VELE ROSSE:
ЗРОБИЛИ ДИВО СВОЇМИ
СИЛАМИ

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ДЛЯ
ФАНТАЗІЇ

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ
КАТАЛІЗАТОР

Із отриманням безвізу ми, українці, стаємо вибагливими до комфорту під час відпочинку. Якщо
хтось захоче отримати європейський сервіс в
Україні – достатньо поїхати в Одесу й оселитися в
кооперативному готелі

Сьогодні бізнесовим світом править конкуренція. Щоб її витримати, потрібен неабиякий креатив. Конкурентоспроможний заклад зуміли
створити на Волині – це кафе «Стохід»

Сьогодні важко віриться у те, що зовсім недавно розмірковування про вступ України до
НАТО викликали шквал обурення в суспільстві. Змінюються часи, змінюються й настрої
людей
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
Наприкінці травня
2017 року делегація
Споживспілки Черкаської області під керівництвом голови правління
Віктора Боїна, на запрошення колег, перебувала з дружнім та робочим візитом в Ізраїлі.
У складі делегації були
голови правлінь районних споживчих товариств: Золотоніського
– Володимир Давиденко, Жашківського – Софія Маринкевич, Корсунь-Шевченківського
– Микола Недоступ,
Черкаського – Микола
Тарануха, Чигиринського – Анатолій Дикий, директори СТ «Центральний ринок м. Черкаси»
– Володимир Марунич
та Черкаської міжрайбази – Олена Кісельова.
Î СТОР. 4–5
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДИ

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

ЗАСЛУЖЕНI ВIДЗНАКИ ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ:
ПОГЛИБЛЕНО КООПЕРАТИВНЕ
СПІЛКУВАННЯ

За багаторічну сумлінну працю,
особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено
почесною трудовою відзнакою
«ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):
ДЕРКАЧ Олену Миколаївну, начальника торгово-економічного відділу підприємства облспоживспілки
«Житомирський кооперативний ринок» Спілки споживчих товариств
Житомирської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
РЯБЧУКА Михайла Івановича, голову правління Лугинського районного споживчого товариства Спілки
споживчих товариств Житомирської
області;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників
споживчої кооперації України:
ЖЕМІЛО Валентину Павлівну, заступника голови правління Захарівського районного споживчого товариства Спілки споживчих товариств
Одеської області;
НЕСТУЛЮ Світлану Іванівну, директора навчально-наукового Інституту лідерства, доцента кафедри
управління персоналом та економіки
праці Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
СТОЙКОВУ Олену Василівну, головного бухгалтера Підприємства
споживчої кооперації «Ринок райспоживспілки» м. Кілія Спілки споживчих товариств Одеської області;
ТРИКОЗЕНКА Григорія Миколайовича, заступника голови правління
Спілки споживчих товариств Кіровоградської області.
***
За багаторічну сумлінну працю,
особистий внесок у розвиток кооперативної освіти та з нагоди 50-річчя
заснування навчального закладу нагороджено працівників Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ІЛЬНИЦЬКУ Олену Леонідівну, головного бухгалтера, викладача фінансових дисциплін;
КРАВЧУКА Василя Петровича, ветерана кооперативної освіти, директора Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права (1999–
2016 рр.);
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників
споживчої кооперації України:
ДМИТРЕНКО Ірину Анатоліївну,
адміністратора бази даних, викладача комп’ютерної техніки та програмування;
ОКУНЬКОВУ Оксану Олексіївну,
викладача комп’ютерної техніки та
програмування.

У Фінляндії, в місті Тампере, відбулася Генасамблея Euro Coop. Організаторами заходу була компанія SOK. Участь у Генасамблеї взяла делегація з України на чолі з Головою Правління Укркоопспілки
І.Л.Гороховським. У програмі форуму – тематичний семінар, засідання Генеральної Асамблеї, а також
відвідування кооперативних магазинів та нещодавно відкритого сучасного логістичного центру.

ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАР:
ПРО ЦІКАВЕ І КОРИСНЕ
Основну доповідь зробив Таві Хейккіла
– голова та головний виконавчий директор
SOK. Він представив основну сферу кооперативного бізнесу та її складові: бакалійну та роздрібну торгівлю, споживчі товари, ресторани та готелі, автозаправні станції. Другим спікером був Ярі Сімолін, старший віце-президент SOK, який доповів про
управління напрямами постачання в S
Group. Ця надзвичайно цікава презентація
поглибила діалог між членами Euro Coop.
Далі Роберто Сгаветта, президент компанії Coop Італійські продукти (спеціалізоване підприємство Coop Italia), розповів як
можливості італійського споживчого кооперативного руху в експорті якісних італійських продуктів харчування з приватною маркою Coop. Четвертий оратор – Гуннар Егілл Сігурссон – директор з роздрібних операцій KSK Coop Ісландія, говорив
про процес ребрендінгу кооперативних
торговельних об’єктів, який там вже
успішно завершився. Офіційним спікером
був Томмі Олстрім – генеральний директор KF Швеції, у якого була доповідь про
кооперативне управління. Це тема, викликає великий інтерес, тому досвід шведів
став гарним стартом для ініціювання
більш широкого процесу внутрішньої дискусії серед членів євроспільноти про виклики та можливості оптимізації систем
управління у споживчих кооперативних
структурах.

Після семінару делегати відвідали ряд
магазинів різних форматів, що працюють
від SOK: універмаг (SOKOS), супермаркет,
автозаправочну станцію, сервісний магазин (ABC), гіпермаркет (Призма). У кожному магазині менеджер надав детальну інформацію та відповідав на усі запитання
гостей.

ГЕНАСАМБЛЕЯ: ПІДБИТО ПІДСУМКИ,
СПЛАНОВАНО ВИТРАТИ
На засіданні Генеральної Асамблеї 2017
року основні моменти були викладені у доповіді президента. У ній висвітлено основні
напрями діяльності президента, серед яких
пріоритети членства у кооперативних
структурах, зміцнення співпраці через внутрішні робочі групи та інші форми обміну,
майбутня ініціація програми обміну персоналом Erasmus (Еразмус).
Також було розглянуто ряд статутних
питань фінансової звітності за 2016 рік та
бюджету на 2018 рік, оновлено Секретаріат.

КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ
Після Генеральної Асамблеї господарі
SOK запросили до свого нещодавно відкритого найбільшого логістичного центру для
продуктових товарів у системі S Group. Там
делегати Генеральної Асамблеї Euro Coop
зустрілися з Тууккою Туруненом – менеджером центру, який яскраво і глибоко презентував технічні та операційні аспекти
логістичного комплексу та його роль у
більш широкій логістичній мережі S

Group. Комплекс Sipoo – це 2 логістичні
центри: для споживчих товарів (68000 м2) та
новостворений для продуктів харчування
(195000 м2), який є найсучаснішим логістичним центром. Він об’єднує автоматизаційні
установки та традиційні технічні системи
екологічних засобів, які були головними
пріоритетами в ході будівництва. Комплекс замінить колишні логістичні центри
в регіоні та відіграватиме значну роль у подальшому розширенні роздрібних операцій S Group, лідера ринків Фінляндії. Адже
всі продукти логістики для споживачів та
продуктів харчування будуть централізовані в Sipoo.
Цей візит мав величезну цінність для делегації Єврокомітету, і особливо національних членів, керівників логістики. Практичний досвід дозволив співпрацювати в галузі матеріально-технічного забезпечення.
Члени Euro Coop та Секретаріат висловили щиру вдячність господарям SOK: віце-президенту Euro Coop Юхані Ільмолі,
директору з питань співробітництва СОК
Мар’яні Сааріскокі, членам правління
МКА та колишньому президенту Euro
Coop Анне Сатамакі, Наглядовій раді СОК,
де голова Матті Піккарайнен та менеджеру
з концепцій СОК Тіа Валякака – за незабутню гостинність, щирий професіоналізм та
найвищий рівень співпраці в організації історичної Генеральної Асамблеї в рік
100-річчя Фінляндії та 60-річчя Euro Coop.

Власна інформація

СЕМІНАР-НАРАДА

КООПЕРАТИВНІ РИНКИ: ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ОДЕЩИНА Минулої середи у місті Арциз, що на
півдні Одещини, відбувся обласний семінар, організований правлінням Спілки споживчих товариств
Одеської області. Було чітко поставлено мету –
зруйнувати стереотипи власників і керівників ринків при формуванні орендних відносин. Також обговорювалося впровадження нових підходів при розробці тарифів за торговельні місця, способи отримання максимальних прибутків.

У заході взяли участь члени правління і фахівці
обласної Споживспілки, керівники райспоживспілок, районних споживчих товариств, директори
ринків системи. Семінар провели на базі Арцизької
районної спілки споживчих товариств, де працює
один з найкращих кооперативних ринків області.
Колеги ознайомилися з діяльністю підприємства,
оглянули оновлені об’єкти на його території, мали
змогу оцінити рівень благоустрою і турботи адміні-

страції про зручність як торгуючих, так і покупців.
У ході засідання кооператори обговорили проблеми ринкової галузі, намітили шляхи подальшого
розвитку кооперативних ринків, використання їх
потенціалу для забезпечення успішної роботи.

Ольга НАГІРНЯК
(Більш докладно про семінар читайте в одному
з найближчих номерів «Вістей…»).
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«Перемога над самим собою – єдине торжество, в якому удача не має частки».
Рiчард Шерiдан, британський поет

ПРОФСПІЛКА ПОВІДОМЛЯЄ

ВИЗНАНО ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ
НА КРАЩИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Центральний комітет Профспілки працівників споживчої кооперації України разом з обкомами профспілки проводять цілеспрямовану роботу з удосконалення партнерських відносин між профспілковими органами і роботодавцями через соціальний діалог шляхом
обміну інформацією, проведення консультацій, узгоджувальних процедур, переговорів, укладення колективних договорів.

У

результаті проведеної роботи в 2017 р. укладено 1175 колективних договорів, якими
охоплено 99,3% працівників.
Для підвищення ефективності
колективно-договірної роботи на
підприємствах, організаціях і установах та посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, зокрема з питань забезпечення продуктивної зайнятості, зростання заробітної плати, створення
безпечних і здорових умов праці,
поширення кращого досвіду цієї роботи один раз на два роки Федерацією профспілок України проводиться Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір та Цен-

тральним комітетом Профспілки
– Конкурс на кращий колективний
договір трудового колективу підприємства, організації, установи
споживчої кооперації України.
Відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір та постанови Президії ФПУ від 12.06.2017
№П-9-1г «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2015–2016 роки»
підбито підсумки конкурсу та визнано переможцями 23 підприємства, установи, організації України,
серед яких є два наших підприємства:
– Довжанське споживче товариство Іршавської районної спілки
споживчих товариств, с. Довге Закарпатської області (голова прав-

ління – Ганна Миколаївна Вакар,
голова профспілкового комітету –
Ганна Юріївна Вайдич);
– Чернігівська міська спілка споживчих товариств, м. Чернігів (голова правління – Анатолій Костянтинович Мирошниченко, голова
профспілкового комітету – Олена
Василівна Губар).
Федерація профспілок України
нагородила первинні профспілкові
організації підприємств – переможців конкурсу заохочувальним призом – Дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу на кращий
колективний договір в номінації
кращий колективний договір у сфері споживчої кооперації.
Аналогічний конкурс на кращий колективний договір проведено Центральним комітетом Проф-

спілки працівників споживчої кооперації України.
Відповідно до Положення про
конкурс на кращий колективний
договір трудового колективу підприємства, організації, установи
споживчої кооперації України та
постанови Президії ЦК Профспілки
від 31.03.2017 №П-6/Р-1 переможцями конкурсу за 2015–2016 роки визнано:
– колектив Довжанського споживчого товариства Іршавської районної спілки споживчих товариств Закарпатської області (голова правління – Ганна Миколаївна
Вакар, голова профспілкового комітету – Ганна Юріївна Вайдич) – перше місце;
– колектив Чернігівської міської
спілки споживчих товариств (голо-

СЕМІНАР

тарифів та активізації низки ринкових
послуг вдалося забезпечити суттєве
збільшення надходження ринкових доходів. Без сумніву, належну продуктивність досягнуто завдяки кваліфікованій
діяльності всього колективу ринкового
господарства, який вже третій рік очолює Ольга Фесоченко.
За затвердженою програмою семінару, голова правління СТ «Долинське
РСТ» Віктор Перанський ознайомив
учасників заходу з діяльністю ринкового господарства та його інфраструктурою. Оглянули гості м’ясо-молочний павільйон, технічні приміщення, відкриту
територію ринку та майданчик для продажу сільськогосподарської продукції.
Всі присутні з великою зацікавленістю відвідали й інші кооперативні
об’єкти у м. Долинська, а саме: магазин
будівельних матеріалів «Господар», заклад ресторанного господарства «Долина» та перше у системі овочесховище, облаштоване за німецько-бельгійськими технологіями. Огляд об’єктів супроводжувався детальним описом організаторів семінару. Проте більше інформації про досягнення кооператорів
Долинщини у ринковій діяльності мож-
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Нещодавно правління Спілки споживчих товариств Кіровоградської області ініціювало проведення семінару
на базі споживчого товариства «Долинське райспоживтовариство». У події
взяли участь голови правлінь райспоживтовариств та керівники підприємств, у підпорядкуванні яких знаходяться ринкові господарства.
Місце проведення семінару визначено не випадково, адже кооперативний ринок у м. Долинська відзначається
високим рівнем організації роботи. Тут
швидко орієнтуються у законодавчих
змінах, самовдосконалюються та послідовно, впроваджуючи заходи Програми модернізації матеріально-технічної
бази ринку, створюють належні умови
праці як для продавців, так і покупців.
Приміром, за останні 2 роки у ринкових
будівлях встановили енергозберігаючі
металопластикові вікна та двері, змонтували опалення в адміністративно-побутових приміщеннях, провели капітальний ремонт огорожі та приміщення
вбиральні й водогону, впорядкували
прилеглу територію та під’їзні шляхи.
За рахунок посиленого контролю за
економічною обгрунтованістю діючих

ва правління Анатолій Костянтинович Мирошниченко, голова
профспілкового комітету Олена Василівна Губар) – перше місце;
– колектив Спілки споживчих
товариств Кіровоградської області
(голова правління – Петро Григорович Петрушевський, голова профспілкового комітету Віра Миколаївна Свідерська) – друге місце;
– колектив Зорянського споживчого товариства Рівненської райспоживспілки (голова правління –
Ірина Володимирівна Караїм, голова профспілкового комітету – Лілія
Миколаївна Семенюк) – третє місце.
Переможці нагороджені Почесною грамотою ЦК Профспілки.

на було почути під час пленарної частини, яка проходила під головуванням
першого заступника голови правління
Споживспілки Володимира Перхуна.
Володимир Перхун повідомив, що у
рамках огляду-конкурсу серед ринків
споживчої кооперації України за 2016
рік Ольгу Фесоченко, завідувача ринку
СТ «Долинське РСТ», нагороджено Почесною грамотою Правління Укркоопспілки та ЦК профспілки. Це свідчить
про далекоглядність та аналітичний
підхід у підборі персоналу голови правління СТ «Долинське РСТ» Віктора Перанського.
У ході наради Віктор Перанський акцентував увагу на необхідності впровадження нових, ефективних методів організації роботи, постійного планування та відповідного контролю.
Ольга Фесоченко розповіла про
практичний досвід роботи на підпорядкованому ринковому господарстві.
Особливу зацікавленість та жваве обговорення викликало питання професійної підготовки працівників, а саме запроваджена на підприємстві практика
проведення перевірки знань персоналу
та навчальні семінари.
На завершення робочої зустрічі присутні відзначили, що такі заходи є необхідними та пізнавальними, адже дають
можливість збагатитися новими знаннями. Окрім вражень та свіжих ідей від
організаторів всі учасники отримали
для ознайомлення та практичного використання у своїй роботі пакет законодавчо-нормативних документів, якими
регулюється діяльність ринку «Долинського РСТ», та інші матеріали.

Ірина ШІХІЄВА

У ЧЕРНІГОВІ ОБГОВОРИЛИ
НОВОВВЕДЕННЯ
У ВИЩІЙ ОСВІТІ
На базі Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» 14-15 червня
відбулося засідання Ради ректорів
і директорів кооперативних вишів.
Під час зустрічі керівники навчальних закладів зосередили
увагу на обговоренні Концепції
реалізації державної політики у
сфері реформування підготовки
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», довідалися про особливості цьогорічної вступної кампанії, розглянули
інноваційні методики викладання
та обмінялися професійним досвідом.
Із доповідями виступили: перший заступник Голови Правління
Укркоопспілки Володимир Павло-

вич Левицький; член Правління
Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і
науки Укркоопспілки, директор
НМЦ «Укоопосвіта» Лідія Герасимівна Войнаш; голова правління
Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської
області» Анатолій Костянтинович
Мирошниченко; проректор з наукової роботи ЛТЕУ, д.е.н., професор Богдан Богданович Семак.
Про основні проблеми, що виникли в сфері вищої освіти, зміни в
системі ступеневої освіти та про
те, які рішення було прийнято в
ході Ради, читайте в наступному
номері «Вістей…».
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ПОЇЗДКА ДО ІЗРАЇЛЮ:

УРОКИ ТА ВРАЖЕННЯ
Під час відрядження черкасці
зустрілися із колегами КООП-Ізраїль в центральному офісі, який
знаходиться в м. Модіїн, а також
ознайомилися з роботою кооперативних торговельних підприємств
в містах Модіїн та Нетанья.
Враженнями від поїздки поділився голова правління Черкаської Споживспілки Віктор Боїн:
– Наш візит розпочався із презентації роботи кооперативів Ізраїлю, яку колеги запропонували
нам у вигляді фільму. Потім відбувся брифінг, під час якого на
наші запитання відповідали генеральний директор КООП-Ізраїль
Офер Фінштейн, заступники з кадрової роботи Ейнаф Мордох, технологічного забезпечення Іяль
Фаркаш, який вже неодноразово
бував в Україні і знайомився зі споживчою кооперацією нашої країни, та реклами і маркетингу Ярон
Каплан. У свою чергу ми представили колегам короткий огляд
власних досягнень, перспективних
планів, поділилися проблемами.

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ
В ІЗРАЇЛІ
Перший кооператив був зареєстрований в Єрусалимі в 1939 році,
як кооператив харчової промисловості. У перші роки народження
держави Ізраїль основною проблемою була продовольча безпека.
Тому в 1949 році існуючі кооперативи об’єдналися в «Спілку споживчих кооперативів Єрусалима», що
дало можливість зміцнити і розширити діяльність. Тож наступні два
десятиліття були періодом бурхливого зростання кооперативного
руху, під час якого створено мережу роздрібної торгівлі. Вже тоді
розпочалася практика введення касових апаратів, електронних ваг та
штрих-коду. Наступним етапом історії кооперації Ізраїлю була криза
80-х років, яка охопила країну, в
тому числі, і кооперативний рух.
Кількість кооперативів суттєво
скоротилася. Криза завершилася у
дев’яностих роках і для кооперативного руху розпочався новий
етап. Спілка кооперативів Єрусалима увійшла до складу Міжнародно-

го Кооперативного Альянсу та поповнилася новими членами.
З’явилася можливість розширення
господарської діяльності, відкриття нових філій і прийняття революційних нововведень. Вперше кооперативний магазин відкрився за
межами Єрусалима. В той же час
назва Спілки змінилася на КООПІзраїль. Сьогодні, кооперативний
рух Ізраїлю, незважаючи на відсутність в країні закону, який би цілеспрямовано регулював роботу кооперативного сектору, є активним і
динамічним, володіє роздрібною
мережею по всій країні: від Галілеї
до Єгипетського кордону як у великих містах, так і в дрібних колективних сільськогосподарських господарствах – кібуцах.
Роздрібних торговельних підприємств КООП-Ізраїль близько
150, із них значна частина працює

Спостерігаючи за тим, як злагоджено працює система і в
офісі, і в самих магазинах, приміряючи ізраїльський досвід
на українські реалії, приходиш до думки, що така робота не
може бути локальною для якогось окремого населеного
пункту, або споживчого товариства, або навіть для окремої
області. Для того, щоб ефект від торгівлі був максимальним,
необхідне загальне об’єднання зусиль: потрібен всеукраїнський кооперативний центр, який би працював у таких напрямах, як укладення договорів з товаровиробниками, управління товаропостачанням та реалізацією товарів,
розрахунки за постачання. В роботу такого центру необхідно спочатку залучити найкращі, найпотужніші підприємства роздрібної торгівлі з усіх областей, а діяльність решти
перевести на умови франшизи. З часом, впевнений, кількість потужних торговельних точок зростатиме.
на умовах договорів франшизи. В
системі працюють понад 1500 співробітників, 20000 осіб є членами
кооперативів, і щодня в кооперативних магазинах обслуговуються
десятки тисяч покупців.
Сукупний річний товарообіг
кооперативів Ізраїлю складає більше 1 млрд. шекелів. Для розуміння
цієї цифри наведу такий приклад:
середньомісячний оборот кооперативного супермаркету в м. Модіїн,
який ми відвідували, складає
близько 500 тис. євро.
Роздрібна торгівля – основний
напрям діяльності КООП-Ізраїль.
Також досить розповсюджене
власне виробництво продукції хар-

чування безпосередньо в приміщеннях магазинів: випічка хлібобулочних виробів та приготування
страв на основі напівфабрикатів.

ПРО IТ-ТЕХНОЛОГІЇ
ТА РОБОТУ З КАДРАМИ
Ізраїльські колеги показали
нам увесь процес організації кооперативної роздрібної торгівлі.
Конкуренція в країні надзвичайно
висока, тому для зниження цін в
кооперативних магазинах радою
директорів КООП-Ізраїль декілька
років тому були прийняті рішення
про створення централізованого
постачання товарів, забезпеченого

на кожному із етапів комп’ютерною програмою. Система автоматично створює фактичний аналіз товарних залишків, генерує
прогноз на перспективу. Робота
всіх кооперативних магазинів повністю контролюється центральним офісом, оснащеним за останніми технологічними досягненнями. Завдяки таким впровадженням, ціни дійсно вдалося зменшити в середньому на 15%.

вання персоналу проводиться ретельно та відповідально. І, що
важливо, так само централізовано, як і контроль за торговельними процесами. Всі кандидати на
посади в кооперативних філіалах
проходять обов’язкову співбесіду
з відповідальним працівником
центрального офісу. В штаті працює соціальний працівник, до
компетенції якого входить практика створення в колективі максимально сімейної атмосфери, де
панує довіра та взаємопідтримка.
ПРО РОБОТУ З КАДРАМИ
В будь-який час дня і ночі, без виНаступний фактор успіху ізра- хідних та перерви соціальний праїльських кооперативів – це кадро- цівник перебуває на зв’язку і
ве забезпечення. Робота з форму- може надати будь-яку допомогу
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«Світ – це книга, і той, хто не подорожує, читає лише одну її сторінку».
Аврелiй АВГУСТИН, християнський теолог i церковний дiяч

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ІЗРАЇЛЬ
ПРО СЛУЖБУ В АРМІЇ

або консультацію працівникам.
Розвинута система заохочень та
організації спільного відпочинку
персоналу. Мінімальна заробітна
плата працівників КООП-Ізраїль
на 25% вища за мінімальну заробітну плату в країні. До речі, законодавство Ізраїлю суцільно спрямоване на пріоритетний захист
прав працівника, з якими повинен
рахуватися роботодавець.

ПРО ЛЮБОВ
ДО БАТЬКІВЩИНИ

технічних потреб використовується по декілька разів завдячуючи
потужним технологіям. Очищення для подальшого використання
проходять навіть сточні води.

ПРО КОРИСТЬ
МІЖНАРОДНИХ КОНТАКТІВ
Такі відрядження дарують розкіш спілкування, дозволяють поглянути на себе новим поглядом,
бачити нові горизонти розвитку
кооперативів. По-друге, це величезний стимул для працівників Споживспілки. Щоразу я бачу, як підвищується ентузіазм та прагнення
до більшого професійного розвитку
у керівників. Подорож до Ізраїлю
була особливою і її не можна ставити в один ряд з іншими, оскільки Ізраїль – це свята благословенна земля, доторкнутися до святинь якої
прагне кожне віруюче серце. Тож
ми свою роботу не могли не поєднати з паломництвом.

Ізраїльтяни дуже люблять свою
батьківщину. В цій країні, для
того, аби виросло деревце або квітка, необхідно, щоб його живила
вода, підведена людиною. Уявити
тільки – до кожного кущика, деревця, стеблинки підведений штучний водогін. І як квітує колишня
пустеля! До речі, ми мали унікальну можливість побачити цвітіння
фіалкового дерева – жакаранди,
яке буває лише два тижні на рік, у
травні. Квіти цих дерев схожі на ПРО ГЕНДЕРНУ ПОЛІТИКУ
дзвоники бузкового кольору. Захо- ІЗРАЇЛЯ
плююча краса! А ще нам слід повчитися у них бережливості. З питЕйнаф Мордох, начальник відною водою в Ізраїлі складно, бо ділу кадрів та заступник генеральтам води мало. Тому вся вода для ного директора КООП-Ізраїль, роз-

ПІДСУМОВУЮЧИ
Віктор БОЇН,
голова правління Черкаської Споживспілки:
– Це не перше закордонне відрядження для черкаських
кооператорів. З подібним візитом ми відвідували свого часу
Угорщину, Польщу, Болгарію. І в кожній країні бачили інше
обличчя кооперативного руху. Спілкування з колегами продовжуємо. Вітаємо один одного зі святами, обмінюємося новинами.
Володимир ДАВИДЕНКО,
голова правління Золотоніського районного споживчого товариства:
– Відрядження видалося вдалим і насиченим. Вразила відвертість ізраїльських колег під час спілкування – вони щиро,
не приховуючи цифр, розповідали про обсяги господарювання, навіть про свою заробітну плату. І саме в Ізраїлі я особисто побачив ту мету, до якої треба йти. Там увесь процес роздрібної торгівлі реально керується централізовано, і тому
професійно. Це якісно відрізняється від звичної для нас практики, коли долю конкретного торговельного підприємства
вирішує його керівник або продавець, проводячи самостійно
замовлення товару, формуючи, не завжди професійно, асортимент. І виходить так, що працівник торгівлі одержує додаткову заробітну платню, а менеджер зі спеціальною освітою та
знаннями працює на ставку і не має жодного стимулу для свого розвитку. А іноді навіть не має змоги суттєво впливати на
асортиментну політику підприємств, виконує допоміжні
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повіла про кадрову політику організації:
– Досвід останніх років свідчить про те, що найуспішніше
функціонують філіали, де керівниками є жінки. Тому, за інших
рівних умов при розгляді двох
кандидатів на вільну посаду, в
більшості випадків перевага буде
віддана жінці. Можливо, це тому,
що жінці в нашій країні не просто
було здобути права, рівні з чоловіками. Наразі у неї є можливість
проявити свої найкращі здібності.
Також важливим є вік кандидата.
Перевага – для спеціалістів віком
від 40 років, зі сформованим досвідом. Ми ретельно слідкуємо за
інфраструктурою ринку праці, за
тим, як працюють інші потужні
підприємства у різних сферах бізнесу, та навмисне створюємо кращі умови для спеціалістів, аби
найсильніші кадри приходили на
роботу до нас. До речі, звільнитися із нашої системи можна тільки
один раз. Яким би цінним не був
працівник, повернутися після
звільнення він не може. Тому кадри КООП-Ізраїль цінують своє
робоче місце і завжди прагнуть
бути кращими, працюють над собою.

Відомо, що служба в армії є обов’язковою для всіх громадян
Ізраїлю віком від 18 років, незалежно від статі. Різниця в її проходженні полягає лише в строках перебування в армійських лавах. Існує ряд передумов, які дозволяють звільнитися від військового обов’язку, але абсолютна більшість ізраїльтян як призовників, так і їх батьків, зовсім не поспішають такою можливістю користуватися. Навпаки – служба в армії для ізраїльтян є предметом гордості та особливого статусу.
Чому це так, стає зрозумілим із розповіді екскурсовода Зінаїди, колишньої жительки Білорусі, – її донька щойно відбула свою
службу: «Звичайно, як кожна мати, я хвилювалася, відпускаючи
свою дитину до армії, адже навіть саме це слово «армія» на наш,
колись радянський, слух, звучало загрозливо. Втім, не було жодного такого дня протягом всього строку служби, коли б я або донька відчули щонайменший дискомфорт. Ізраїльська армія – зовсім
інакша, і так, як дбають в ній про здоров’я солдат, можна лише
мріяти багатьом медичним консультативним та діагностичним
закладам. Так, наприклад, на черговій медкомісії у доньки виявили підвищену рухливість суглобу і це могло стати приводом
відмови від подальшого проходження служби. Донька не погодилася залишати армію. Тоді її випадок розглянула спеціально
створена комісія і винесла свій вердикт: донька мала дати обіцянку, що за жодних обставин не підніматиме нічого важчого за
5 кг, а дві її співслужительки присягнулися, що слідкуватимуть
за цим, і в разі порушення, повідомлятимуть штаб командування. Крім того, дівчині було призначено додаткові фізіотерапевтичні процедури та басейн до повної нормалізації її фізичного
стану».
Слід зазначити ще й такий цікавий факт, що кожна особа, яка
вступає до лав армії оборони Ізраїлю, автоматично приймає статус «майно армії». Тобто, якщо під час відпочинку солдат, приміром, відпочиваючи на узбережжі під палючим сонцем, отримає
сонячні опіки, він повинен буде відповідати перед комісією за
псування свого здоров’я, як такого, що належить армії. Та понесе
покарання.

функції. В ізраїльській кооперації – усе навпаки. Звичайно, велику роль відіграє комп’ютерне забезпечення всього процесу
товаропросування. Подібна практика діє в Тернопільській
Споживспілці. Пам’ятаю, ми їздили вивчати досвід тернопільчан, і тоді, повернувшись, із натхненням, почали запроваджувати щось подібне у себе. Відтоді в с.Благодатне та с.Чапаївка працює програмне забезпечення, але більше в тестовому
режимі. Після подорожі до Ізраїлю неодмінно візьмемося за
цю роботу всерйоз.
Микола НЕДОСТУП,
голова правління Корсунь-Шевченківського районного
споживчого товариства:
– Найголовніше, як на мене, досягнення ізраїльських колег – це мінімізація так званого «людського фактору». Система працює налагоджено, високо технологічно, тому майже
виключені промахи через недбалість і недостатній професіоналізм персоналу. Вважаю це правильним і перспективним.
Микола ТАРАНУХА,
голова правління Черкаського районного споживчого товариства:
– Надзвичайно вразила миттєвість реагування на будь-які
зміни в роздрібній мережі, завдяки комп’ютерним програмам,
а також спостерігання за роботою магазинів онлайн на моніторах в центральному офісі КООП-Ізраїль. І, звичайно, запам’яталося те, як працює соціальний захист працівників, як уважно і ретельно відбираються кооперативні кадри – кращі із
кращих. Як працівники цінують та поважають свою роботу.

ПРО СУВОРИЙ КОНТРОЛЬ В АЕРОПОРТУ БЕН-ГУРІОН
Наслухавшись багато історій про нібито занадто жорсткий
стиль спілкування митної та прикордонної служби при виїзді із
Ізраїлю, ми готувались до будь-яких несподіванок. Втім, насправді контроль виявився, хоча і прискіпливим, але ввічливим та доброзичливим. Старшому групи та ще одному із учасників – кожному окремо – поставлено ряд перехресних запитань, серед яких
традиційні: мета подорожі; чи є у вас друзі в Ізраїлі; чи самостійно ви пакували свій багаж тощо. Отримавши відповіді, дівчинаприкордонник побажала нашій делегації щасливої дороги. Валізи додатково не перевірялися. Тож, висновок маємо такий, що
організованість, конкретність та відвертість резидента під час
перетину ізраїльських кордонів – враховуються та допомагають
уникнути проблем і непорозумілостей.

Підготувала
Тетяна БУДЬОННА
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АДРЕСА ДОСВІДУ

«Для досягнення поставленої мети діловитість потрібна не менше, ніж знання».
П’єр Огюстен БОМАРШЕ, французький драматург i публiцист

VELE ROSSE:

ЗРОБИЛИ ДИВО СВОЇМИ СИЛАМИ
Напередодні нинішнього оздоровчого сезону підприємство Одеської облспоживспілки – готельний комплекс Vele Rosse, розташоване у курортній зоні Одеси, на 12-й станції Великого Фонтану, відзначило п’ятирічний ювілей
свого існування. П’ять років – період, що дозволяє підбивати перші підсумки, оцінити ступінь успішності, проаналізувати економічну діяльність. Про це – бесіда нашого кореспондента з директором підприємства Асланом Усамовим.
ОДЕЩИНА

ВИШУКАНИЙ ЗАТИШОК
– Мушу зізнатися, опинившись
у готелі, подумала про те, що саме
так мав би виглядати будинок,
куди капітан Грей відвіз мрійницю Асоль на своєму кораблі під
червоними вітрилами. Тут усе
пронизане тонким смаком, вишуканістю, романтизмом… Як вдалося створити таку атмосферу?
– Мабуть, вона відображає саму
концепцію закладу: витонченість,
вишуканий затишок, нічого зайвого. Vele Rosse – готель чотирьох зірок, тому й вимоги до сервісу доволі високі. Ваша оцінка мене тішить, оскільки персонал і весь
наш колектив прагне зробити відпочинок у готелі незабутнім для
гостей. Перебування тут повинне
давати заряд позитивних емоцій,
здаватися маленькою пригодою,
яку хочеться повторити, тобто повернутися до нас знову.

ВІДМІННИЙ СЕРВІС
– Що конкретно ви пропонуєте
своїм клієнтам?
– До послуг наших гостей 54 комфортабельні номери різних категорій: економ, стандарт, поліпшений,
напівлюкс, люкс і апартаменти. У
кожному номері є своя ванна кімната, простора лоджія, міні-бар, холодильник, кабельне телебачення,
система клімат-контролю, персональний сейф для цінних речей. Є
безкоштовний Wi-fi, автостоянка,
великий фітнес-зал, сауна, ресторан, три конференц-зали. У вартість проживання включено сніданок за типом «шведського стола».
Будинок готелю оточує чудовий
сад, є літній майданчик. Пройшовши трохи до моря та спустившись
сходами, гості потрапляють на
пляж, де влітку можна загоряти і
купатися. У той же час до центру
Одеси – лише 8 кілометрів, ходить
трамвай, інший громадський транспорт. Словом, розташування готелю дуже зручне.

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ – ПРАВЛІННЯ
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ

– Це була ініціатива правління
Одеської облспоживспілки на чолі
з головою Олександром Паровенком. Людина, якій не позичати
сили духу, ентузіазму, кооператор
з діда-прадіда, він поставив собі за
мету перетворити колишній неприбутковий кооперативний будинок відпочинку на сучасне процвітаюче підприємство, яким система споживчої кооперації області
зможе пишатися. У дуже стислий
термін – з осені 2011 р. по весну наступного року – на об’єкті було
проведено модернізацію, повну реконструкцію, і вже 18 травня 2012 р.
ми відкрилися.

ВЕЛИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
– Що відчували того дня?
– Особисто я? Радість, насамперед. Запам’яталося також хвилювання і почуття величезної відповідальності. Адже мало відкрити
готель, потрібно завоювати гідне
місце на ринку готельних послуг,
залучити клієнтів, викликати у
людей довіру. Коли будівництво
було ще у розпалі і роботами керував мій батько Алман Усамов, я
розпочав спеціальну підготовку,
навчався менеджменту готельного бізнесу, проходив тренінги, осягав науку ціноутворення, вивчав
конкурентів тощо. А головне, напевно, просто закохався у цю справу, можна сказати, знайшов себе.

ПЕРЕКОНЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
– І які були результати?
– Протягом стартового сезону
ми освоювалися, пробували сили,
поступово набирали обертів, а вже
майбутній 2013 рік став для нас доволі успішним: завантаження готелю склало 92–95%, перевищивши наші очікування. 2014 року, на
жаль, відбувся різкий спад, викликаний соціально-політичними потрясіннями у країні, але вже 2015
року до нас активно поїхали гості,
ми змогли вийти на рівень 2013
року, а у 2016-му – його перевершили.

– В об’єкт, безумовно, вкладено СЕЗОННІ АСПЕКТИ
багато коштів і праці. Хто був іні– Ймовірно, приплив туристів
ціатором цього непростого та смі- був викликаний втратою Криму?
ливого проекту?
Я помітила, що загалом Одеса за

останні три роки розквітла, вдосконалила туристичну інфраструктуру, наблизилася своїм виглядом до поняття цивілізованого європейського міста-курорту…
– Абсолютно згодний.
– Відповідно у літній сезон потік ваших гостей повинен помітно
збільшуватися?
– Так, звичайно. До нас приїжджають родинами, з маленькими
дітьми, бажаючи відпочити на
морі, подихати, оздоровитися.
Для цієї категорії гостей у нас передбачена мотивація у вигляді
знижок – до 20% залежно від тривалості проживання. Літо для нас
– найгарячіша пора. Природний
спад спостерігається у міжсезоння й, особливо, у зимові місяці. У
цю пору робимо ставку на бізнесгостей. Здаємо в оренду під заходи конференц-зали, вони у нас на
15, 30 і 75 осіб, готуємо для них бізнес-ланчі, кофе-брейк, обслуговуємо фуршети. Навіть на бюджетний варіант такого сервісу клієнти відповідають великою подякою, адже все робимо з душею,
надзвичайно сумлінно. У банкетному залі проводимо обслуговування банкетів, нарешті, у ресторані у нас відзначають весілля.
Щодо цього не можу не згадати,
що у 2016 році наш ресторан став
переможцем премії «Вибір наречених», яку присуджує інтернетресурс «Ваше весілля» за відгука-

ми і оцінками наречених на їх
порталі. Вважаю, це велика честь
і перемога.
– А ще ви можете похвалитися
тим, що приймали відомих артистів. Я розглядала у холі готелю
фотогалерею ваших почесних гостей, серед яких впізнала
В’ячеслава Вакарчука, Анастасію
Приходько, Тіну Кароль, Андрія
Кузьменка (Скрябіна), легендарну англійську групу Smokie, читала їх відгуки у гостьовій книзі, всі
вони – винятково позитивні, теплі, навіть дружні.
– Ось це і є, мабуть, наше основне досягнення. Гість, причому не
лише з категорії VIP, але будь-яка
людина, повинен їхати від нас з хорошим відчуттям, з бажанням відвідати нас знову й знову. Тоді він
розповість про готель своїм знайомим, друзям, і не тільки повернеться сам, але й зорієнтує інших
потенційних клієнтів. «сарафанне
радіо» або, інакше кажучи, добра
слава – це найкраща реклама, яку
не порівняти ані з телебаченням,
ані навіть з Інтернетом.
– Як ви відзначили перший
ювілей підприємства?
– Замовили святковий торт, зібралися колективом, привітали
один одного з тим, що за
п’ятирічку зробили помітний ривок щодо рівня обслуговування і
фінансових показників. Звичайно,
помріяли про майбутнє. Колектив
у нас здебільшого молодіжний,

згуртований, всі
люди передові, працьовиті,
цілеспрямовані.

РОБИТИ ЧУДЕСА СВОЇМИ
РУКАМИ
– Словом, команда на чолі з молодим капітаном – під червоними
вітрилами. Поділіться, що для вас
значить ця назва – Vele Rosse?
– Дійсно, назва означає «Червоні вітрила» – у перекладі з італійської. Символ щастя і справджених надій, який подарував нам чудовий письменник Олександр
Грін.
– Сьогодні зранку спостерігала,
як у саду, який оточує готель,
дбайливо працював садівник. Подумалося: скільки треба праці та
терпіння, щоб виростити кожну
травинку, квітку, деревце заради
цієї чарівної краси. Так само продумана й викохана у готелі кожна
деталь, кожна дрібничка… У Гріна в його повісті є крилата фразазаклик: «Робіть чудеса своїми руками». На мою думку, у вас це вийшло.

Інтерв’ю провела
Ольга НАГІРНЯК
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«Кожний подарунок від друга – це побажання щастя».
Рiчард БАХ, американський письменник

ГАРНА НОВИНА

ПОДАРУНОК ВІД КОЛЕГ
Наша колега, Ольга Нагірняк,
власний кореспондент по ряду областей Східного та Південного регіону, на 25-річчя газети, окрім почесної трудової відзнаки «Знак пошани» Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств, отримала ще один подарунок. Ольгу Володимирівну за активне, творче і
широке висвітлення роботи кооператорів Дніпропетровщини Споживспілка цієї області, особисто голова
правління Олександр Михайлович

Носенко, вирішили теж нагородити.
Їх подарунок – сучасний смартфон.
Тепер, жартують колеги із Дніпропетровщини, Ольга Володимирівна завжди буде не просто на зв’язку, а
зможе через смартфон реагувати на
листи, які надходять на її електронну адресу, на повідомлення у Фейсбуку, навіть коли їде у потягу в чергове відрядження.
Ольга Нагірняк – особлива людина у редакції «Вістей…». Війна на
Сході України кардинально змінила

долю нашої журналістки. Адже їй,
жительці Донецька, довелося виїхати із рідного міста після окупації
його російськими найманцями. Виїжджати чи лишатися у Донецьку
родина Нагірняк не задумувалася
ні на хвилину. Бо своє життя
пов’язують тільки з Україною. І, що
також не маловажно – із редакцією
«Вістей…». До речі, кооперативний
стаж Ольги Володимирівни складає
22 роки і весь цей час вона працює в
нашій редакції.

Колектив редакції «Віcтей…»,
усього нашого холдингу СО-ОР
media дуже вдячні Олександру
Михайловичу Носенко,
усім колегам із Дніпропетровської
Споживспілки за те,
що роботу Ольги Нагірняк відзначено. Такі
моменти завжди надихають, спонукають до ще
більшої активності. Ми усі разом бажаємо їй довгих, творчих

років роботи у нашому
колективі, здоров’я і,
звісно, такого довгоочікуваного миру!

ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

ЗЕЛЕНЕ СВIТЛО ДЛЯ ФАНТАЗIЇ
Свою назву кафе «Стохід» отримало від однойменної річки – найчистішої і найдовшої на Волині. Отож, якщо провести
паралелі, то й кооперативний заклад цілком відповідає цим характеристикам: упродовж десятків років – чи не найдовше
у Маневичах, тут бездоганно обслуговують відвідувачів, ретельно дотримуючись технологічних і санітарних норм.
ЗАВДАННЯ:
ВИЙТИ З ПРОРИВУ...
– Щоправда, пережило кафе і
темну смугу. У той час, коли
воно відкривалося, тут був
центр міста, так звані старі Маневичі, – розповідає голова правління райспоживспілки Мирослава Петрівна Ковальчук. – Однак поступово ділове життя територіально змістилося, пішов
відтік людей, що дуже швидко
негативно позначилося на результатах роботи. Кілька років
заклад навіть стояв зачиненим.
Щоб вдихнути у нього нове життя, ми прийняли єдино правильне рішення: створили на його
базі однойменне споживче товариство. І справи пішли на лад.
Мирослава Петрівна – знаний
на Волині кооператор. Однак
був у її трудовій біографії період, коли вона упродовж кількох
років працювала у приватній
структурі. Щоправда, дуже
швидко зрозуміла: «Це не моє»,
і повернулась у спілчанське
лоно. Там познайомилася з чудовим фахівцем Тетяною Негодюк.
– Коли ми стикнулися з проблемами у сфері ресторанного
господарства, я згадала про Тетяну Сергіївну і запропонувала їй
очолити об’єднання підприємств
громадського харчування райспоживспілки. Це було непросте
для неї рішення, адже завдання
стояло конкретне: якомога швидше вийти з прориву. Вона не побоялась, а я не помилилася з кадровим призначенням. І результати не забарилися.

…І УТРИМАТИСЬ
НА ЗАВОЙОВАНИХ
ПОЗИЦІЯХ
Рівень обслуговування, смачна кухня, вишкіл офіціантів – ці
та інші плюси поступово вивели
заклад у ранг популярних. Щодня кафе готове прийняти своїх

ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА НАЛЕЖИТЬ ДО КОГОРТИ ТИХ
ДІЛОВИХ ЖІНОК, НАВКОЛО КОГО КРУТИТЬСЯ
ВЕСЬ СВІТ. НАПРАЦЬОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ ДОПОМАГАЮТЬ У ВИРІШЕННІ
СКЛАДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ. ПРО ТАКИХ КАЖУТЬ: СУЧАСНА
ЛЮДИНА, ЛЮДИНА НОВОЇ ФОРМАЦІЇ.
Тетяна Негодюк

Офіціантка Надія Боршевська і бармен Микола Ковбасюк

відвідувачів у великому і двох
малих залах.
– У новому форматі ми працюємо два роки, – уточнює Тетяна Негодюк, маючи на увазі час,
коли кафе спілчани забрали з
оренди. – Сьогодні вже можна
констатувати, що «Стохід» відповідає тим всезростаючим вимогам, яких чекає вибагливий
відвідувач. Поступово у людей
стирається з пам’яті те гнітюче
враження, яке воно справляло
на них раніше, і вони включають наш заклад до числа тих, де
можна відсвяткувати будь-яку
урочистість, залежно від фінансових можливостей. Наші переваги очевидні: домашня кухня,

тобто ті страви, до яких люди
звикли з дитинства і які все рідше можна знайти в ресторанних
меню; тихе місце розташування
подалі від гомінких вулиць; використання лише натуральних
продуктів, а з приправ – тільки
кропу й петрушки. При цьому
мені найбільше подобається,
коли просять: «Накрийте столи
на свій смак». Значить, нам довіряють. І це зелене світло для
фантазії наших кухарів.
З додаткових зручностей –
критий літній майданчик ліворуч від входу в кафе; викладена
тротуарною плиткою прилегла
територія; місце для паркування транспорту.

КРАСИВЕ ОБЛИЧЧЯ
КООПЕРАЦІЇ
Тетяна Сергіївна належить
до когорти тих ділових жінок,
навколо кого, складається враження, крутиться весь світ.
Напрацьовані зв’язки допомагають у вирішенні складних
господарських питань. Уже
тридцять років вона водить машину, а це і руки розв’язує, й
економить час.
Про таких кажуть: сучасна
людина, людина нової формації.
Однак викликає подив, як поєднується в ній ділова активність
з материнством. У цієї молодої,
красивої жінки… п’ятеро(!) дорослих дітей, вона вже бабуся

восьми онуків. Для однієї з дочок мама стала прикладом для
наслідування: закінчивши
Львівську комерційну академію, працює головою споживчого товариства і у свої 30 років виховує також п’ятеро малолітніх
діток.
– Я дорожу своїми людьми,
серед них немає випадкових,
вони – наше обличчя, – каже Мирослава Петрівна.
«І це обличчя дійсно красиве», – погоджуємось ми і переконуємо у цьому нашого читача
ілюстраціями.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 26
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт

23.00 ТРК «ЕРА»

20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.15 Надзвичайні новини. Підсумки

УКРАЇНА

(нічний канал)
01.20 Новинний блок

06.10, 12.50 Агенти справедливості 16+

01.55 Новини. Культура

11.05 Секретний фронт

02.10 Т/с «Таксі»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

10.45 Д/с «Марк Твен»

11.50, 13.20 Х/ф «Тюряга» 16+

03.30 Д/ф «Крізь час і слово. Іван

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

11.50 Д/с «Орегонський путів-

12.45, 15.45 Факти. День

ник»

14.20, 16.10 Х/ф «13-й район.

12.25 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)

Цегляні маєтки» 16+

14.10 Т/с «Анна Піль»

20.20 Більше ніж правда

19.00 Новини. Культура

03.10 «уДачний проект»

19.20 Д/с «Дикі тварини»

03.45 «Готуємо разом»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

ICTV

10.50 Реальна містика

04.20 Служба розшуку дітей

21.00 Новини

05.50 Вічне

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

04.25 Студія Вашингтон

21.30 Новини. Спорт

04.30 Факти

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

16+
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

15.00, 19.00, 23.00, 04.15 Сьо-

04.50, 05.35, 09.45 Громадянська оборона

годні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

06.30 Ранок у великому місті

21.20 Т/с «Пес» 16+

21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»

08.45 Факти. Ранок

15.35 Х/ф «Останній подарунок»

22.30 Свобода слова

09.30 «Чотири весілля-2»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

09.15 Надзвичайні новини

17.50 Вікно в Америку

00.25 Х/ф «Ніндзя: тінь сльози»

10.45 «Міняю жінку-6»

18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст

18+
02.10 Провокатор

19.00 Новини. Культура

СТБ

19.20 Перша шпальта

данок з 1+1»

12.30, 13.20 Х/ф «Сахара»

02.10 Т/с «Таксі»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

05.20 Агенти справедливості 16+

12.45 Факти. День

03.30 Д/ф «Павло Загребельний.

тя. Роксолана»

07.55 «Планета земля-2»

20.15, 21.15 Т/с «Свати-5»

21.00 Новини

08.55 Х/ф «Наречена мого друга»

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

21.30 Новини. Спорт

11.00 «Україна має талант!-7»

23.20, 02.05 Х/ф «Чорне море»

21.50 Війна і мир

13.45 «Битва екстрасенсів-14»

22.55 Вічне

16.00 «Все буде добре!»

23.00 ТРК «ЕРА»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

01.20 Новинний блок

20.30, 22.45 «Хата на тата»

02.10 Борхес
02.40 Чоловічий клуб. Спорт
03.50 Чоловічий клуб
04.25 Т/с «Травма»
05.50 Вічне
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

16+

УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

IНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»
16+

09.15 Зоряний шлях

12.00, 17.40 Новини

10.50 Т/с «Я буду жити»

15.50, 16.45 «Речдок»

14.45, 15.30 Т/с «Долю не обду-

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу

риш»
15.00, 19.00, 23.00, 02.10 Сьогодні

«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.15 «Подробиці»
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» 16+

09.30 «Чотири весілля-2»

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

10.45 «Міняю жінку-6»

21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»

02.00 Х/ф «Любочка»

12.20, 01.05 Х/ф «Байки Мітяя»

23.30 Х/ф «Халк» 16+

03.10 «уДачний проект»

14.30, 17.10 Т/с «Величне століт-

03.00 Зоряний шлях

03.50 «Готуємо разом»

тя. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
20.15, 21.15 Т/с «Свати-5»

04.30 Реальна містика

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
23.20, 02.10 Х/ф «Морський піхотинець-3. Тил» 16+
IНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 Х/ф «Бідна Liz» 16+
11.10, 12.25 Х/ф «Діамантова
рука»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Крізь час і слово. Іван
Драч»
09.55 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 Уряд на зв’язку з громадя-

12.00 Новини
15.15 «Чекай мене»

нами
14.10 Т/с «Анна Піль»

17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Катя» 16+
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» 16+
01.20 Х/ф «Інтердівчинка» 16+
03.45 «Готуємо разом»
ICTV

ICTV

15.00 Новини
15.35 Фольк-music
16.35 Мистецькі історії
16.50 Т/с «Площа Берклі»

09.00 Д/ф «Українська Гельсінська
спілка-вектор визначено»

15.10 М/ф «Нікчемний Я»

13.30 Фольк-music

04.25 Т/с «Травма»

18.45 Факти. Вечір

05.50 Вічне

19.20 Надзвичайні новини
1+1

20.20 Секретний фронт
21.05 Х/ф «Широко крокуючи»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН

22.35 Х/ф «Широко крокуючи-3.
Правосуддя одинака» 16+

14.35 Світло

До запитання»

16.55 М/ф «Нікчемний Я-2»

16+

диною»

01.55 Новини. Культура

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»

15.50 Святковий концерт БЕЗВІЗ

00.25 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+

09.30 «Чотири весілля-2»

16.50 Д/ф «Голод до правди»

01.55 Провокатор

10.45 «Міняю жінку-6»

18.15 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/с «Порятунок ферми»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ століття»
22.40 Мегалот

СТБ

13.00 Х/ф «Службовий роман.
06.45 «Все буде добре!»

23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

Наші часи» 16+

08.45 «Все буде смачно!»

14.55 Х/ф «Свати-5»

09.40 «Україна має талант!-7»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

11.55 «Містичні історії-2 з Павлом Костіциним»

тя. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН

13.45 «Битва екстрасенсів-14»

20.10, 21.10 Т/с «Свати-6»

16.00 «Все буде добре!»

22.10 «Право на владу 2017»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

23.40, 02.10 Х/ф «Принцеса Мо-

18.30, 00.45 «Слідство ведуть

22.55 Вічне

12.20, 01.45 Т/с «Байки Мітяя»

нако» 16+

екстрасенси»
IНТЕР

20.30, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
УКРАЇНА

01.20 Новинний блок

06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.10 Агенти справедливості 16+

04.35 Факти

02.10 Т/с «Таксі»

07.00, 08.00, 09.00 Новини

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

03.30 Д/ф «Василь Стус. Фено-

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

04.55 Дивитись усім!

07.15, 08.15 Ранок з «Україною».

09.20 «Давай одружимося»

05.35 Громадянська оборона

мен суток»

День Конституції

06.30 Ранок у великому місті

04.25 Т/с «Травма»

09.15 Зоряний шлях

08.45 Факти. Ранок

05.50 Вічне

11.20, 15.20 Т/с «Точка кипіння»

09.15 Надзвичайні новини
09.40 Більше ніж правда
10.35 Х/ф «Тюряга» 16+
12.35, 13.20 Х/ф «Алан Квотермейн. У пошуках Золотого
міста»
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.10 Х/ф «Сахара»
17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
22.20 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+
00.20 Х/ф «Ніндзя: тінь сльози»

1+1
06.00 Х/ф «Кирило і Мефодій»
16+
07.35 ТСН
08.20 Х/ф «Інша жінка» 16+
12.20, 01.35 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 14.55 Т/с «Свати-5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
20.15 Т/с «Свати-5»
21.20 Х/ф «Службовий роман.
23.10, 02.00 Х/ф «Ронін»
IНТЕР

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»
16+
12.00, 17.40 Новини
15.50, 16.45 «Речдок»

19.50 Т/с «Дорога в порожнечу»
форма
01.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.20, 04.30, 05.15 «Подробиці»
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» 16+

03.40 Зоряний шлях

02.05 Х/ф «Стежки-доріжки»

04.30 Реальна містика

03.10 «уДачний проект»

05.20 Агенти справедливості 16+

03.45 «Готуємо разом»

ЧЕТВЕР, 29
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Наші часи» 16+

01.50 Провокатор
СТБ

16+
15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
23.30 Концерт. Музична плат-

18+

17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

пошуках Золотого міста»

01.55 Новини. Культура

05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 27

СЕРЕДА, 28

10.05 Д/ф «Любомир. Бути лю-

07.00, 08.00, 09.00 Новини

01.55 Новини. Культура

(нічний канал)
01.20 Новинний блок

05.00 Зоряний шлях

20.20 Д/с «Порятунок ферми»

екстрасенси»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

02.00 Х/ф «Халк» 16+

16.45, 19.30 ТСН

(нічний канал)

10.35 Х/ф «Алан Квотермейн. У

23.00 ТРК «ЕРА»

13.35, 14.55 Т/с «Свати-5»

05.55 «Все буде добре!»

18.30, 23.30 «Слідство ведуть

чинний намір» 16+

ліття»
22.55 Вічне

12.20, 01.40 Т/с «Байки Мітяя»

19.55 Вересень

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

лецькою
20.20 Д/с «Порятунок ферми»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

15.00 Новини

18.50, 22.50 З перших вуст

02.05 Х/ф «Весь світ в очах твоїх»

04.25 Т/с «Травма»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини

18.15 Новинний блок

09.15 Зоряний шлях

Драч»

16.25 Х/ф «У пастці часу»

13.40 Борхес

17.40 М/с «Книга джунглів»

23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» 16+

10.10 Антизомбі

терор»

20.00, 01.20, 05.15 «Подробиці»

ICTV
04.15 Студія Вашингтон

09.00 Т/с «Площа Берклі»

04.20 Факти

09.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

04.50 Дивитись усім!

терор»

05.35 Громадянська оборона

06.00 Мультфільм

10.45 Д/с «Марк Твен»

06.30 Ранок у великому місті

06.20, 13.20 «Слідство вели... з

11.50 Д/с «Орегонський путів-

08.45 Факти. Ранок

18.50, 22.50 З перших вуст

06.50 «Все буде добре!»

19.00 Новини. Культура

08.45 Х/ф «Джентльмени удачі»

07.00, 08.00, 09.00 Новини

12.25 Д/с «Порятунок ферми»

10.10 Секретний фронт

19.20 Перший на селі

10.20 «Україна має талант!-7»

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

11.25, 13.20 Х/ф «Широко кроку-

19.55 Наші гроші

12.55 «Містичні історії-2 з Пав-

09.20 «Давай одружимося»

лом Костіциним»

Леонідом Каневським»

ник»

дом)

09.15 Надзвичайні новини

ючи» 16+

05.00 Служба розшуку дітей

20.20 Д/с «Порятунок ферми»

05.05 Дивитись усім!

21.00 Новини

13.50 «Битва екстрасенсів-14»

05.50 Надзвичайні новини

21.30 Новини. Спорт

16.00 «Все буде добре!»

12.00, 17.40 Новини

15.00 Новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

15.50, 16.45 «Речдок»

15.35 Надвечір’я. Долі

17.45, 21.20 Т/с «Пес» 16+

18.30, 23.30 «Слідство ведуть

18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу

16.30 Т/с «Площа Берклі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

«Стосується кожного»

17.25 Школа Мері Поппінс

19.20 Надзвичайні новини

з Оксаною Соколовою (повтор)

ліття»
22.55 Вічне

екстрасенси»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»
16+

13.40 Слідство. Інфо

12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Т/с «Лінія захисту»

13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 15» 16+
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
20.20 Інсайдер
22.15 Х/ф «Вірус» 16+
00.05 Х/ф «Червона спека» 16+
02.00 Провокатор
СТБ
07.00 «Все буде добре!»
09.30 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з Павлом Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів-14»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45 «Міняю жінку-6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 14.55 Т/с «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
20.15, 22.45 «Ліга сміху-2»
00.50 «Вечірній Київ»
04.35 «Маленькі гіганти»

16.00 «Все буде добре!»

IНТЕР

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Я соромлюсь свого
тіла-3»
УКРАЇНА
06.10, 12.50 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
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні

06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25 Т/с «Катя» 16+
12.00, 17.40 Новини
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Дитина на листопад»
23.50 Х/ф «Дама з папугою»
01.50 «Україна. Забута історія»
04.10 «Чекай мене»

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

П’ЯТНИЦЯ, 30
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер

09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.50 Концерт БЕЗВІЗ
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.40 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.10 Т/с «Лінія захисту»
15.00 Новини
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 Т/с «Площа Берклі»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»

11.10, 13.20 Х/ф «Широко крокуючи-3. Правосуддя одинака» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Володимирська, 15» 16+
17.45 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.45, 22.45 Х/ф «Лабіринти кохання» 16+
23.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10, 12.50 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
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.10 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.20 «По слідах Грантоїдів. Частина 2»
00.00 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.00 Реальна містика
05.30 Зоряний шлях

СУБОТА, 1
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Піп відкриває світ»
09.25 М/с «Книга джунглів»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.15 Фольк-music
12.25 Т/с «Оповідання ХІХ століття»
17.10 Книга.ua
17.40 Український корт
18.15 Чоловічий клуб. Спорт
19.25 Чоловічий клуб
20.00 Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с «Дикі тварини»
22.45 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.15 Д/с «Марк Твен»

08.15 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
10.00, 02.00 Д/п «Нонна Мордюпрожити»
10.50 Х/ф «Рідня»
12.50 Х/ф «Вокзал для двох»
15.30, 20.30 Т/с «Чотири пори
літа» 16+
20.00, 01.25, 05.15 «Подробиці»
23.20 Х/ф «Вік Адалін» 16+
02.40 Х/ф «Стежки-доріжки»
03.50 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
ICTV
05.00 Факти
05.20 Т/с «Відділ 44» 16+
06.55 Дивитись усім!
07.50 Без гальм
08.50 Я зняв!
09.45 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
13.00 М/ф «Нікчемний Я»
14.35 М/ф «Нікчемний Я-2»
16.20 Х/ф «Леді-яструб»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Парк юрського періоду» 16+
22.30 Х/ф «Парк юрського періоду-2» 16+

Зайцевої» 16+

09.00 Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів»
09.55 Х/ф «Одержимість»
12.00 Театральні сезони
12.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
14.35 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
16.10 Садові скарби
16.40 Х/ф «Джейн Ейр»
18.45 Х/ф «Мадам Нобель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
03.00 Д/ф «Генна інженерія.
Люди Х»
03.25 Чоловічий клуб. Спорт
04.25 Чоловічий клуб
04.55 Д/ф «Українська Гельсінська спілка-вектор визначено»

03.25 Стоп-10

01.45 «Слідство ведуть екстра-

09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата»
13.10 «Вагітна у 16»
15.10 Х/ф «Знак долі»
17.15 Х/ф «Лабіринти кохання»

сенси»
УКРАЇНА

16.35, 21.15 «Вечірній квартал»

07.00 Сьогодні

18.30 «Розсміши коміка 2017»

07.15 Зоряний шлях

19.30 ТСН

08.15 Т/с «Дорога в порожнечу»

ICTV
05.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44» 16+
09.35 Х/ф «Боєць» 16+
11.20, 13.00 Х/ф «Леді-яструб»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Парк юрського періоду» 16+
16.25 Х/ф «Парк юрського періоду-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «Парк юрського періоду-3» 16+
22.25 Х/ф «Загублений світ» 16+
00.05 Х/ф «Хранителі» 16+
02.50 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 «Планета земля-2»
12.10 Х/ф «Найкраще літо нашо-

17.00, 20.00 Т/с «Ласкаво проси-

21.00 Х/ф «Вирок ідеальної пари»

08.05 «Караоке на Майдані»

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Готель романтичних
побачень»
13.50 Т/с «Повернешся — поговоримо»
17.20, 20.30 Т/с «Тільки не відпускай мене» 16+
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Рідня»
00.00 Х/ф «Вокзал для двох»

го життя»

23.10 Х/ф «Екіпаж»

06.05 «Все буде добре!»

09.00 «Готуємо разом»

16.20 Х/ф «Екіпаж»

09.00 «Світське життя»

СТБ

08.00 «уДачний проект»

1+1

го життя»

11.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

08.10 Х/ф «Сестронька»
10.05 Х/ф «Щоденник лікаря

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

00.50 Х/ф «Хранителі» 16+

10.55 Х/ф «Матусі» 12+
СТБ

НЕДІЛЯ, 2

кова. Як на світі без кохання

19.00 Х/ф «Найкраще літо нашо-

10.00 «Таємний код Віри»

03.45 Провокатор

06.25 Х/ф «Гусарська балада»

06.50 ТСН
07.45 «Гроші»

20.20 Антизомбі

02.15 Х/ф «Вірус» 16+

06.00 Мультфільм

16+

1+1

00.35 Х/ф «Червона спека» 16+

IНТЕР

17.50, 19.40 Т/с «Білий налив»
16+
22.10 Х/ф «Паперові квіти» 12+
00.10 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
05.20 Зоряний шлях

06.05 ТСН
07.05 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 2017»
10.55, 12.00, 13.00, 14.05,
15.45, 16.55 «Світ навиворіт-5. Індонезія»
18.30 «Світ навиворіт. Камбоджа»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

19.20 Надзвичайні новини
21.25 Скетч-шоу «На трьох»

00.15, 04.35 «Ліга сміху-2»

19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.40 «Я соромлюсь свого тіла-3»
02.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.50 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.00 Х/ф «Паперові квіти» 12+
мо на Канари» 12+

16+
01.05 Х/ф «Принцеса Монако»

19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою

16+
04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
IНТЕР

20.20 Д/с «Порятунок ферми»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.15 Х/ф «Знай наших»

14.00, 15.20 Т/с «Найщасливіша»

05.45 Мультфільм

21.00 Новини

18.30 Х/ф «Знак долі»

23.15 «Світське життя»

15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні

06.25 Х/ф «Королівська регата»

21.45 Т/с «Найщасливіша»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. Їжа
03.35 Таємний код зламано. Паралельні світи
04.20 Агенти справедливості 16+

21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ століття»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Т/с «Таксі»
03.25 Фольк-music
04.25 Т/с «Травма»
05.05 Уряд на зв’язку з громадянами
05.30 Вікно в Америку

УВАГА!
«Вісті...»

ПЕРЕДПЛАТУ НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 р.
ПРОДОВЖЕНО ДО 24 ЧЕРВНЯ!
ПЕРЕДПЛАТНА ЦIНА
НА ГАЗЕТУ «ВIСТI...»
У II ПIВРIЧЧI 2017 р.
Термін
Індекс

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

05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН

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.

ЯКЩО ХОЧЕТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ «ВІСТІ…»
ЗРУЧНО І ШВИДКО, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ ЧИ
ОФІСУ, МОЖНА ЦЕ ЗРОБИТИ, СКОРИСТАВШИСЬ
ПЛАТІЖНОЮ СИСТЕМОЮ PORTMONE
Для цього достатньо зайти на сайт
PORTMONE.COM. На головній сторінці знайти
розділ «Усі сервіси», зайти у нього і серед переліку сервісів (на екрані комп’ютера це колонка ліворуч) знайти «Періодичні видання». У цьому розділі відкрити папку «Друковані видання».
І далі, щоб довго не шукати нашу газету серед інших, скористатися пошуковою системою тут же,
на цій сторінці, набравши у пошуку назву газети
– «Вісті Центральної спілки споживчих товариств». Найголовніший етап, він же і останній –
перерахувати кошти за передплату видання.
Дякуємо, що ми будемо знову разом!
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

ПРОФЕСІЯ РОМАНТИКІВ І ГУРМАНІВ
Напевно, кожен хоч раз у житті мріяв про відкриття свого власного ресторану. Однак
ресторанний бізнес – дуже тонка справа, що має багато нюансів та хитрощів. Щоб її
засвоїти, необхідно отримати величезний обсяг знань.

О

сь уже більше півстоліття Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж готує спеціалістів галузі харчування,
керівників закладів ресторанного господарства – рестораторів. З метою набуття професійних знань працівника ресторанної справи, відповідних
умінь та навичок, студенти спеціальності «Виробництво харчової продукції»
кожного літа проходять виробничу практику в кращих закладах міста, району,
області, у курортній зоні узбережжя Чорного моря. Працюють старанно, наполегливо, тому що розуміють: щоб володіти
обраною професією, потрібно мати цілий
ряд якостей, притаманних далеко не
всім.
Працівник закладу ресторанного господарства – це професія романтиків, есте-

тів та гурманів. Збуджувати апетит може
не тільки приємний аромат, але й оригінальне оформлення страви для задоволення вишуканої гастрономічної фантазії. А найпривабливіше в такому мистецтві те, що його можна скуштувати!
Щороку в коледжі проходить Тиждень
спеціальності «Виробництво харчової
продукції», у якому беруть участь студенти та викладачі відділення. Так, цьогоріч студенти групи ВХП-201 Н. Чумаченко, О. Басова, О. Кудрявцев провели
лекції-презентації на теми «Із історії кулінарії» та «Інновації у ресторанному
господарстві» для студентів спеціальності І курсу. Студенти групи ВХП-301
М. Борзаковська та С. Костов продемонстрували майстер-клас із правил сервірування столу та способів складання серветок для студентів відділення «Право-

знавство». Усі групи відділення прийняли участь у конкурсі тематичних плакатів. А на День відкритих дверей навчального закладу студенти спеціальності підготували вернісаж творчих робіт. Тут
було представлено варіанти сервірування столів, тематичні страви тощо.
Упродовж навчання у коледжі наші
студенти набувають високих професійних навичок, отримують диплом молодшого спеціаліста з технології харчування, а також кваліфікації робітничих спеціальностей: кухаря 5 розряду, кондитера 3 розряду. Після закінчення коледжу
майже всі студенти продовжують дистанційне навчання в Полтавському університеті економіки та торгівлі, працевлаштовуються у кращих закладах ресторанного господарства міста Білгорода–
Дністровського, Одеси, Одеської області.

ПІДСУМКИ

Багато досвідчених рестораторів не
випадково порівнюють свої заклади з театром, себе – з режисером-постановником. Гарна професія, чи не так? Гайда до
нас!

Галина КРУТЬКО,
завідувач товарознавчотехнологічного відділення

ЕКСКУРСІЯ

ТАЄМНИЦІ БУРШТИНОВОГО НАПОЮ

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВРЕСТОРАТОРІВ
«Сучасний ресторанний бізнес:
реалії та перспективи» – під таким
гаслом відбувся студентський форум за результатами професійної
практики студентів спеціальності
«Ресторанне
обслуговування»
Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу.
Упродовж практики студентиресторатори поглиблювали знання
і отримували навички майбутньої
професії, поринули в цікавий світ
ресторанної індустрії.
На студентському форумі був
присутній гість, випускник коледжу
2016 року, а нині успішний офіціант-бармен пирогової «Тестовъ» –
Антон Лінник, який поділився з
майбутніми колегами своїми професійними надбаннями. Знання та
вміння, отримані в нашому навчальному закладі, знадобилися
професіоналу в кар’єрному зростанні. Зараз Антон – успішний бармен, який досконало володіє флейрингом (приготування коктейлів з
використанням техніки жонглювання).
Також у ході практики студенти
провели дослідницьку роботу, ре-

зультати якої активно обговорювали під час форуму. Так, Юлія Попенко та Катерина Лобанова розповіли про нові тренди ресторанної індустрії на прикладі сімейної
кав’ярні-піцерії Scorini. Вікторія
Чорнозуб продемонструвала модні десерти-новинки сезону мережі
кафе «Територія відпочинку». Катерина Бабаєва представила тонкощі
створення концепції пивного пабу
Patric Irich Pub. А Катерина Ярмак,
Ганна Звєрєва, Станіслав Лещенко
та Лілія Койляк поділилися особливостями впровадження інноваційних підходів до організації обслуговування у ресторанах п’ятизіркового готелю Premier Palace Hotel
Kharkiv.
Практика студентів є першою сходинкою до професійного зростання й
успішного працевлаштування. Директор коледжу Катерина Петрівна
Вініченко побажала майбутнім рестораторам успіху та кар’єрних звершень у ресторанній індустрії!

Циклова комісія харчових
технологій та ресторанного
бізнесу

З нагоди Міжнародного дня музеїв і Дня хіміка
викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Львівського кооперативного коледжу економіки і права організували та провели цікаву екскурсію
під назвою «Використання сучасних харчових технологій» в Музей пива для студентів старших курсів. Із
справжнім захопленням відвідувачі слухали розповідь про виникнення цього напою, процес та етапи
його виробництва, цікаві факти з історії Львівської
броварні, розглядали безліч старовинних експонатів
та знайомилися з рецептурами пивоваріння.
У Музеї пивоваріння кожен мав змогу поринути в
легенди про створення цього напою. Адже пиво має
багатовікову історію: воно користувалося попитом
ще у фараонів, про що свідчать експонати, розміщені в одному із залів музею. А статут львівських пивоварів датується 1425-м роком. Значний вклад у роз-

виток пивної культури внесли монахи. Вони ж і стали засновниками Львівської пивоварні, яка отримала офіційний статус у 1715 році. Тому в одному із
залів Музею пивоваріння вас зустрінуть реалістичні
воскові фігури ченців-пивоварів, тут вас посправжньому здивують розміри дубових бочок, що
вміщують в себе тонну рідини. Також око милує значна колекція пивних етикеток: є і раритети польських часів, і екземпляри, випущені в минулому столітті.
Сьогодні старовинна Львівська пивоварня – це
підприємство харчової промисловості України, яке
працює за класичною схемою пивоваріння. Найбільш цікавим для студентів виявився комплекс процесів від пророщування ячменю до випуску готової
продукції. Участь лабораторії в процесі пивоваріння
надзвичайно важлива, оскільки таким чином забезпечується високий контроль якості готової продукції.
Окрім того, таку екскурсію організовано не тільки з метою ознайомлення студентів із процесом пивоваріння, але і для того, щоб продемонструвати на
практиці співпрацю українського підприємства із закордонними партнерами. Тому студенти дізналися
як про тонкощі виробництва пива, так і про певні
стратегічні чинники просування продукту.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар коледжу

ПІЗНАВАЛЬНО

ШКОЛА МОЛОДОГО
ЖУРНАЛІСТА
У ході «Школи молодого журналіста», організованого громадською організацією «Закарпатське вільне медіа», 2-4 червня в смт Славське Львівської області за підтримки Європейського Союзу відбувся захід із серією тренінгів.
Учасники заходу (а це понад 20 осіб, серед яких 8
студентів коледжу: Владислав Росоха, Антоніна
Шепа, Марина Бурдюх, Марія Шекета, Владислава
Ковтун, Даніела Керекеш, Анастасія Удут, Євгеній
Граб) поєднували приємне з корисним. Упродовж

трьох днів молодь не тільки відпочивала, займалася
спортом, насолоджувалася неповторною красою
Карпат, але й відвідувала тренінги на такі теми: «Толерантність. Доступ до публічної інформації», «Новітні медіа». «Ефективне користування соціальними
мережами з метою запобігання поширення мови ненависті».
Усі учасники були в захваті від формату проведення заходу, який пройшов у неофіційній, творчій обстановці, де кожен дізнався багато нового та цікавого. Після завершення тренінгів студентів нагородили
сертифікатами. Крім того, вони отримали море позитивних вражень.

Марія ШЕКЕТА, студентка 122-ї групи

№25 (1306), четвер, 22.06.2017 р.

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

11

«Місія людства — це дозволити кожній людині бути людиною, реалізувати свої можливості».
Шимон ПЕРЕС, дев’ятий президент Ізраїлю

ВРАЖЕННЯ

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ
ноді дуже складно зорієнтуватися з
майбутньою професією, тому виробнича практика є невід’ємною складовою частиною підготовки майбутніх
спеціалістів Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу.
Студенти 4 курсу самі вибирають бази
практики, а викладачі коледжу та керівники практики за потреби можуть скерувати
їх у відповідні установи та організації, з
якими у навчального закладу укладено
угоду про співпрацю.
Нещодавно відбулася конференція,
присвячена захисту виробничої практики.
У ній брали участь та ділилися досвідом
студентки груп П-401 та П-491 — Катерина
Залевська, Христина Тімуш, Вікторія Гончарова та Олександра Давидова. Майбутні
юристи розповіли про свої успіхи та труднощі. Кожен студент міг поставити питання учасникам конференції, дізнатися щось
нове про обрану спеціальність.
Бази практики були досить різноманітними. Наприклад, Олександра Давидова
працювала в Новобузькій районній державній адміністрації Миколаївської області. Студентку дуже зацікавила робота
юридичного відділу, а саме така процедура, як правова експертиза — вивчення і пе-

І

ревірка відповідності чинному законодавству документів та окремих їх частин. Також вона дослідила роботу Державного
центру зайнятості, який займається соціальним захистом населення. Під час роботи стало зрозуміло, що всі дисципліни, які
вивчаються в коледжі, є дуже важливими
в майбутній професійній діяльності.
Вікторія Гончарова обрала не менш
цікаве місце практики — Апеляційний
суд Херсонської області та Суворовський
відділ Державної виконавчої служби в
м. Херсон. Кожного дня студентка відвідувала судові засідання, знайомилася з
організацією та системою роботи суду,

дізналася про особливості ведення судової статистики та судового архіву. Вікторія вважає, що діяльність Апеляційного
суду є досить продуманою і не має особливих недоліків, судові засідання проходять швидко та організовано.
Місцевий суд міста Херсона — це перша судова інстанція, до якої звертаються
громадяни. Там проходила практику Катерина Залевська. Тривалий час вона вивчала апарат суду, здійснення судочинства, здобула навики роботи з процесуальними документами, оформляла повістки тощо. Дівчина провела власне дослідження з кількості справ, які надходять

Анастасія КАЧУРОВСЬКА,
студентка групи П-391

ПРОЕКТ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

З ТУРБОТОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

У Рівненському кооперативному економікоправовому коледжі працевлаштуванню випускників приділяють суттєву увага. Тут зокрема
функціонують кадрова агенція та рада із зв’язків
з випускниками навчального закладу. Очолює
раду коледжу заступник директора з навчальновиробничої та виховної роботи Марія Пилипей.
— Основна функція кадрової агенції, — ділиться Марія Іванівна, — збір інформації про вакансії
на ринку праці. Потім інформуємо студентів про
пропозиції роботодавців. Також агенція сприяє
налагодженню зв’язків із потенційними роботодавцями, досить тісно контактує із центрами зайнятості, бере активну участь у ярмарках професій. Нещодавно вперше було організовано День
кар’єри, де студенти випускних груп спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит»,
«Товарознавство і комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції», «Ресторанне обслуговування» зустрілися із роботодавцями та
представниками міського центру зайнятості. Заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Оксана Іванюк та заступник начальника

до суду. Цікаво було дізнатися, що найпоширенішими є цивільні справи. Найчастіше громадяни звертаються з сімейними
спорами, для розірвання шлюбу. Найскладнішим для Катерини було використати теорію на практиці, але практичні
заняття, що були проведені в коледжі, допомогли подолати всі труднощі.
Христина Тімуш здійснила свою мрію,
зайнявши посаду помічника адвоката у
приватному бюро. Вона ознайомилася з
професійною діяльністю адвоката: особливістю прийому громадян, надання консультацій, складання позовних заяв,
скарг, представництвом громадян у суді.
Найбільше дівчину вразили судові засідання, у ході яких повністю розкривається
суть роботи адвоката.
Керівники виробничої практики
С.Я. Козаков і С.В. Аппазова додали до
виступу студентів декілька порад студентам третього курсу. У майбутньому
потрібно не тільки володіти необхідними знаннями, а й бути дисциплінованими, уважними та дослухатися до порад
викладачів і роботодавців.

відділу активної підтримки безробітних Лариса
Масталярчук проінформували випускників про
наявні вакансії, які нині пропонує центр зайнятості. До слова, у центрі зайнятості можна створити
своє відеорезюме, яке буде розміщене у мережі
Фейсбук.
Роботодавці (а їх до коледжу того дня завітало
майже два десятки) також всіляко рекламували
свої підприємства та їх переваги. Приватні підприємці, бізнес яких базується на торгівлі та ресторанному господарстві, розповіли, що випускники коледжу, які в них працюють, — це грамотні та відповідальні фахівці. Висловилися й колишні випускники, які нині мають гідне місце роботи,
достойну заробітну плату. Так, наприклад, Андрій
Ковальчук, який кілька років тому закінчив коледж за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність», сьогодні — керівник ТзОВ «Наш
край». Випускники Віктор Наум та Валентина
Рожко у коледжі свого часу отримали професії
«Офіціанта-бармена». Тепер Віктор — директор
ресторану «Мармелад», а Валентина — керівник
ресторану грузинської кухні «Виноград».
Роботодавці запропонували випускникам кооперативного коледжу посади бухгалтерів, фінансистів, менеджерів торговельних залів, касирів,
адміністраторів, продавців, кухарів, кондитерів,
офіціантів та барменів. І офіційне працевлаштування обіцяють із гарантованим соціальним пакетом. Багато завтрашніх випускників отримали хороший шанс почати трудову кар’єру поруч із досвідченими спеціалістами у престижних закладах, із перспективою кар’єрного росту, що вважають неабияким везінням. А викладачам дякують
не лише за науку, а й турботу про їхнє майбутнє.

Олена СОБКОВИЧ

ПУЕТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ТУРУ «ВИШИВАНИЙ ШЛЯХ»
Полтавський університет економіки і торгівлі став частинкою
суперцікавого та дивовижного
Всеукраїнського соціального проекту «Вишиваний шлях»! Так, університет гостинно приймав учасників туру, щирі усмішки та вир
позитиву яких стали окрасою в
спілкуванні під час зустрічі.
Мета цього проекту — сприяння розвитку внутрішнього туризму в Україні. До маршруту подорожі, довжина якого 2225 км, увійшли найкрутіші місця України від
Ужгорода до Слов’янська. Його
прокладено через 11 областей із
заходу на схід. У ході проекту країною мандрують 4 тревел-блогери, цікаві та харизматичні особис-

тості: Ірина Журавель, Сергій Нагорний, Христя Жук та Сергій Чекмарьов.
Щодня ці люди, відвідуючи цікаві місця України, про які мало
хто знає, подорожуючи автентичними селами й культурними центрами, насолоджуючись краєвидами та гостинністю українців, діляться своїми думками та враженнями, описують свої пригоди на
YouTube-каналі, тематичних блогах та на сторінках проекту в соціальних мережах. Тому слідкуйте
за шляхом відчайдухів, адже своїм прикладом вони демонструють,
що в Україні є на що подивитися!
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ КАТАЛІЗАТОР
Верховна Рада на початку червня повернула питання вступу країни до НАТО до переліку стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів країни. Зарано говорити про швидкий вступ до Альянсу, проте на окремі вагомі аспекти необхідно звернути увагу.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ
Після початку російської
агресії в Україні число прихильників вступу нашої держави до НАТО неухильно зростає.
Відповідно до останніх загальнонаціональних опитувань, які
проводила низка авторитетних
інституцій, ця цифра сягає
55,9% громадян України. Відомо, що на сході та півдні країни
прихильників євроатлантичної
інтеграції менше, ніж на заході
та в центрі, проте тенденція до
зростання вселяє оптимізм.

ВІД ПАРТНЕРСТВА
ДО ПОЗАБЛОКОВОСТІ
Історія відносин України та
НАТО куди більш тривала, ніж
видається на перший погляд.
Нагадаємо, що Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО була підписана
ще 20 років тому, у липні 1997го, а у 2002 р. Леонід Кучма запропонував зробити вступ до
Альянсу зовнішньополітичним
пріоритетом, розраховуючи на
зустрічний рух з боку НАТО.
Проте ініціатива не мала продовження – політична кон’юнктура у цьому питанні не була
прихильною до другого Президента, який після «касетного
скандалу» не виглядав в очах
лідерів НАТО надійним партнером.
Віктор Ющенко намагався
виправити, як йому здавалося,
помилки свого попередника та
помітно форсував просування
України до Альянсу. У цьому
Київ та Тбілісі (Україна і Грузія
просувалися назустріч НАТО
дуетом пострадянських країнпартнерів) підтримував офіційний Вашингтон, у якого тут
були власні резони. Проте євро-

пейські лідери (насамперед,
канцлер Німеччини Ангела
Меркель та президент Франції
Ніколя Саркозі) не наважилися
загострювати відносини з Росією, для якої формалізація зближення пострадянських країн з
Північноатлантичним Альянсом є надзвичайно серйозним
подразником. Тому Україна та
Грузія не отримали на саміті
НАТО у Бухаресті Плану дій
для досягнення членства
(ПДЧ), а лише почули запевнення, що двері НАТО будуть відкритими для них.
У 2010 році, після приходу Віктора Януковича до влади, Верховна Рада України внесла зміни до закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики, що передбачали позаблоковий статус нашої держави. На
перший погляд, вони не виглядали настільки шкідливими, як
виявились на ділі, адже унеможливлювали приєднання і до
НАТО, і до ОДКБ (Організація
договору про колективну безпеку, або Ташкентський договір
– військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь,
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан). Однак реалії життя виявилися куди складнішими: під
приводом позаблоковості українські Збройні cили не змінювалися, а руйнувалися, причому
послідовно та цілеспрямовано.
В результаті анексія Росією
Криму не зустріла належного
опору з боку українських військових, а на Донбасі перший
удар на себе були змушені приймати бійці спеціальних підрозділів та добровольчих батальйонів.

ЗМІНА ПІДХОДІВ
Проте російська агресія проти України (навіть у гібридній
формі) змусила представників
НАТО більш уважно спостерігати за ситуацією в Україні та реагувати на агресивні дії Росії.
Невипадково розвиток ситуації
на Донбасі став темою для обговорення на саміті Альянсу в

маневри розглядаються як пряма та реальна загроза безпеці
низки країн Альянсу, і НАТО
вже сьогодні відпрацьовує можливі контрзаходи на випадок
гіршого розвитку подій.

ІГРИ, В ЯКІ ДОВОДИТЬСЯ
ГРАТИ

Уельсі у вересні 2014-го, а у липні минулого року у Варшаві
країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про посилення військової присутності у державах
Центральної Європи та Балтії.
Хоча там розміщені відносно
невеликі підрозділи, однак
факт «демонстрації прапора»
має неабияке значення. Віднедавна і президент США Дональд Трамп отримав додаткові аргументи, щоб вимагати від
учасників Альянсу збільшувати витрати на оборону, передбачені нормами НАТО.
Кремль, безумовно, був зацікавленим у тому, щоб його дії
проти України не привертали
уваги Заходу. У нього вже був
позитивний досвід агресії проти Грузії у серпні 2008 р., яку
світова спільнота, за великим
рахунком, проковтнула без
будь-якої реакції. Проте масштаб бойових дій та ступінь участі російських військових у неоголошеній агресії проти України виявилися настільки великими, що залишати їх без уваги
виявилося неможливим. Тому
генеральний секретар Альянсу
Єнс Столтенберг неодноразово
підкреслював, що НАТО підтримує територіальну цілісність України. Хоча ці заяви
дисонують з позицією провідних країн Заходу навесні 2014го, прозріння та зміна підходів
євроатлантичної спільноти сьо-

годні виглядає доконаним фактом.

ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ
НАТО
Відповідь на дії Росії часом
виглядає асиметричною. Нещодавно 29-м членом НАТО стала
Чорногорія – балканська країна, яка ще кілька років тому
сприймалася як місце реалізації російських зовнішньополітичних інтересів. Проте її багаторічний лідер Міло Джуканович не лише зробив євроатлантичний вибір, але й зумів дати
відсіч спробам державного заколоту. До речі, регіон Західних
Балкан та Чорного моря після
анексії Криму – зона підвищеної уваги з боку Альянсу, і
Україні варто враховувати нові
реалії.
Мені довелося протягом
останнього часу взяти участь у
кількох заходах, де серед організаторів виступав Альянс. І
спільною рисою дискусії, яка
часто проходила за закритими
від преси дверима, є визнання
серйозності проблем, породжених діями Росії, концентрація
уваги на пошуку шляхів протидії агресії з боку РФ. У цьому
контексті у Північноатлантичному Альянсі прискіпливо вивчають майбутні широкомасштабні навчання «Захід-2017» у
Білорусі, в яких візьмуть
участь російські підрозділи. Ці

Україні, поза сумнівом, не
варто сподіватися на військову
допомогу Альянсу. Такими є реалії міжнародних відносин:
наша держава, що має два десятки стратегічних партнерів,
отримала зброю та амуніцію
лише від Литви, інші країни
НАТО, зокрема США та Канада
постачають для наших військових армійське спорядження,
але не летальну зброю. Дискусія та очікування домовленостей щодо її можливого постачання, очевидно, пожвавляться
на тлі візиту Петра Порошенка
за океан та переговорів з Дональдом Трампом. Проте у цьому питанні краще не мати ілюзій: Вашингтон веде з Москвою
власну гру, і питання летальної
зброї – один з козирів, яким не
стануть «ходити» сьогодні.
Як відомо, країна, що має
конфлікт зі своїм сусідом, навряд чи може всерйоз претендувати на членство у Північноатлантичному альянсі. Проте для
України євроатлантичний вектор розвитку – чудова нагода
змінити Збройні сили та виконати необхідні для вступу до
Альянсу численні політичні вимоги, адже НАТО – військовополітичний блок. Не варто очікувати, що зміни будуть стрімкими та легкими, це небезпечна
ілюзія, однак просування до
Альянсу може якісно змінити
державу в цілому. Еліта країни
має зробити висновки із ситуації, що склалася через тривалий
брак національних інтересів, та
сформулювати їх максимально
тверезо та прагматично. Євроатлантична інтеграція спроможна стати каталізатором
змін, необхідних для посилення
позицій нашої держави у непростому сучасному світі.

НОВИНИ
ВЕЛИКІ КОМПАНІЇ ПОЧИНАЮТЬ
ПОЗБУВАТИСЯ ОФІСІВ

«Електронні гроші особливо зацікавлять гравців ринку e-comВидання відзначає, що вже у багатьох компаній немає
офісів, більшість співробітників працюють віддалено й merce, у тому числі інтернет-магазини, які здійснюють кур’єрську
спілкуються за допомогою відеочатів та електронної доставку товарів з «Нова пошта», – вважають у компанії.
Технологічна компанія Automattic, яка володіє Wordpress, пошти.
Найближчим часом «Нова пошта» збирається перетворизбирається закрити свій офіс. За словами речника компанії,
ти віртуальний гаманець на платіжний засіб, за допомогою
співробітники не відвідують своє робоче місце, а працюють
якого можна буде розраховуватися за покупки і послуги.
«НОВА ПОШТА»
Емітентом електронних грошей для платіжної системи
віддалено. Всього в компанії працює близько 550 співробітЗАПУСТИЛА ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ
Forpost став Альфа-Банк Україна. Електронні гроші обробників, з них в офіс приходить тільки 5.
Як повідомляє прес-служба компанії, дана послуга поки ляються в гривні.
Офіс знаходиться у Сан-Франциско. Його площа – 1,4 тис.
кв. м. Як відзначають у компанії, в офісі є ігрові корти й біблі- що доступна в тестовому режимі. Сервіс працює через плаЗа сайтом uamarket.info
тіжну систему Forpost.
отека.
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КРУГОЗІР

ЛАЙФХАКИ:
ЯК ЗНАЙТИ I ЗНЕШКОДИТИ

БУНТАРЯ

Це може статися у будь-якому колективі: керівник намагається запровадити якісь нововведення і раптово наштовхується на невдоволення з
боку співробітників. Бунтарі не дають повною мірою реалізувати задумане керівником і налаштовують колектив проти нього. І це ще не найгірший варіант. Найзапекліші супротивники змін можуть серйозно зіпсувати репутацію боса або й компанії загалом. Про те, як працювати з
бунтарями і взагалі негативним впливом у колективі, і йтиметься нижче.
БУНТ. ПОЧАТОК
Найчастіше повстання колективів проти керівництва відбуваються з кількох причин: через зміну робочого розкладу, через зміну
системи оплати праці, скорочення пільг та інших важливих «бонусів» і через просування конкретних співробітників кар'єрними сходами.
Люди пручаються новаціям
по-різному. Якщо є неформальний лідер, чиї права обмежують,
він найпевніше спробує спровокувати бунт. Особливо легко підняти повстання, якщо ображеними себе відчують більшість співробітників компанії.
Але варто пам'ятати, що багато
альтернативних капітанів на одному кораблі не буває. Як правило,
порушником спокою є одна людина. Її необхідно вирахувати і правильно «знешкодити». Правильно
– означає в інтересах справи. Іноді
енергію неформального лідера
вдається направити в мирне русло,
а іноді, на жаль, ні, і в цьому випадку потрібно діяти рішуче.

ТИХИЙ САБОТАЖ
ЧИ ГУЧНЕ ПОВСТАННЯ?
Говорити про те, що небезпечніше – тихе обурення на перекурах
чи відкрите повстання співробітників, складно. В остаточному підсумку, бізнес може зруйнувати і
те, й інше. Все залежить від підприємства. Керівники часто кажуть: відкритий бунт – це найбільше зло! Але якщо подивитися з іншого боку, тихий саботаж буває не
менш, а іноді навіть більш шкідливий. Перевернути маленький
човен може і один бунтар, діючи
при цьому відкрито. На великому
ж фрегаті – один не прив'язав вітрила, інший проспав вахту, третій поклав у суп червиве м'ясо – і
все, катастрофа неминуча, навіть
якщо ніхто в рупор не кричав.

В ТЕМУ

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ТИХ,
ХТО НЕ ХОЧЕ ПОСТРАЖДАТИ
ПІД ЧАС КОНФЛІКТІВ
1. Нелюбов до з'ясування стосунків – не привід заплющити очі
на конфліктну ситуацію. Якщо зволікати із вирішенням конфлікту,
він може зайти у глухий кут, і єдиним виходом буде звільнення.
2. Вас намагаються заплутати? Проясніть ситуацію. Кожен у своїй роботі хоча б раз зустрічався із партнером/колегою, який, у силу
різних причин, не хотів чітко відповідати на поставлені запитання.
Найчастіше це спроба уникнути складної розмови про невиконані
обов’язки або приховати свою некомпетентність чи інформацію – у
надії на те, що людині буде незручно перепитати. Ваше право –
розбиратися у ситуації доти, поки вона не з’ясується.
3. Вас обманюють? Проводьте профілактику. Формулюйте всі
важливі домовленості в письмовій формі.
4. Вас відволікають від головного? Переводять розмову на несуттєві питання або просто переходять на особистості? Наполегливо повертайтеся до суті. Наприклад, замість запланованих ресурсів на реалізацію проекту ви отримали обіцянку «золотих гір»
у майбутньому. І розповідь про те, як вас високо цінують. Ви маєте право чемно і без роздратування повернути розмову до обговорення поточної ситуації та способів виділення тих ресурсів, які
потрібні вашому проекту саме зараз.
5. Ваш козир – доброзичливість, небайдужість до справи і знання своїх прав та обов'язків. Людей, які не вплутуються в бійку, але
готові постояти за себе, а також добре робити свою справу, провокатори конфліктів не чіпають – нецікаво й безперспективно.
6. Часто від з'ясування конфліктної ситуації людей зупиняє неусвідомлений страх дізнатися щось неприємне – наприклад, що
керівництво підтримує опонента. Тут кожний вирішує для себе –
ризикнути чи продовжувати кошмар до безкінечності.
7. У складних ситуаціях ваша репутація в очах колег і керівництва зіграє важливу роль. Регулярні звіти про вашу роботу та відсутність удаваної скромності вам у поміч!

ЦЕ ХВОРОБА,
ЯКУ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ
Будь-яку хворобу краще попереджати, ніж потім лікувати. Про
опір змінам можна сказати те ж
саме. Щоб безболісно перебудувати робочі процеси, потрібно завчасно попрацювати із колективом:

Мал. Миколи КАПУСТИ

ляли правила й заповіді, які пояснювали всьому колективу, в чому
цінність справи, якою вони займаються; чому є неприємні, але правильні рішення; де, врешті-решт,
знаходиться правда.

уникнути. Наприклад: підприємство переживає не найкращі часи,
фонд оплати праці тріщить по
швах. Керівник розуміє, що як мінімум потрібно скорочувати лю1. ЦІННОСТІ ДЛЯ КОМАНДИ
дей. Але, з іншого боку, через рік1. Прищепити команді такі
два, коли хвиля кризи спаде, може
2. ПРОПОНУЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ виникнути ситуація, що доведетьцінності, щоб вона пішла за своїм
керівником і у вогонь, і у воду.
Рецепт номер два підійде тоді, ся знову наймати персонал, учити
Свого часу багато топів вироб- коли непопулярних рішень не його за скажені гроші тощо. Як ва-

ріант, пропонуємо зібрати колектив і сказати, що є дві новини – хороша і погана – і оголосити по черзі
обидві. Погана – фонд оплати праці
буде зменшений удвічі; хороша –
команда має право вибору: працювати три повні дні на тиждень чи
п'ять днів до обіду. Який би вибір
не зробила команда, у будь-якому
випадку власникові вдасться зберегти і бізнес, і колектив. Загалом,
усі нововведення потрібно готувати. І ще: новини – це не те, що кажуть, а те, як це кажуть.

3. ШВИДКЕ ЗВІЛЬНЕННЯ
Рецепт номер три актуальний,
коли є розуміння, що майбутні
зміни неминуче призведуть до гострого і тривалого конфлікту. В
такому випадку необхідне швидке звільнення підбурювачів бунту. Звичайно ж із виплатою належної вихідної допомоги – не
варто загострювати образу, краще її приглушити.

ЩОБ НЕ БУЛО
МАСОВОГО ОТРУЄННЯ
Крім різних варіантів бунту існує ще одне не менш небезпечне
для підприємства в цілому явище
– негативний вплив. Незначна, на
перший погляд, грубість або постійне бурчання лише одного
співробітника може пустити
«кола по воді» в усьому колективі,
впливаючи навіть на тих людей, з
якими керівник, можливо, взагалі
не вступає у прямий контакт.
Шанси такого негативного ефекту
збільшуються, якщо в «отруйника» токсичний стиль поведінки,
тобто це вже норма, так би мовити, стійка повторювана тенденція
до негативних зауважень стосовно кого-небудь або чого-небудь.
Ось чому так важливо, щоб співробітники і керівники виявляли і
«знешкоджували» токсичних колег – і чим швидше, тим краще.
Адже замість того, щоб зосередитися на досягненні своїх цілей,
працівники витрачають сили й
час на аналіз шкідливого спілкування та на те, як краще обійтися
з таким колегою. З цієї ж причини
у колективах виникає більше конфліктів, спостерігається менше
згуртованості й довіри, що знижує

здатність вирішувати проблеми й
погіршує результати команди в
цілому. Тобто токсичний співробітник у вашій команді або де завгодно ще у вашій організації обходиться дуже дорого. Він не просто завдає шкоди навколишнім, а
й негативно впливає на інших –
співробітники, які постійно перебувають з ним у контакті, ризикують також стати токсичними.
Отже, що ж робити?
В ідеалі варто попросити цю людину залишити організацію. Але
часто обставини цьому перешкоджають, принаймні, у короткостроковій перспективі. У таких випадках теж не все втрачено: ви можете ізолювати такого працівника
від інших, щоб зупинити розповсюдження його впливу. Суть у
тому, щоб збільшити фізичну дистанцію між «порушником» та іншими членами команди, поіншому розподіливши проекти,
змінивши офісний простір, скоротивши число спільних зустрічей
або спонукавши людей працювати
віддалено. Це має зменшити кількість «зіткнень» з токсичними
співробітниками, які змушують
людей відволікатися від роботи та
приводять до зниження ефективності, креативності й текучки кадрів. Усе це потрібно робити обережно. Нехай підлеглі самі прийдуть до вас зі скаргами на токсичного колегу; поясніть їм в особистій бесіді, як мінімізувати спілкування. Також можна подумати про
те, щоб дозволити іншим підлеглим працювати вдома або із гнучким графіком. Водночас сфокусуйтеся на тому, де перебуває токсичний співробітник. Це, до речі,
більш ефективно, ніж намагатися
перебудувати розклад решти.
Від того, як ви обійдетеся з токсичними співробітниками, залежить загальне благополуччя організації. Негативно налаштовані
люди подібні вірусу, який слід
вчасно ізолювати або взагалі позбутися його. Тоді у ваших підлеглих і організації в цілому буде
набагато більше шансів досягти
успіхів, а вам стане легше втримати цінних кадрів.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
З миру по нитцi

Здоровi будьмо

ЯКОЮ БУДЕ ПОГОДА?
Аби дізнатися погоду на завтра та найближчі дні, ми вмикаємо телевізор, слухаємо радіо, читаємо пресу, «заходимо» в Інтернет, потім нерідко
розпачливо знизуємо плечима,
якщо прогноз не справдився.
А в давнину користувалися
лише засобами народної метеорології. Це одна з найпоширеніших і, можливо, найдавніших галузей народних
знань, система прикмет, спостережень і достовірних пе-

ЧАС ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ

редбачень погодних змін на
близький чи віддалений час.
Ними користуються і тепер.
Отож вважали…
Увечері сонце за хмару заходить — буде дощ.
Сонце при заході яскравочервоне — на вітер.
Чистий захід сонця — на погожий день.
Стовпи біля місяця — на віМолодик з’являється у доЗвечора з’явилися на небі
тер.
щову погоду — протягом міся- червоно-багряні зорі — на неМолодий місяць сходить ця дощитиме.
году.
ріжками донизу — чекай
Ясне небо зоряне — на поПідготував Тарас ЛЕХМАН
дощу.
году.

РУКОДІЛЛЯ

ПО НОВІ ВІДКРИТТЯ

В

аліза — символ подорожей,
нових вражень, пригод і
знайомств. Можете дати їй
друге дихання і вирушити
за натхненням літніми дорогами, а можете зробити предметом інтер’єра й поскладати туди особисті речі чи іграшки дитини.
Матеріали й інструменти для декору валізи в техніці декупаж: акрилові лаки й фарби (висихаючи, стають вологостійкими), морилки, ґрунтовки, декупажні серветки, картинки, газети й інші фотоелементи (на
ваш смак), спонжі або губки, пласкі
пензлі, клей декупажний або ПВА.

Це базовий набір. Інші деталі, які
можна використовувати в декорі, залежать від вашої фантазії й мети застосування валізи.
Підготуйте поверхню: очистіть валізу від забруднень, протріть, знежирте спиртовмісним засобом, дайте
просохнути. Відреставруйте пошкоджені ділянки, заклейте або зафарбуйте. Обробіть поверхню акриловою
ґрунтовкою, дочекайтеся висихання.
Дрібним наждаковим папером приберіть нерівності після ґрунтовки.
Нанесіть на валізу акрилову фарбу
потрібного вам кольору. За необхідності створіть ефект потертості, розтріскування. Виріжте малюнок із
серветки або картинки, газети, нанесіть на підготовані ділянки. Робіть
це за допомогою розведеного водою
ПВА (1:1) або декупажного клею й
плаского пензлика. Акуратно валиком притисніть малюнок і видаліть
зайве повітря. Дайте просохнути.
Вкрийте акриловим лаком. Шар лаку

залежить від виробу, можна наносити до трьох. Лаки різноманітні: матовий, глянсовий, з перламутровим відтінком і блискітками. За необхідності прикріпіть нову ручку й накладні
кутики. Ручку можна зробити з ременя, тасьми або нанизаних на волосінь
намистин.
Внутрішнє оздоблення залежить
від того, з якою метою використовуватимете декоровану валізу. Наприклад, великі валізи ідеальні для комода у вінтажному стилі. Тож його
можна декорувати накладними шкіряними ременями й ручками, стилізованими під старовину. Дитяча кімната з кумедними валізками для
іграшок, олівців тощо захопить
вашу дитину. Декорована валіза перетвориться на цікаву самостійну
деталь інтер’єра. Отже, треба виходити зі стилю меблів, та можна зіграти й на контрасті.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ

Одержуючи разом із їжею білки, жири, вуглеводи, інші поживні речовини, організм
засвоює частину з них не одночасно. Для
системи травлення існують певні терміни,
щоб обробити й засвоїти різні продукти.
Для перетравлення потрібно:
1—2 год. — некруто зварених яєць, риби
тушкованої або відвареної, рису, молока,
бульйону, кави, какао, чаю.
2—3 год. — крутих яєць, омлетів, риби
смаженої, картоплі відвареної або тушкованої, пшеничного хліба, молочнокислих
продуктів (кефір, м’який сир), помідорів,
полуниці.
3—4 год. — курки, яловичини тушкованої
або відвареної, шинки, житнього хліба,
яблук, моркви, редису, шпинату, огірків,
смаженої картоплі, винограду, бананів.
4—5 год. — бобових (квасоля, горох), дичини, оселедця, смаженого м’яса.
5—6 год. — грибів, ковбаси, твердого сиру.
Останні краще споживати на вечерю, за
2—3 год. до сну. Зовсім не їсти на ніч також не здорово, адже травлення триває,
але уповільнюється приблизно вдвічі.

Віра МАЛА, лікар-дієтолог

На городi
ПОМІДОРИ
ЛЮБЛЯТЬ ПОПІЛ
Вже багато років вирощую томати і
можу запевнити: вони дуже люблять попіл. Від нього плоди стають солодшими і
смачнішими завдяки калію, який містить
попіл, та мікроелементам. Можна підсипати попіл під кущі або приготувати витяжку: 100 г попелу залити 10 л води і
настоювати добу. Під кожен кущик внести по 1 л розчину.
Щоб помідори були смачнішими, можна
розчинити у 10 л води столову ложку
солі та склянку попелу і поливати (під
кожен кущик — 0,5 л). Хороший ефект
дають і позакореневі підживлення. 300 г
попелу 20 хв. варять в 1 л води, фільтрують, доливають до 10 л й обприскують
кущі. Для кращого прилипання у воду
можна додати трохи господарського
мила.
На цукристість помідорів впливає також
освітлення. Важливо не загущувати посадки.

Валентина КОЛОСОВА

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ЗАПІКАНКИ З ЛІТНІМИ ЯГОДАМИ

піну зі столовою ложкою цукру, перемішати з йогуртовою масою. Викласти тісто у
форму, прикрасити ягодами, запікати у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хв. Трохи
охолодити, притрусити цукровою пудрою.

Ранок будь-якого дня має розпочинатися
з поживного та здорового сніданку. Ніжна запіканка, що тане у роті, з соковитими, ароматними літніми ягодами — чудовий варіант для ситного сніданку або десерту. Вона може бути не лише сирною, а
й приготовленою з тіста.

розтерти. В окремій ємності з’єднати манку, цукор, крохмаль і ванілін. Додати суху
суміш і соду до сиру, перемішати. Білки
посолити, збити на пишну піну. Акуратно
ввести їх в сирну масу. Форму застелити
пергаментом або змастити маслом. Викласти половину тіста у форму, наступним шаром рівномірно розкласти черешСИРНА З ЧЕРЕШНЕЮ
ню. Зверху розподілити решту тіста. Поло• 500 г сиру
винками ягід прикрасити верх запіканки
• 3 яйця
та поставити в розігріту до 180—200 граду• по 4 столові ложки манної крупи та сів духовку на 35—40 хв.
цукру
ЙОГУРТОВА З МАЛИНОЮ
• столова ложка крохмалю
• 0,5 чайної ложки гашеної соди
• 200 г малини
• 200 г черешні без кісточок
• 100 мл йогурту
• по дрібці ваніліну та солі
• 3 яйця
• 3 столові ложки цукру
Відокремити білки від жовтків. До
• 50 г вершкового масла
жовтків додати перетертий крізь сито сир,

МАННА ЗІ СМОРОДИНОЮ

• столова ложка цукрової пудри
• сік 0,5 лимона
• 2 чайні ложки крохмалю
• 2 столові ложки борошна
Розм’якшене масло розтерти з цукровою
пудрою. Додати жовтки, лимонний сік і йогурт. Всипати просіяне з крохмалем борошно, перемішати. Ягоди змішати з 2 столовими ложками цукру. Форму змастити маслом, викласти ягоди. Білки збити у щільну

• По склянці манки, сметани, цукру та
борошна
• 3 яйця
• 0,5 чайної ложки соди
• 200 г чорної смородини
Сметану перемішати з манкою, залишити на 1 год. Яйця розтерти з цукром. Додати манку зі сметаною, перемішати. Додати соду й борошно, замісити негусте тісто. Додати ягоди, акуратно перемішати.
Вилити тісто у змащену маслом форму,
поставити у розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 40—50 хв.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №25 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 22 ЧЕРВНЯ ЦЬОГО РОКУ
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«Завжди дивовижні ті речі, яких ти зміг добитися, будучи молодим і легковажним».
Роберт Плант, британський рок-вокалiст

АНЕКДОТИ

Повідомлення

ДО СВЯТА

25 ЧЕРВНЯ СВЯТКУЄМО

ДЕНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Щороку це свято припадає на різне число, бо його прийнято відзначати в останню
неділю червня.

У

нашій країні День молоді почали
відзначати від 22 червня 1994 року
відповідно до Указу Президента
України Леоніда Кравчука.
Традицій, порівняно з іншими святами, ще не так багато. Зазвичай у різних
містах і містечках України проводяться
різноманітні фестивалі, концерти, виставки, спортивні змагання, флешмоби. Значна частина молоді після «вуличного»
святкування надає перевагу різноманітним кафе, пабам, ресторанам та клубам.
День молоді – це свято, під час якого
всі друзі збираються разом і весело про-

водять час, а також спілкуються та діляться своїми проблемами й радощами,
тож цінуйте своїх друзів і близьких.
До речі, нещодавно вчені Мічиганського університету довели, що щасливими і здоровими нас роблять саме друзі, а
не родичі.
Дослідження науковців складалося з
двох етапів. Перше охопило близько 300
тисяч людей із 90 країн світу. Воно показало, що люди, які більше цінували дружні стосунки, були щасливіші й здоровіші
(згідно з їхньою ж оцінкою), особливо
коли ставали старшими.

Друге дослідження використовувало
дані опитувань у США, у яких взяла
участь 7841 людина віком за 50 років.
Учасників запитували про якість їхньої
дружби – скільки людей по-справжньому
розуміють респондентів та скільки засмучують їх.
Протягом 6 років від початку дослідження його автори регулярно відстежували стан здоров’я учасників, появу у них
важких хвороб. Родина, за результатами
дослідження, мала непоказовий вплив на
благополуччя й здоров’я тих, хто брав
участь у розробці.
Автор проекту, професор психології Вільям Чопік наполягає, що друзі є
свідомим вибором кожної людини, а родинні стосунки – ні. До того ж вони досить часто бувають монотонними й негативними.
«Друзі стимулюють активну діяльність людини, вони рідше засуджують і
не мають аж такого впливу й тиску на
нас, як, наприклад, родичі. Ми самі визначаємо, на якій відстані перебуваємо із
друзями та який зберігаємо рівень чесності й довіри з ними», – коментує Чопік.
Перефразовуючи цитату, поміщену у
верхній частині сторінки, зазначимо:
найвірніші і найдорожчі друзі ті, з якими
ти почав товаришувати, коли був молодим і легковажним.

ДО 1920 РОКУ ДІТЕЙ ВІДПРАВЛЯЛИ ПОШТОЮ
13 червня 1920 року пошті
США нарешті заборонили надсилання дітей.
Фотографія справа – жартівлива. Дітей насправді не пакували і не носили, а возили в поштових вагонах. Надіслати маленьку
дитину до родичів було дешевше і безпечніше, ніж оплатити їй
місце в пасажирському купе.

Підлітки скористатися послугою
не могли через обмеження ваги
– 22,5 кілограми.
Фотографія зліва – п’ятирічна
Мей Пірсторф. У лютому 1914
року її доставили поштою за 120
кілометрів від дому до бабусі.
Поштові марки на суму в 53 центи були прикріплені до пальто
дівчинки.

У МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ
В’ЇХАВ НА АВТО

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №744 від 20.06.94 р.
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:
30058, 01591, 23302

Зустрілись двоє друзів:
– Я скоро одружуся.
– А ти одружуєшся через кохання
чи з розрахунку?
– Не знаю. Але батько моєї нареченої сказав, що я одружуся у будьякому випадку.
Старе подружжя згадує свою молодість:
– Коли я був молодим, – каже дід,
– була одна дівчина, що мені дуже
подобалась. Галя Короленко… Хтозна, де вона тепер, що з нею…
– Що це ти верзеш, старий?
З глузду з’їхав? Це ж я!

Малював Микола КАПУСТА

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

У РАГСі:
– Молодий, чи згодні ви одружитися на цій жінці? Молода, не підказуйте...

– Ой, Петре, я була такою дурною
замолоду.
– Не переймайся… Ти й нині дуже
молодо виглядаєш.

В Інтернеті з’явилося відео, зняте в одному із невеликих магазинів у китайському місті Чженьцзян. У приміщення магазину в’їхала машина, водій якої спочатку
просигналив, а потім зайнявся шопінгом, не встаючи
з-за керма.
Співробітник магазину спочатку злякався, а потім
кинувся до водія і почав його обслуговувати: передав
тому упаковку чіпсів і пляшку йогурту, одержав від
нього гроші й відрахував решту. Після цього машина
заднім ходом виїхала з магазину.
Виявляється, не тільки голота на вигадки хитра, а й
лінь.

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

Один знайомий запитує в іншого:
– Чого такий сумний?
– Завтра моя наречена виходить
заміж.
– Як, за кого?
– За мене…

У дитячій кімнаті жінка годує
доньку груддю. Чоловік із тестем і
племінником сидять у цей час на
кухні. Чоловік заглядає в дитячу й
запитує:
– Що там Аня робить?
Племінник відповідає:
– Поставила малу на підзарядку.

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ...

А ВИ ЗНАЛИ?

– Я вирішила не виходити заміж,
доки мені не виповниться 25 років!
– А я вирішила взагалі не досягати цього віку, доки не вийду заміж!

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ІННА КУНИЦЬКА

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
ТА ВИДАВЦЯ СООР-МЕDІА:
вул. Чигоріна, 12,
м. Київ, 01042
Телефон: (044) 529-93-47
Факс: (044) 529-75-10
E-mail: mail@visty.com.ua

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ У ЧЕТВЕР
Віддруковано у видавничому комплексі
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 26.06–2.07

МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

КАМ’ЯНА КАЗКА БУКОВИНИ
Біла Криниця – невеличке
буковинське село, всього близько 170 мешканців,
розташоване на кордоні з Румунією. Свою назву
отримало завдяки тому,
що вода в колодязях білого кольору, з вапном і солодкувата на смак.

З

кінця XVIII століття і понині
Біла Криниця є всесвітнім духовно-історичним центром старообрядництва, святою землею
для всіх старовірів. Їх ще називають липованами. Вони не прийняли церковної
реформи, впровадженої у другій половині XVII століття церквою за участю
московського царя Алєксєя, та, рятуючись від переслідувань за свою віру з
боку московської влади, розійшлися
світом.

УВАГА!
Спілка споживчих товариств
Тернопільської області за
участю споживспілок України
з нагоди Міжнародного дня
кооперації організовує 1 липня 2017 року КООПЕРАТИВНУ
ПРОЩУ в Марійському духовному центрі ЗАРВАНИЦЯ.
Початок о 10.00.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Можливі ділові поїздки, не виключені ускладнення в коханні
та шлюбних стосунках. Завершення тижня — напружена пора. Уникайте непорозумінь із родиною.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Вам важко буде реалізовувати
власні бажання. Заплановані покупки можуть подорожчати, тож зараз
краще почекати з придбанням дорогих речей. Не конфліктуйте з друзями й керівником.
Продовжуючи пошуки своєї «землі
обітованої», частина оселяється на Буковині, яка перебувала під протекторатом Австрійської імперії. Вони отримують від влади дозвіл на поселення,
їм гарантують свободу віросповідання, за невелику плату надають землю
і ще низку преференцій. Село мало
свій церковний центр: монастир і собор. На початку минулого століття в
Білій Криниці було майже 20 культових споруд. Про колишню велич нагадують лише невелика церква Косьми і
Дам’яна та собор Успіння Богородиці.
Зовні собор нагадує відомий храм Василя Блаженного в Москві, в його декоративному оформленні прослідковуються риси російської архітектури
XVII–XVIII ст.
Собор поправу вважають витонченим та неповторним шедевром культового зодчества всієї Буковини, який
збудований у 1900-1908 роках за проектом австрійського архітектора В.Кліка. Інтер’єр собору представлений одним великим та двома малими іконостасами, виробленими з дубу найкращими різьбярами. Вражає архітектурою і багатством зовнішнього оздоблення дзвіниця собору, яка за висотою перевищує сам собор, має чотири
яруси, її верх вкритий різнобарвною
черепицею. А сам собор викладений із
бірюзової глазурованої цегли. З верхнього ярусу дзвіниці відкривається не-

Гасло Прощі: «Кооперація і
християнські цінності».
Запрошуємо взяти участь у
Прощі працівників, ветеранів
споживчої кооперації, працівників кредитних, аграрних спілок, виробничих, обслуговуючих кооперативних
організацій.
Контактні телефони:
52-10-01, 52-68-25.

I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
1. Нежитлове приміщення магазинів, розташоване за адресою: Полтавська обл.,
Новосанжарський район, с. Супротивна
Балка, вул. Жовтнева, 4.
Стартова ціна продажу – 75000,00 грн. з
урахуванням ПДВ.
Перший крок аукціону – 10% від стартової
ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни;

ОВЕН (21.03–20.04)
Доведеться згадати про дисципліну, інакше ситуація вийде з-під
контролю й можете багато втратити. На вихідні також контролюйте себе й дійте обачно, інакше неприємностей не уникнути.

повторний вид на сам собор, Білу Криницю навколишню місцевість.
Успенський собор ще називають
«кам’яною казкою» Буковини, архітектуру та декоративне оздоблення якого
можна порівняти хіба що з митрополичою резиденцією у Чернівцях. Храм,
збудований серед полів, садів та сільської забудови, викликає подив і захоплення у кожного, хто його побачив.

Михайло МАЗУР

ЛЕВ (23.07–23.08)
Займайтеся особистими справами, задовольняйте власні творчі
потреби й не перевантажуйте нервову
систему зустрічами й враженнями. Наприкінці тижня уникайте невиправданих
витрат грошей, сил і емоцій.
ДІВА (24.08–23.09)
Наближається здійснення творчих планів, імовірні приємні знайомства. Та все може піти не так, як вам хочеться. Стосунки з людьми значною мірою
залежатимуть від зовнішніх факторів.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Більшу частину тижня ви не належатимете собі. Ризик неправильної оцінки своїх перспектив зросте, тому не
кваптеся приймати важливі рішення.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Займайтеся документами, рекламою, новими контактами й
будуйте фундамент для майбутнього,
аналізуючи минуле. Поїздки й зустрічі в
суботу можуть бути конфліктними, тож
не розслабляйтеся.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Вам може знадобитися інформація з приводу якихось документів, юридичні й інші консультації. Робіть навіть доволі ризиковані кроки, якщо
мета того варта.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Не варто тиснути на партнерів.
Дипломатично згладжуйте гострі кути. Багато проблем зникне, а справи підуть вгору, якщо пом’якшите свою
позицію.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ
нежитлову будівлю (літера А) за адресою: с. Потік,
Миронівського району,
вул. Преображенська (Леніна), будинок 69.
Стартова ціна – 180 тис. грн.
Реєстраційний внесок –
170 грн.
Гарантійний внесок – 10%
від стартової ціни.

2. Нежитлове приміщення магазину, розташоване за адресою: Полтавська обл.,
Новосанжарський район, с. Старі Санжари, вул. Старосанжарська, 83.
Стартова ціна продажу – 120000,00 грн. з
урахуванням ПДВ.
Перший крок аукціону – 10% від стартової
ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни.
Аукціон відбудеться 04.07.2017 р. за адре-

РАК (22.06–22.07)
Сприятливий тиждень для здійснення задуманого. Щоправда, на
втілення всіх ідей бракуватиме часу. На вихідних може турбувати стан здоров’я, тож
поставтеся до нього з особливою увагою.

Аукціон відбудеться 4 липня 2017 року за адресою: м. Миронівка, вул.
Паризької Комуни, 7.
Останній термін реєстрації учасників – 29 червня
2017 року.
Телефон для
(04574) 5-14-47.

довідок:

сою: Полтавська обл., смт Нові Санжари,
вул. Центральна, 30.
Останній термін реєстрації учасників 29.06.2017 р.
Телефон для довідок: (05344) 3-10-57.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ
ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ
нежитлового приміщення будівлі магазину площею 107,3 кв. м, розташованого за
адресою: Полтавська обл., смт Нові Санжари, вул. Жовтнева, буд. 105/17.
Телефон для довідок: (05344) 3-10-57.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Тиждень принесе безліч новин
на роботі й удома. Особливо
бурхливим буде початок тижня й вихідні.
Готуйтеся до того, що в неділю замість
відпочинку доведеться вирішувати якісь
проблеми.
РИБИ (20.02–20.03)
Ви відкриєте в собі таланти, й
життя засяє новими сюжетами.
Займайтеся улюбленою справою. В особистих стосунках доведеться набратися
терпіння.

Тетяна НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
1/2 частину будівлі магазину загальною
площею 178,6 кв. м за адресою: Одеська
область, Балтський район, с. Пасат, вул.
Дм. Мазура, 63.
Телефон для довідок: (066) 670-64-87.

