 
кв. м за адресою: с. Степове, вул. Централь-
на, 15а. Стартова ціна – 200000 грн. з ПДВ.
2. Нежитлову будівлю магазину №114, за-
гальною площею 133,8 кв. м за адресою: 
с. Ревбинці, вул. Миру, 12.
Стартова ціна – 125000 грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок за участь в аукціоні – 
170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни 
продажу.
Аукціон відбудеться 27 червня 2017 року за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 
21 червня 2017 року.
Телефони для довідок: 
(067) 474-34-47, 2-26-06, 2-23-86.

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Доведеться відстоювати 
свою правоту. Розвивайте 

найбільш передові проекти, хоча 
для цього потрібно буде докласти 
неабияких зусиль.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Наведете ідеальний поря-
док у справах і досягнете 

серйозних успіхів. Щоб розрахову-
вати на збільшення зарплати, необ-
хідно піднімати свій професійний 
рівень.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Незважаючи на дефіцит 
сил, коштів і часу, все 

складатиметься чудово. Вас зрозу-
міють, оцінять, підтримають і ство-
рять усі умови для розвитку.

РАК  (22.06–22.07) 
Через невміння стримува-
ти свої емоції можуть ви-

никати проблеми у спілкуванні. У 
середині тижня будьте готові до змі-
ни особистих планів. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Не обмежуйте себе у спіл-
куванні. У середині тижня 

деякі справи та зобов’язання стри-
муватимуть вас. Планомірно розв’я-
зуйте поставлені завдання.

ДІВА (24.08–23.09)
Для кар’єри та спілкування 
з керівництвом цей тиж-

день не надто сприятливий. У четвер 
ваші дії можуть бути дещо обмежені 
через зовнішні обставини.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Цього тижня фортуна вам 
усміхнеться. Однак мо-

жуть несподівано виникнути напру-
жені протиріччя у спілкуванні з ро-
дичами. 

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Уникайте будь-яких сум-
нівних варіантів придбан-

ня майна. Життя вимагатиме від вас 
мобільності та гнучкості. Виграють 
ті, хто вміє вчитися по ходу справи.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Вигадуйте нові підходи до 
буденної роботи. У середи-

ні тижня будьте готові до конфліктів, 
які, втім, звільнять вас від обтяж-
ливих зв’язків. 

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
На вас очікує період не-
стабільності, несподіва-

них рішень тих, з ким тісно пов’язані. 
Пережити це допоможе захоплення 
якимись новими ідеями та перспек-
тивами.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Проявіть терпіння і розу-
міння до оточення. У се-

реду та четвер ваші рішення і покуп-
ки будуть непродуманими, а тому 
не надто вдалими. 

РИБИ  (20.02–20.03)

Не даватиме спокою про-
блема налагодження осо-

бистих і сімейних стосунків. Само-
почуття багато в чому залежатиме 
від емоційної гармонії з близькими. 

Тетяна  НІКОЛАЄВА

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  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.

Ц ього року в конкурсі взяло участь 
160 молодих талановитих моде-
льєрів із України, Білорусі, Грузії 
та Естонії. Учасники демонстру-

вали автоавторські колекції одягу, взуття, ак-
сесуарів та виробів з текстилю в різних 
номінаціях. Було дуже цікаво подивити-
ся на таке свято креативності фантазії 
молодих митців, і вдалося ще раз переко-
натися в тому, що українська молодь – 
надзвичайно талановита! Заглибитися в 
атмосферу цьогорічних «Печерських ка-
штанів» мені допомогла його учасниця, 
фіналістка конкурсу і володарка 2-го міс-
ця в номінації PRO-ART Аліна Віліщук, 
яка приїхала до Києва з  Івано-
Франківська. 

– Аліно як з’явилася ідея колекції Into 
the wild («У диких умовах»)? Звідки чер-
пала натхнення? 
– Ідея виникла в мене дуже давно, про-

те я ніяк не могла втілити її в реальність, 
а точніше – не знала, як цю задумку гра-
мотно «вмістити» в свою колекцію. А все 
почалося з чарівної природи Карпат. Взя-
ла до уваги символи, що найбільш харак-
терні для природи карпатських гір. У ко-
лекції представлено 5 образів: Гору, Воду-
Небо, Вівочку, Пастушку і Природу зага-
лом. Коли ми ходимо в гори, то там усе це 
присутнє: ти йдеш, у небі світить сонце, 
на горизонті полонина, видніються сме-
річки, і лиш десь удалині чути дзвоники 
баранців, біля яких походжає пастух. Хіба 
не казка? Тож у своїй колекції використо-
вувала бавовняні домоткані тканини, тоб-
то не фабричні, а вручну виткані. Кольо-
ри тканини – оливковий і бежевий. За до-
помогою спеціальної фарби для текстилю 
та з використанням трафарету нанесла ві-
зерунки на тканину. Також я придбала 
шкіру вівці, з якої пошила шапку для Пас-
тушки та жилетку для Вівочки. А оскіль-
ки, я працюю у сфері графічного дизайну 
в друкарні, де виготовляють різну суве-
нірну продукцію, то це мене надихнуло 
на створення декору із дерева.  

– Чим вирізняється номінація PRO-ART,
 у якій ти здобула друге місце? 
– Важливо було представити ідейне на-

повнення колекції, щоб ідея чітко та гар-
монійно вписалася в одяг, мало бути щось 
нестандартне, епатажне. У моїй колекції 
не було шокуючого епатажу, але ідея 
була, як на мене, достатньо глибокою. 
Мені важливо, щоб журі конкурсу зрозу-
міло мій задум. І вони усе зрозуміли!  

– Із якими думками повертаєшся до 
Івано-Франківська?
– Під час півфіналу та фіналу до мене 

підходило багато людей, від яких я отри-
мувала схвальні відгуки, що надзвичай-
но приємно. А ще дуже тішило, коли самі 
моделі підходили і говорили: «О, це дуже 
гарна колекція!». Я отримала можливість 
співпраці з Хмельницьким льонокомбі-
натом та ще однією українською швей-

ною фабрикою. Окрім цього я мала мож-
ливість подивитися на колекції інших 
молодих дизайнерів, поспілкуватися з 
ними, обмінятися певним досвідом. Я 
усвідомила, що мої роботи запам’яталися 
багатьом. Тому планую й надалі займа-
тися моделюванням одягу. Так, це дуже 
складно, але мені подобається і навіть до 
душі такий шалений ритм, який був під 
час показів. Цього року я вступатиму на 
магістратуру за спеціальністю «Моделю-
вання одягу» в Косівський інститут при-
кладного та декоративного мистецтва 
ЛНАМ. Хочу далі здобувати знання, ство-
рювати нові колекції. Також мрію поста-
жуватися десь за кордоном, перейняти 
досвід у спеціалістів з інших європей-
ських країн.   

Розмовляла Тетяна ПАНАСЮК 

ВIД  «ПЕЧЕРСЬКИХ  КАШТАНIВ» 

У  КАРПАТСЬКI  МОТИВИ

У Києві відбувся XVII Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські 
каштани – 2017». Захід реалізовано з ініціативи Київського національного університету 
технологій та дизайну під патронатом Міністерства освіти і науки України.

Конкурс «Водограй», 2017 р. (м. Косів)


