ВІДЛУННЯ СВЯТА

РОДИННА СПРАВА

Під цією рубрикою друкуємо
матеріали про те, як відзначали
Міжнародний день кооперативів
у регіонах країни

Сьогодні в споживчій кооперації
працюють родинні династії,
які перетворюють свою справу
на успішний бізнес. Є такий приклад
і в Луцькій райспоживспілці, що
на Волині
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ТЕМА НОМЕРА
Віталій Семенович
Мясніков – член Ради
Укркоопспілки, тривалий час очолює
Кагарлицьке райспоживтовариство,
виконує обов’язки
голови правління Спілки споживчих товариств Київської області. Однак
за офіційними даними мало, а іноді й зовсім не проглядається особистість. До
честі пана Мяснікова,
він одразу пристав на
пропозицію провести один робочий день
у присутності журналістів. За умови, що
нічого у своєму графіку не змінюватиме
і під нас не підлаштовуватиметься.
Î СТОР. 4–5
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ВIДЛУННЯ СВЯТА
ШАНОВНI ДРУЗI!
Від імені Кабінету Міністрів
України та від себе особисто вітаю із знаменним ювілеєм – 95-ю
річницею Міжнародного дня кооперативів.
Кооперація як унікальне економічне формування громадського сектору була і залишається важливою формою накопичення соціального капіталу. Добровільне об'єднання людей у
кооперативні рухи та інституції
поєднує особисті, суспільні та
державні інтереси, сприяє регіональному розвитку, підвищує рівень зайнятості населення.
Опираючись на вагомі здобутки, столітню практику і світовий
досвід, вітчизняний кооперативний рух активно розвивається і виконує важливу місію зміцнення національної економіки та покращення добробуту наших громадян.
На сьогодні Уряд запроваджує
проведення структурних реформ,
зокрема розвитку кооперативного підприємництва. Посилення
торговельно-економічної, енергетичної та секторальної співпраці
з Європейським Союзом в рамках
реалізації Угоди про асоціацію
для кооперативної моделі господарювання створює нові можливості. Найголовніше ми остаточно утверджуємо європейську систему цінностей у політичній, суспільній та економічній діяльності,
яка базується на принципах рівноправності, демократичності,
конкурентоспроможності.
Бажаю українським кооператорам професійного зростання,
нарощування економічного потенціалу, міцного здоров'я. Завдяки Вашій праці зміцнюється
економічний та соціальний потенціал країни, задовольняються
базові потреби наших громадян.

З повагою
Прем'єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН
1 липня 2017 р. , м. Київ

НАГОРОДA
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№168/2017

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ
НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ
З НАГОДИ ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити МЕДАЛЛЮ «ЗА ПРАЦЮ І
ЗВИТЯГУ»
КРАСЬКА Віктора Григоровича – голову правління Сарненської районної спілки споживчих товариств, Рівненська область.

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
28 червня 2017 року

КООПЕРАТОРИ ПIДКОРИЛИ ГОВЕРЛУ
ВІННИЧЧИНА У першу суботу липня у всьому світі відзначався
Міжнародний день кооперативів. Вінницькі кооператори теж долучилися до святкувань. Та для декого з них цей день став поособливому незабутнім.

Ректор Вінницького кооперативного інституту Анатолій Драбовський разом із 13-річним сином Іваном та завідувачем м'ясомолочного павільйону Центрального ринку м. Вінниця Віктором
Резніченком 1 липня підкорили найвищу гору України – Говерлу. На
її вершині – а це 2061 метр над рівнем моря – вони урочисто підняли прапори України та споживчої кооперації, чим вкотре довели,
що сила духу та прикладені зусилля – це запорука успішного результату та досягнення поставлених цілей. Вінницький кооперативний інститут пишається своїм ректором та його вчинком!
Напевно, у кожного є «своя» Говерла, головне – ніколи не здаватися і завжди йти вперед до нових вершин!

Редколегія ВКІ

У ТЕПЛОМУ КОЛI ДРУЗIВ I КОЛЕГ
ЧЕРКАЩИНА 30 червня до актової зали Лисянського районного
споживчого товариства поспішали працівники системи, ветерани
праці, запрошені, щоб відсвяткувати професійне свято – Міжнародний день кооперативів.

На свято до кооператорів
завітали: голова обласної
ради О.І. Вельбівець, заступник голови райдержадміністрації О.В. Дубовий, селищний голова О.Ф. Короленко,
голова районної ветеранської
організації А.О. Мовчан, колишні голови правління райспоживтовариства П.Д. Цимбал та В.П. Колодяжний.
Урочисте засідання відкрила голова профкому Лисянського райспоживтовариства
Т.В. Ніколюк, привітавши
присутніх з професійним святом. Потім голова правління
райспоживтовариства В.Д. Качур зробив короткий екскурс
в минуле споживчої кооперації, провівши паралелі із сьогоденням.
Ось уже 13 років Василь
Дмитрович очолює товариство. Маючи чималий досвід
роботи і розуміючи, як склад-

но нині конкурувати з приватним бізнесом, він налаштовує
колектив на результативну роботу. Знаходить час і для
співпраці з ветеранською організацією, яка є найчисельнішою в районі. В.Д. Качур привітав кооператорів із професійним святом та вручив кращим
працівникам відзнаки Спілки
споживчих товариств Черкаської області й Лисянського райспоживтовариства, а ветеранам – грошову допомогу.
Оплесками присутні зустріли земляка, голову обласної ради О.І. Вельбівця, який
відзначив, що споживча кооперація Черкащини, попри
шалену конкуренцію, залишається однією із найбільш стабільних організацій, якій довіряє споживач і яка відкрита
до спільних проектів.
Заступник голови райдержадміністрації О.В. Дубовий
сердечно привітав кооператорів та вручив грамоти і подяки
райдержадміністрації й районної ради кращим працівникам
і ветеранам–ювілярам.
У своєму виступі селищний
голова О.Ф. Короленко розповів про плідну співпрацю

правління, профкому і ради
ветеранів системи споживчої
кооперації Лисянщини з місцевою та районною радами,
висловив надію на те, що вона
триватиме й надалі.
Також тепло привітали
кооператорів голова районної
ветеранської організації
А.О. Мовчан, який свого часу
працював директором заготконтори; колишні голови
правління П.Д. Цимбал та
В.П. Колодяжний; голова ради
ветеранів районного спожив-

чого товариства О.О. Катан.
Святковий настрій присутнім забезпечив ансамбль
«Надвечір’я», учасники якого
виконали добірку пісень
власного авторства.
На згадку когорта кооператорів зробила світлину і поспішила за солодкий стіл до
ресторану «Тікич».

Ольга КАТАН,
голова ветеранської
організації Лисянського
райспоживтовариства

№27 (1308), четвер, 6.07.2017 р.

ВIДЛУННЯ СВЯТА

3

«Традиція – це не збереження попелу, а роздування вогню».
Жан ЖОРЕС, французький полiтичний дiяч

РІВНЕНЩИНА 29 червня в
міському палаці культури відзначила професійне свято численна
кооперативна родина Рівненщини. Свою повагу до кооператорів
засвідчили і представники місцевої влади — обласної державної
адміністрації, міської ради, Федерації профспілок області та партнери оптово-логістичного центру
«КоопТоргСервіс».

ДОСТОЙНО ПРАЦЮЮТЬ, КРАСИВО СВЯТКУЮТЬ
Урочистості традиційно розпочалися із благословення священнослужителів та вітального слова
голови правління споживспілки,
заслуженого працівника сфери
послуг України Петра Бараша:
– Нині споживспілка Рівненщини об’єднує 145 товариств, спілок
та організацій, які здійснюють
господарську діяльність через
майже півтори тисячі магазинів,
закладів ресторанного господарства, виробничих, заготівельних
та підприємств із надання послуг.
Кооперативні об’єкти знаходяться
переважно на селі і споживча кооперація обслуговує більше половини сільських жителів та залишається серед лідерів у системі
споживчої кооперації України.
Наша громадсько-господарська бізнес-структура одночасно
є надійним партнером влади: зокрема, і у впровадженні реформи
децентралізації, що є сьогодні однією з головних. А поки створюються нові громадські об’єднання,
згідно з прийнятими законами

про децентралізацію, тобто перекроюється звичний уклад життя,
– ми безперебійно виконуємо свою
функцію: забезпечуємо жителів
краю необхідними товарами та
послугами, стабільно наповнюємо податками місцеві бюджети.
Гортаючи сторінки року (від
свята до свята), можна виділити цілий ряд так званих маркерів, якими позначений наш шлях. Головний – це, безперечно, 150-річчя
створення першого споживчого товариства в Україні, яке ми відзначили в листопаді 2016 року, на яке
вперше з’їхалися керівники світових та європейських кооперативних структур, представники споживчої кооперації із Білорусі, Молдови, Казахстану. В цьому літописі
завдовжки в півтора століття вписаний і яскравий рівненський рядок: у 1902 році з’явилися Острозьке
та Здолбунівське споживчі товариства, в 1903 – Рівненське, в 1905 році
– Березнівське. Змінювалися часи
та навіть суспільно-економічні
формації, ставлення влади до коо-

перативного руху. Але незмінним
залишалося бажання людей господарювати на своїй землі за кооперативними принципами. Тож новітню кооперативну історію Рівненщини ми сьогодні пишемо разом із вами, шановні колеги.
Відрадно, що нам є з ким звірити життєві годинники, – це наші
шановні ветерани. Дякуємо Вам
за мудрі поради, батьківські настанови, – і просто за те, що ви є.
Сьогодні на Сході України
йдуть військові дії. Від початку
військового конфлікту кооперативними організаціями та працівниками проводяться благодійні
акції: збираються кошти, продукти харчування, в тому числі кооперативного виробництва і відправляються у зону бойових дій. Там –
чимало тих, хто трудиться в системі споживчої кооперації області,
або їх рідних та близьких. На превеликий жаль є й такі, що віддали
своє життя заради миру на Землі.
(Загиблих кооператори вшанували хвилиною мовчання).

Сьогодні є потужний суспільний запит на зміни в Україні загалом і в кооперації зокрема. Його
втіленню в життя сприятиме знакова для України подія – візова лібералізація з Європою, яка відчинила двері для України, надала
нові можливості. Нове бачення
управління торговельними процесами нещодавно привезли до нас
на Рівненщину Ізраїльські кооператори. Потенціал для змін у нас
є, насамперед, кадровий. Бо навіть
найдосконаліша технологія не замінить професіонала – якщо він
небайдужий до своєї справи. А відвідавши наші підприємства, ознайомившись з роботою «КоопТоргСервіс», ізраїльські колеги відзначили, що український досвід цілком може прислужитися і їм.
Під час урочистостей Петро
Бараш порадував колег гарними
новинами: по-перше, правління
споживспілки заснувало іменну
стипендію для найуспішніших
студентів кооперативного
економіко-правового коледжу,

НЕЗМIННI
ТРАДИЦIЇ
ХМЕЛЬНИЧЧИНА У споживчій кооперації області 95-й Міжнародний день кооперативів відзначали у кращих традиціях.
Спершу до ветеранів війни і праці Тимофія Івановича Величка і Миколи Павловича
Кременюка завітав голова ради ветеранів,
голова обкому профспілки Петро Борщинський, аби передати від правління Споживспілки та президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації сердечні вітання з нагоди професійного свята.
– Я щасливий в тому, що усе своє свідоме
життя віддав служінню народу через споживчу кооперацію, – каже Тимофій Величко, колишній директор міжрайбази. – Постійно згадую свій трудолюбивий колектив
з гарними кооперативними традиціями. Ми
прожили свій час в злагоді і порядку. Вдячний голові Споживспілки Віктору Філіпчуку,
правлінню Споживспілки, що не забувають
за нас. Нам, ветеранам, найдорожча нагорода – це увага.
А у переддень свята в обласній спілці зібрався кооперативний актив області, ветерани споживчої кооперації. Усіх тепло вітав
голова правління Споживспілки Хмельницької області Віктор Філіпчук. Він нагадав, що свято кооператорів започатковане
у далекому 1922 році у Італійському місті

Голова обкому профспілки
Петро Борщинський вітає
Тимофія Івановича Величка

Микола Павлович
Кременюк

Мілані, коли Конгрес Міжнародного кооперативного альянсу закликав уряди всіх держав відзначати його у першу суботу липня.
– З 1923 року відзначають це свято працівники та пайовики споживчої кооперації
Поділля. Від бакалійної лавки та кількох
десятків ентузіастів, що створили перше
Кам’янець-Подільське товариство спожи-

вачів, до сучасної соціально-господарської
інфраструктури пройшла споживча кооперація Хмельниччини. Подільські трудівники завжди пов’язували з нею надії на кращий завтрашній день, – сказав Віктор Філіпчук. Голова правління підбив попередні
підсумки господарсько-фінансової діяльності системи в І півріччі 2017 року, зосе-

по-друге, голову правління Сарненської райспоживспілки Віктора Краська Указом Президента
нагороджено медаллю «За працю
та звитягу».
…А потім був справжній зорепад вітань. Кращі з кращих отримували нагороди найвищого кооперативного рівня, облдержадміністрації, обласної та міської рад,
Федерації профспілок області.
Крім того, окремі кооперативні організації області, за перемогу у різних номінаціях, отримали нагороди й від ділових партнерів – «КоопТоргСервісу». Урочиста частина
перейшла у захоплюючу, наповнену позитивними емоціями, концертну програму. Завдяки правлінню споживспілки, його голови
Петра Бараша, на святкування Дня
кооперації цьогоріч було запрошено легендарну групу «Фристайл».
Свято у рівнян традиційно видалося по-справжньому душевним та родинним.

Олена СОБКОВИЧ

редив увагу присутніх на актуальних питаннях, серед яких головне – ще більше задоволення громадян в необхідних товарах
та послугах.
Сьогодні Споживспілка Хмельниччини
займає належне місце серед споживспілок
України за кількістю діючих підприємств
роздрібної мережі, підприємств громадського харчування, загальним обсягом роздрібного товарообороту, реалізації продукції власного виробництва в громадському
харчуванні. Всі організації та підприємства
забезпечили беззбиткову та прибуткову
роботу.
У цьому році правління Споживспілки
заснувало вищу нагороду правління – медаль «За вірність традиціям», якої удостоєні 2 особи. Це Віктор Васильович Слободянюк – голова правління Волочиського
РайСТ, який відсвяткував 70-річний ювілей,
та директор Чемеровецького ринку Ярослав Теодосійович Приймак, який відсвяткував 75-річчя від дня народження. Вони пропрацювали в системі споживчої кооперації
понад 50 років.
Також кращим кооператорам були вручені нагороди – облдержадміністрації, обласної та міської ради, Федерації профспілки області, правління обласної спілки та обкому профспілки.
Завершили святкову програму студенти
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту великою концертною програмою.

Олександр ГОРЕНКО
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ОДИН ДЕНЬ

З ВІТАЛІЄМ МЯСНІКОВИМ
КООПЕРАЦІЮ ТУТ ЗНАЮТЬ
Де вийти у Кагарлику і як пройти до
райспоживтовариства, нам підказав водій маршрутки Київ – Миронівка. «Значить, кооперацію тут добре знають», – подумалося з приємністю.
Керівника у кабінеті ми не застали,
але в приймальні запевнили, що він на
нас чекає і з хвилини на хвилину з’явиться. Віталій Семенович увійшов, голосно віддаючи розпорядження по телефону.
Від вранішньої кави, люб’язно запропонованої господарем, не відмовились,
однак випити її так і не встигли: голову
правління запрошував до себе міський
голова. Звісно ж, і ми з ним.

НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ ВЛАДИ
Олександр Олексійович Панюта на посаді сьомий рік. Народився на Сумщині,
за освітою будівельник. Про нього кажуть: добрий господарник, а конкретні
справи, зокрема і з благоустрою міста,
лише підтверджують ці слова. Депутат
міськради Указом Президента України
нагороджений орденом «За заслуги» III
ступеня. Але нас цікавило, на яких принципах ґрунтується співпраця між владою і кооперацією?
– Якщо зовсім коротко, то на принципах ділового партнерства. Заслуга Віталія Семеновича в тому, що попри різні
колізії і зазіхання на спілчанську власність, йому вдалося зберегти систему.
Так, якась частина майна перебуває в
тимчасовій оренді, але утримується в належних умовах, заклади торгівлі й громадського харчування доглянуті та конкурентоспроможні, у них своє, привабливе обличчя.
На відміну від багатьох недобросовісних підприємців, які не врегулювали
свої стосунки з міською радою, райспоживтовариство – один із найсумлінніших і найбільших платників податків.
Це надійне плече, на яке влада завжди
може гарантовано розраховувати. Приватник і кроку не зробить назустріч без
матеріальної вигоди, а кооператори знають і відгукуються на слово «треба».
В Кагарлику споживча кооперація
представлена 23 об’єктами. Справжньою

Віталій Мясніков і Олександр Панюта, міський голова

окрасою міста вважається ресторан «Колос», який одночасно може прийняти до
400 гостей; чудове приміщення самого
споживчого товариства; прекрасний критий ринок. Окреме спасибі спілчанам за
організацію торгівлі в малонаселених
пунктах: туди, де недоцільно тримати
магазин, щотижня виїжджає автолавка.
Кооператори одними з перших відгукнулися на військові події на сході країни:
сьогодні жодна волонтерська допомога
не обходиться без їх участі.
Окремої уваги заслуговує громадська
робота Віталія Семеновича: упродовж
п’яти скликань він депутат міської
ради. За цей час від нього надійшло найбільше депутатських звернень. У полі
його зору – ремонт доріг, будівництво
спортивних майданчиків біля спілчанських магазинів, до нього звертаються
громадяни з інших округів, бо знають:
цей депутат дійсно захищає і відстоює
права громади.
А ще Олександр Олексійович зізнався, що їх зв’язують не лише ділові стосунки, а й суто людські. Спілкуються і зустрічаються майже щодня: точок докла-

Із Сергієм Шевчуком, головою Мирівської сільради,
та Василем Трохименком, головою Сущанської сільради

дання спільних зусиль у влади і кооперації дуже багато.

У ПОЛІ ЗОРУ СПІЛЧАН

вони, за словами пана голови, були
важливі, потребували його втручання
і, відповідно, певного часу на вирішення проблем.
– Штатна ситуація, нормальний ритм
життя, – пояснює свою всюдисущність
мій візаві. – Треба було б ще у магазин на
Тургенєва проскочити, це на окраїні.
Під’їдемо?
Звичайно, під’їдемо, ми ж домовились, що наша присутність не повинна
порушувати його робочого графіку, заодно і думку людей почуємо. Продавцем
тут Маріанна Мозгова:
– Ми ввели у практику виїзну торгівлю. Обслуговуємо такі села, як Халча,
Очеретино, Воронівка. Населення там переважно похилого віку, ми добре знаємо,
що таким бабусям-дідусям потрібно. У
кожного з них є номери наших телефонів, завжди можуть щось дозамовити. А
ви помітили, який дитячий майданчик
біля нашого магазину? Це наш голова постарався. Під вечір тут завжди людно:
поки дітки бавляться, дорослі можуть на
тренажерах позайматися. І займаються,
причому досить активно! А тоді й до нас
зайдуть, чаю або кави вип’ють, солодощів куплять.
Уже в машині пан Мясніков продовжив тему виїзного обслуговування сільського населення, додавши до вже згаданих віддалених сіл Тернівку, Расавку,
хутори Тарасівський, Петрівський, Оріхове.
Побували ми і на критому ринку, який
поруч із райспоживтовариством, у приміщенні колишнього магазину «Техніка». За словами його директора Наталії
Чернявської, до речі, потомственного
кооператора, тут всі торговельні місця
зайняті. Підприємцям подобається, що
це центр міста, зручні умови праці і, як
головний козир – тепло взимку. На одне
бідкаються – низьку купівельну спроможність громадян. Але вирішення цієї
глобальної проблеми належить до компетенції держави.

«Про добрі справи Мяснікова ви почуєте упродовж дня не раз і від багатьох»,
– підтвердження цим словам міського голови ми знаходили при кожній зустрічі
з новими людьми.
Того дня нам пощастило поспілкуватися з головами сільських рад: Сущанської – Василем Михайловичем Трохименком, Мирівської – Сергієм Володимировичем Шевчуком, Буртівської – Олександром Васильовичем Драганом. Меседж у цих достойних, наділених владою
мужів один: «На споживчу кооперацію
ми молимось, бо це і торговельне обслуговування віддалених населених пунктів; і харчування школярів, за що не надякуються батьки і діти; і багато інших
повсякденних функцій, які у полі зору
спілчан.
У визначені Віталієм Семеновичем РОЗІРВАТИ «ГОРДІЇВ ВУЗОЛ»
для бесіди з журналістом рамки ми
Незважаючи на те, що Спілка споявно не вкладалися: від розмови постій- живчих товариств Київської області
но відволікали телефонні дзвінки, всі працює в «урізаному» форматі – до її

Наталя Горбаченко, продавець на критому ринку
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складу входять лише дев’ять райспоживтовариств, показники господарсько-фінансової діяльності за перший
квартал 2017 р. по деяких напрямах у
неї навіть кращі, ніж у тих, що повністю укомплектовані. Роздрібний товарооборот становить 10 млн. 81 тис. грн.,
громадського харчування – 2 млн. 431
тис. грн., підприємства і організації
працюють прибутково, кооперативним
обслуговуванням охоплені майже всі
населені пункти. За минулий рік до бюджету району сплачено 2 млн. 300 тис.
грн., в тому числі податок на землю
становить 944 тис., на нерухомість – 75
тисяч.
– У 1999 році, коли я заступав на посаду голови, це була повністю збанкрутіла структура, – пригадує Віталій Семенович. – До такого жалюгідного становища систему довели кумівство і панібратство. Мені, людині пришлій з іншого району, було непросто розірвати
цей «гордіїв вузол» і дати всім зрозуміти: віднині все буде по справедливості,
так, як ми записали у постанові правління. Я й тепер, знайомлячись з новими керманичами району, на першу зустріч беру із собою Закон «Про кооперацію», де у пункті 7 сказано, що споживча кооперація є незалежною від виконавчої влади структурою. При цьому
ми добре розуміємо, що у нас однакова
мета – якомога ширше задоволення потреб населення, тому від себе обіцяємо
повну підтримку.

ЩО ТАКЕ «ХОРОШО»
І ЩО ТАКЕ «ПОГАНО»
З року в рік кооператорам вдається
вигравати тендери на харчування
учнівської молоді. Не виключено, що
наступного навчального року кількість
таких шкіл зросте до 16-ти. Факт, котрий, безперечно, робить честь кагарличанам, вартий наслідування. Однак
у цій надважливій справі криється багато проблем. Одна з них – непомірне
зростання цін на енергоносії. Річ у тім,
що шкільні їдальні обладнані застарілим устаткуванням, яке споживає велику кількість електроенергії. Відповідно, кооператорам неможливо вкластися у кошти, виділені батьками і державою на початку року. Ще одне питання,
котре набирає гостроти, – брак спеціалістів. На селі все менше залишається
кваліфікованих кухарів, тому доводиться запрошувати далеких від ресторанної справи людей і самотужки їх навчати. Хвилює і обурює пана голову
ліквідація такої структури, як санепідемстанція, вважає це рішення недолу-
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«Обмежень не існує – чим більше ти прагнеш чогось, тим далі зумієш просунутися».
Майкл ФЕЛПС, американський плавець, 23-кратний олiмпiйський чемпiон

гим і поспішним, бо воно напряму
пов’язано зі здоров’ям дітей.

БУДЕ ЖИТИ СЕЛО –
ЖИТИМЕ Й КООПЕРАЦІЯ
Серед нагород і визнань, якими пишається пан Мясніков, – почесна трудова
відзнака «Знак пошани» Укоопспілки,
звання заслуженого працівника сфери
послуг і Почесного громадянина міста
Кагарлик.
Він народився в Орловській області,
у с. Внуково, а здобувати освіту поїхав
до Херсона: хотів будувати кораблі. У
суднобудівельний технікум не вступив,
зате став студентом кооперативного,
який закінчив з червоним дипломом і
продовжив навчання у Львівському торгово-економічному інституті. Далі – скупі й сухі штрихи трудової біографії:
кооперативне «хрещення» прийняв в
Обухівській райспоживспілці; у 24 роки
став наймолодшим завторгом, а в 26 –
очолив Васильківську райспоживспілку.
У Кагарлик його «кинули на прорив»
– витягати район з боргової ями. Якби
сьогодні хтось взявся порівняти «як
було» з тим, «як стало», то картина різнилася б кардинально: прийняв майже
збанкрутілу систему і вивів її на лідерські позиції.
Чи почиває на лаврах пан Мясніков?
Звісно ж, ні. Бо сьогодні інші часи і коло
питань, які доводиться вирішувати, значно розширилось.
– Однак, вводячи елементи нового у
форми і методи господарювання, не слід
огульно відмовлятися від вікових спілчанських традицій, – переконаний один
із аксакалів нашої системи. – Раніше
села трималися ще й на колгоспах, нині
– лише на кооперації: буде жити село –
житиме кооперація.
Віталій Семенович не приховує, що
його лякають байдужість до проблем
системи – одних і нездорові амбіції й
апетити – інших. Вважає, що такі люди
можуть розтягнути спілчанське майно.
Яким би хотів бачити свого спадкоємця?
– Щоб він хоча б на 80% був у душі таким кооператором, як я. Кооперацію треба любити і захищати. Якщо ти вже прийшов у систему, служи і віддавайся їй сповна, завжди запитуй себе: який слід я залишу після себе, яку спадщину передам
своїм нащадкам? І остерігайся, щоб потім не було нестерпно боляче усвідомлювати: міг, але не зробив.

Віталій Мясніков і Вікторія Бойко, продавець магазину «Сток центр»

Маріанна Мозгова, продавець магазину «Продукти» СТ «Продторг»

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
Дитячий та спортмайданчик біля магазину «Продукти»

Ресторан «Колос»
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COOP: РЕГІОНИ
СЕМІНАР-НАРАДА

ЯК ПОЖВАВИТИ ТОРГОВЕЛЬНУ ДIЯЛЬНIСТЬ
Щоб поліпшити ефективність господарювання і ознайомити кооператорів із змінами та доповненнями до
податкового законодавства, правління Споживспілки провело семінар-нараду за участі голів правлінь і головних бухгалтерів райспоживспілок, райспоживтовариств та керівників і головних бухгалтерів підприємств облспоживспілки.
ЖИТОМИРЩИНА

В

ступним словом зібрання
відкрив голова правління
Споживспілки Степан
Григор'єв.
– Ми зібралися сьогодні для того, щоб почути один одного, у разі потреби, допомогти, і до
фінішу року традиційно дійти у
трійці-четвірці лідируючих, – сказав Степан Максимович.
На спільних завданнях
торговельно-комерційних і економічних служб, щоб підвищити
ефективність господарювання, зупинився у своєму виступі перший
заступник голови правління Василь Баранівський. Він поділився
своїми враженнями від нещодавнього семінару, проведеного Укркоопспілкою на базі об’єктів торгівлі Тернопільської Споживспілки.
– У нас є у кого вчитися, але водночас можемо ділитися і власним
досвідом, – запевнив Василь Володимирович. – Взяти для прикладу хоча
б споживче товариство «Універсал15» підприємства облспоживспілки
«Житомирська універсальна база».
За рахунок розширення власної торговельної мережі неприбутковими
магазинами, взятими в оренду у наших же кооператорів, товариство

збільшило об’єми закупівлі товарів
за нижчими цінами, нарощуючи
тим самим власний товарооборот.
І у досі збитковому магазині товарооборот відразу збільшується у 3-4
рази. Постає питання: за рахунок
чого? Відповідь одна: за рахунок роботи! Роботи з людьми, а це і з продавцем, і з покупцем, з товаром, його
асортиментом, викладкою, роботі з
постачальником тощо. Тож є над
чим працювати.
Заступник голови правління
Споживспілки Петро Лотюк, аналізуючи результати фінансовогосподарської діяльності за перший квартал, зазначив:
– У цілому по системі ми спра-

цювали прибутково, збільшивши
цей показник більш як на третину,
що дало нам можливість посісти
друге місце серед спілок України. У
цьому заслуги передусім Коростишівської, Новоград-Волинської,
Овруцької, Олевської, Малинської
райспоживспілок, підприємств облспоживспілки – «Коростенський…»,
«Бердичівський…» і «Малинський…» кооперативних ринків. На
перший погляд це дає нам право
впевнено себе почувати. А ось «другий погляд» вказує на зворотне,
оскільки прибуток одержано не за
рахунок основних галузей діяльності, а значить у нашій роботі допущені недоліки, мають місце не

використані резерви та невирішені
питання.
Саме на цих питаннях Петро Васильович і загострив увагу присутніх, глибоко аналізуючи
господарсько-фінансову діяльність
як системи в цілому, так і кожної
структури зокрема.
Про нове у податковому законодавстві, а саме: про контрольовані
операції, трансфертне ціноутворення, про новий порядок надання податкових консультацій з першого
квітня 2017 року та вимоги щодо
удосконалення бухгалтерського обліку і звітності розповіла заступник голови правління Споживспілки, начальник управління бухгалтерського обліку, звітності та корпоративних прав, головний бухгалтер Споживспілки Людмила Петрівна Пасколова.
Головний юрисконсульт Споживспілки Людмила Василівна Беседовська доповіла учасникам
семінару-наради про стан дотримання у кооперативних організаціях і підприємствах Земельного кодексу України та шляхи врегулювання земельних відносин відповідно з новим Земельним кодексом
України.

Про стан виконання рішень ревізійної комісії та правлінь Споживспілок щодо дотримання кооперативними організаціями і підприємствами фінансової дисципліни, збереження кооперативної
власності й раціонального використання майна, переданого в
оренду, – на цих питаннях акцентував увагу присутніх голова ревізійної комісії Споживспілки Руслан
Семенович Баранюк.
У роботі наради-семінару взяла
участь головний спеціаліст управління праці облдержадміністрації
Ірина Анатоліївна Рябова. Висвітлення теми «Актуальні питання дотримання чинного законодавства
про працю» вона провела у формі
запитань і відповідей.
Жвавий інтерес, обговорення і
підтримку викликала інформація
про запровадження у кооперативних магазинах, у тому числі і у переданих в оренду, та на кооперативних ринках роздрібної торгівлі тільки брендових «СООР Україна» поліетиленових пакетів, рекламуючи
тим самим систему споживчої кооперації України.

Зоя ЦВЄТАЄВА

КОНКУРСИ
ТАМАРУ ГРИГОРІВНУ
ГРИЦАЙ,
голову правління Великобубнівського споживчого товариства, з 50-річним ювілеєм, яке
вона відзначатиме 8 липня.
Шановна Тамаро Григорівно!
З нагоди Вашого ювілею прийміть найщиріші привітання
та побажання міцного
здоров’я, довгих років життя,
благополуччя, добра та миру.
У квітні цього року виповнилось 30 років, як Ви прийшли
працювати в систему споживчої кооперації Роменського
району. За ці роки Ви зробили
значний особистий внесок у її
розвиток. Нині завдяки Вашим
організаторським здібностям
та господарському хисту
ефективно функціонує споживче товариство. Висловлюємо Вам вдячність за сумлінну працю та відданість справі.
Хай бадьорість і енергія довгі
роки не покидають Вас, повага і шана людей супроводжують все життя.
Хай роки золоті,
ніби в казці пливуть,
Сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони
і добро принесуть,
і задумане хай все здійсниться!
З повагою
правління Роменської
райспоживспілки та президія
районної профспілкової
організації працівників
споживчої кооперації

СТРАХОВА ГРУПА
«Ю.БІ.АЙ-КООП» СПІЛЬНО
З «УКРКООПСПІЛКОЮ»
ПРОВЕЛИ КОНКУРС
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
КООПЕРАТИВНИХ ВИШІВ
«Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»
спільно з Всеукраїнською центральною
спілкою споживчих товариств («Укркоопспілкою») провели конкурс на кращу роботу з дисципліни «Страхові послуги» для
студентів кооперативних вишів.
Студентам спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування» було
запропоновано підготувати роботу на
тему «Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи страхової
компанії». Роботи оцінювала комісія, до
складу якої увійшли представники СГ
«Ю.БІ.АЙ-КООП», Правління Укркоопспіл-

ки, працівники НМЦ «Укоопосвіта» та ректори і викладачі кооперативних вишів.
– Конкурс дозволив студентам не лише
продемонструвати свої теоретичні знання,
а й спробувати розробити практичні моделі роботи, які автори зможуть використовувати у реальному житті, – зазначив генеральний директор АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ–КООП»
Андрій Мороз. – Адже фіналісти I-го етапу
отримали можливість пройти робочу практику в структурних підрозділах нашої компанії, спробувати практично реалізовувати
отримані знання та почати втілювати свої
життєві амбіції і плани, щоб навчитись заробляти реальні гроші.
Переможцями конкурсу стали Анастасія Ясінська (Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту), Василь Куць (Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж)
та Лілія Ганоченко (Харьківський кооперативний торгово-економічний коледж).
Окремо також було відмічено високу кваліфікацію та грунтовний науковий підхід
Тетяни Лизи, студентки Житомирського
кооперативного коледжу бізнесу і права.
Окрім дипломів усі переможці (фіналісти II-го етапу) отримали грошові винагороди та сертифікати на отримання страхових послуг.
Як відомо, у квітні поточного року керівництвом СГ «Ю.БІ.АЙ» та СК «Укоопгарант» було прийнято рішення щодо злиття компаній та утворення нового потужного і фінансово надійного гравця на страховому ринку України – Приватного акціонерного товариства «Страхова група «UBICOOP» (Ю.БІ.АЙ-КООП).

Власна інформація

ДІТЯМ – І СТРАХОВИЙ ПОЛІС,
І СМАКОЛИКИ, І РАДІСТЬ

Даринка
та Меланія

Переможцями ще одного
творчого конкурсу, який організувала «Страхова група «Ю.
БІ.АЙ-Кооп», стали онучки голови профспілкового комітету
Березнівського районного споживчого товариства, що на Рівненщині, Надії Грушевської –
Даринка та Меланія. Семирічна Даринка здобула призове
місце, а от її маленька чотирьохрічна сестричка Меланія
виборола суперприз!
У конкурсі брали участь діти
кількох вікових категорій – від 1
року до 15. Роботи конкурсантів
були опубліковані на сторінці
Фейсбук UBI-COOP. Шляхом голосування, а це були звичайні
«лайки», обирався переможець.
І вже 26 червня підбито підсумки творчого змагання. Звісно,
маленькі учасники дещо хвилювалися. Але ніхто не залишився
без призу. А от переможці отримали цінні подарунки, смаколи-

ки, футболки із логотипом компанії та страховий поліс.
– Дівчатка завжди захоплювались малюванням, – з гордістю ділиться Надія Грушевська.
– Зазвичай малюють усе, що
бачать – людей, природу, свої
мрії. А коли випала можливість
взяти участь у конкурсі, без обдумувань погодилися. Вони до
конкурсу віднеслися із особливою відповідальністю: самі
фантазували, малювали, особисто щодня перевіряли кількість «лайків» під їхніми малюнками. Тішилися, якщо бачили, що їх підтримують не
лише жителі Рівненщини, а й
Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини. А коли дізналися про перемогу, дитячій
радості не було меж. А мені
приємно від того, що у нас ростуть такі талановиті та творчі
дітки.

Олена СОБКОВИЧ
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«Сім'я завжди буде основою суспільства».
Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник

КООПЕРАТИВНА ДИНАСТІЯ

РОДИННА СПРАВА
Таких красивих магазинів, як у селах Брище і Маяки Милушівського споживчого товариства, – реконструйованих,
модернізованих, приведених до конкурентоспроможного стану – в системі Луцької райспоживспілки, що на Волині,
тепер багато. Курс правління і його голови Тетяни Маковської на осучаснення торговельної мережі та закладів
громадського харчування увінчався успіхом і вже демонструє обнадійливі результати господарської діяльності.
ТОРГІВЛЯ
ПО-ОСОБЛИВОМУ
По дорозі у с. Брище голова
правління Милушівського споживчого товариства Лариса Іванівна Миронюк розповідає про
специфіку торгівлі у цьому населеному пункті:
– До обласного центру звідси
15 кілометрів, тож багато мешканців працюють у місті, де мають змогу і отоварюватись. До
того ж, проїзд місцевим жителям
безкоштовний – цією пільгою
компенсуються умови проживання, пов’язані з розташуванням
поблизу сміттєзвалища. Тому
продавця у свій магазин ми підбирали довго і прискіпливо, розуміючи, що від нього великою мірою залежить, чи підуть сюди
люди, а чи оминатимуть десятою
дорогою. Олена Михайлівна Годованюк – фахівець від Бога. Її
роботою і ми задоволені, і покупці. Це той заклад, куди без попередження хоч кожного дня можна возити делегації.
Запитувати в Олени Михайлівни, як їй працюється, було зайвим, бо якби не любила свою роботу і не дорожила нею, то давно б
кинула, а не добиралася щодня за
вісім кілометрів із сусіднього
села: у дощ і в заметіль, маршруткою чи й пішки.
– Торгівля – це моє. Люблю,
щоб в магазині був порядок, щоб
викладка товарів привертала увагу. Після ремонту, в який вкладено 400 тис. грн., магазин ніби заново родився: сяє новизною, чистотою і пахне свіжістю.
На площі у 80 кв. м знайшлося
місце і для продуктів харчування, і для овочів, фруктів, для промислової й канцелярської груп
товарів. Під час реконструкції завбачливо відремонтували сусідню з торговельним залом кімнатку, де згодом планується відкрити кафетерій. Поки що це не на
часі, зате відвідувачам уже сьогодні є де усамітнитись і в затишних умовах випити кави чи чаю.
Мою увагу привернув колоритний відвідувач, котрий нічого не
купував і з цікавістю поглядав на
нас, приїжджих.
– Вам, Корнійовичу, як завжди? – відволіклась від розмови
з нами Олена Михайлівна.
– Так, мені «своєї» кави.
Поцікавилась у дідуся, що то
за кава така особлива.
– То ви у дівчат спитайте, як
вона називається, бо вони ліпше
знають, що мені смакує. А це що,
мене фотографують? Другий раз
за все життя! Перший – на Дошку
пошани, коли я працював тракто-

Голова правління Милушівського споживчого
товариства Лариса Миронюк та голова правління
Луцької райспоживспілкиТетяна Маковська

ристом у дослідному господарстві. Оце так оказія! – дивується.
Зозуля накувала Миколі Корнійовичу Луцюку 81 рік. Каже, що
в кооперативному магазині буває
щодня. «Часом, і не треба нічого,
а зайти хочеться – привітно тут.
І продавці хороші».

ву техніку: привеземо з доставкою додому.
Рука доброї господині тут теж
відчувається в усьому – в чистих
вітринах, акуратних столиках,
квітах на вікнах.
– В кооперації, на Черкащині,
працюють моя тітонька та її діти,
– не без гордості повідомляє Діана Станіславівна. – Так що ми всі
члени спілчанської родини.

КООПЕРАТИВНОМУ РОДУ
НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ
З’ясувалося, що в мінімаркеті
с. Маяки, що не так далеко від
с. Брище, трудиться донька Олени Михайлівни – Діана Станіславівна Парафенюк. Її стаж у споживчій кооперації 23 роки – вдвічі
менший, ніж у мами, а продавцями обидві працюють однаково –
по вісім літ. І живуть разом –
дев’ятеро осіб в одній хаті: різновікові представники чотирьох поколінь! Як уживаються? Дуже навіть добре, а інакше, в інших умовах себе не уявляють.
– У тому, що наші з мамою магазини схожі, немає нічого дивного, бо ми щодня обмінюємося інформацією, і якщо щось у когось
краще, апробуємо в себе. Ситуа-

Завідуюча магазином Олена Годованюк

Місцевий відвідувач Микола Луцюк

ція в Маяках складніша через шалену конкуренцію: тут на лінії у
два кілометри розташовано 14
торгових точок! Залишатися оригінальним дуже важко. Але маємо свої ніші: надійних постачальників, ходовий асортимент, моральні й матеріальні заохочення.
Крім продуктів, пропонуємо і
промислові товари. Тільки у нас
можна зробити замовлення на будівельні матеріали – вапно, цемент, шифер, гіпсокартон, а також на великогабаритну побуто-

У цьому році витрати знову
різко пішли вгору: майже всі сільські ради підняли процентну
ставку земельного податку, у два
рази зріс податок на нерухомість.
За підсумками першого кварталу
прибутковими виявилися ті юридичні особи, котрі працювали на
єдиному податку, а ті, що залишилися на загальній системі зі
сплатою ПДВ – збиткові. Тож ремонтні роботи на своїх об’єктах
НА РЕЙКИ
ми виконували лише за рахунок
СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ
новостворених споживчих това– Минулого року Луцькою рай- риств, не продавши при цьому
споживспілкою товарів і послуг жодного приміщення.
було реалізовано на 21,5 млн. грн.,
прибутково спрацювали всі організації, власні обігові кошти становлять 1 млн. 243 тис. грн., у ремонт і придбання нових основних
засобів вкладено 1 млн. 956 тис.
грн., – напам’ять оперує цифрами
Тетяна Онуфріївна Маковська. –
Лише податків сплачено 2 млн.
112 тис. грн. Якби з цієї захмарної
суми хоча б половину ми могли
направити на реконструкцію, то
вже б усі наші заклади виглядали, як лялечки.

СИСТЕМУ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ СЛІД АКТИВНІШЕ ПЕРЕВОДИТИ НА
РЕЙКИ СІМЕЙНОГО
БІЗНЕСУ, ВСІЛЯКО
ДОПОМАГАТИ І СПРИЯТИ
ЙОГО РОЗВИТКУ

На думку пані Маковської, систему споживчої кооперації слід
активніше переводити на рейки
сімейного бізнесу: не ставити
йому палки в колеса, як це часом
трапляється, а всіляко допомагати і сприяти його розвитку. Наведені вище приклади, коли в одному споживчому товаристві працюють мама й донька, непоодинокі. Це ще не формат сімейного
бізнесу, однак хороша і переконлива ілюстрація, як зростає інтерес членів однієї родини до споживчої кооперації, як їх єднає не
лише спільний дах над головою,
а й спільна справа.

Завідуюча магазином Діана Парафенюк

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 10
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

03.50 «уДачний проект»

1+1

04.25 «Готуємо разом»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10

05.05 «Стосується кожного»

09.00 Т/с «Площа Берклі»

СТБ

09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський путів-

06.20 «Все буде добре!»
08.20 «Планета земля 2»

ник»
12.20 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із сурдопере-

09.20 Х/ф «Аварія — дочка мен-

11.15 «Україна має талант!

кладом)

13.55 Т/с «Лінія захисту»

13.55 «Битва екстрасенсів 14»

15.00 Новини

16.00 «Все буде добре!»

15.20 Д/ф «Колажі»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

16.20 Т/с «Красуні Едіт Уортон»

18.30, 23.05 «Слідство ведуть

17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку

екстрасенси»

19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини

УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Ангел у серці»
14.45, 15.30 Т/с «Волошки»

21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 Вічне

16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.10 Сьогодні

23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Про головне
02.40, 03.15 Т/с «Таксі»

19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Х/ф «Казка казок» 16+
04.00 Зоряний шлях
05.20 Агенти справедливості
16+

04.00 Д/ф «Володимир Івасюк.

05.50 Вічне
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10

10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40 Х/ф «Байки Мітяя» 12+

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

16.45, 19.30, 01.30 ТСН
20.15, 21.20 Х/ф «Свати-6»

ІНТЕР

світу»

нацистів»

20.00 «Подробиці»

23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Про головне
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

09.20 «Україна має талант!
Діти»

05.50 Вічне

лом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чо-

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

23.20, 01.50 Х/ф «Міф»

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.30, 23.05 «Слідство ведуть

20.15, 21.20 Х/ф «Свати-6»

07.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.15 Т/с «Вузький міст»
13.55 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.15 «Чекай мене»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»

УКРАЇНА

19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне

06.10, 12.50 Агенти справед-

16.00, 17.10 Т/с «Величне сто-

22.20 Х/ф«Пізнє каяття» 16+
23.20, 01.45 Х/ф «Найкращий
екзотичний готель «Меріголд» 16+
ІНТЕР

ливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

05.50 Мультфільм

21.30 Новини. Спорт

07.15, 08.15 Ранок з «Украї-

06.40 «Подробиці»

нацистів»

ною»
09.15 Зоряний шлях

22.55 Вічне

10.50 Реальна містика

23.00 ТРК «ЕРА»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

20.00 «Подробиці»

01.20 Новинний блок

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

01.50 Новини. Культура

23.55 Т/с «Впізнай мене, якщо

02.05 Про головне

кар» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 04.05 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

ливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

12.35 Х/ф «Байки Мітяя» 12+
13.40, 14.50 Х/ф «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 01.50 ТСН
20.15, 21.15 Х/ф «Пізнє каяття»
16+
22.15, 02.15 Х/ф «Пінгвіни містера Поппера»
00.00 Х/ф «Греберси» 16+
ІНТЕР

09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика

05.50 Мультфільм

14.45 Т/с «Жіночий лікар» 16+

06.40 «Подробиці»

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

07.20 «Слідство вели... з Лео-

годні

нідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю
світу»

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

10.10 «Давай одружимося»
12.10 Т/с «Анна Герман» (16+)

21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок.
Злочинний намір» 16+

14.10 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
16.45 «Речдок»

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

16+

ліття. Роксолана»

21.00 Новини

21.50 Док. драма «Мисливці на

06.10, 12.50 Агенти справед-

10.45, 12.20 «Міняю жінку-7»

20.00 «Подробиці»

16.45, 19.30 ТСН

06.55 «Подробиці»

УКРАЇНА

09.30 «Чотири весілля-3»

05.20 Агенти справедливості

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

19.00 Новини. Культура

ваємо дітей»

«Сніданок з 1+1»

18.00 «Стосується кожного»

16.20 Мистецькі історії

06.10 Мультфільм

екстрасенси»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10

13.50, 14.55 Х/ф «Свати-6»

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

екстрасенси»

ловіки проти жінок»

12.00 ТСН

17.40 Новини

16.00 «Все буде добре!»

20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

13.50 «Битва екстрасенсів. Чо-

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

04.30 Реальна містика

15.15 Фольк-music

18.50, 22.45 З перших вуст

лом Костіциним»

03.30 Зоряний шлях

20.15, 21.20 Х/ф «Свати-6»

18.15 Новинний блок

1+1

12.30 «Містичні історії-2 з Пав-

12.40 Х/ф «Байки Мітяя» 12+

15.00 Новини

ІНТЕР

05.50 Вічне

10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»

16.45, 19.30 ТСН

ловіки проти жінок»

03.50 Т/с «Роксолана»

16+

09.30 «Чотири весілля-3»

12.30 «Містичні історії-2 з Пав-

02.05 Про головне

09.25 «Україна має талант!

15.30 Т/с «Жіночий лікар-2»

СТБ

13.00 Новини (із сурдопере-

01.50 Новини. Культура

02.35 Т/с «Таксі»

21.50 Док. драма «Мисливці на

22.55 Вічне

09.30 «Чотири весілля-2»

01.20 Новинний блок

08.40 «Все буде смачно!»

20.35, 22.45 «Кохана, ми вби-

18.00 «Стосується кожного»

Уортон»

(нічний канал)

06.45 «Все буде добре!»

18.30, 23.05 «Слідство ведуть

22.40 Мегалот

05.05 «Стосується кожного»

СТБ

19.55 Слідство. Інфо

17.40 Новини

зможеш» (16+)

кожного»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

21.30 Новини. Спорт

23.55 Т/с «Впізнай мене, якщо

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

«Стосується

19.20 Д/с «Дикі тварини»

15.10 «Слідство вели... з Лео-

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

Ток-шоу

16.00 «Все буде добре!»

21.00 Новини

16.45 «Речдок»

05.05

19.00 Новини. Культура

12.10 Т/с «Анна Герман» (16+)

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

13.55 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Хочу бути

20.20 Про головне

08.35 «Все буде смачно!»

ліття. Роксолана»

15.20 Світло

10.10 «Давай одружимося»

нідом Каневським»

23.00 ТРК «ЕРА»

Діти»

18.50, 22.50 З перших вуст

08.15 «Орел і Решка. На краю

03.40 «уДачний проект»

кладом)

07.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»

03.00 «Подробиці»

13.00 Новини (із сурдопере-

18.15 Новинний блок

04.25 «Готуємо разом»

дянами

11.45 Д/с «Порятунок ферми»

06.40 «Подробиці»

11.45 Д/с «Порятунок ферми»

14.20, 17.10 Т/с «Величне сто-

09.55 Т/с «Епоха честі»

нацистів»
22.55 Вічне

04.15 «Готуємо разом»

Уортон»

17.45 М/с «Книга джунглів»

03.45 «уДачний проект»

13.30 Уряд на зв’язку з грома-

09.00, 16.30 Т/с «Красуні Едіт

21.30 Новини. Спорт
21.50 Док. драма «Мисливці на

00.40 «Подробиці»
01.30 Т/с «Банкірші»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

05.50 Мультфільм

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

12.20 Х/ф «Байки Мітяя» 12+

СЕРЕДА, 12

15.00 Новини

16+

03.05 «Подробиці»

кладом)

21.00 Новини

зможеш» (16+)

13.55 Т/с «Лінія захисту»

06.40 «Все буде добре!»

10.45 «Міняю жінку-6»

22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо

23.20, 01.55 Х/ф «Перемагай»

09.55 Т/с «Епоха честі»

«Сніданок з 1+1»

04.45 Реальна містика

13.30 Наші гроші

ВІВТОРОК, 11

09.00, 16.45 Т/с «Красуні Едіт

20.20 Про головне

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

01.35 Т/с «Банкірші»

Щоб народитися знову»
04.50 Т/с «Роксолана»

09.30 «Чотири весілля-2»

20.30, 22.45 «Хата на тата»

18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

ліття. Роксолана»

Діти»

13.30 Борхес

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

«Сніданок з 1+1»

13.40, 14.55 Х/ф «Свати-6»

та»

02.00 Х/ф «Казка казок» 16+

07.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю
світу»

22.45 Т/с «Впізнай мене, якщо

ЧЕТВЕР, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Красуні Едіт
Уортон»

01.30 Т/с «Банкірші»
03.10 «Подробиці»
03.50 «уДачний проект»

09.55 Т/с «Епоха честі»

04.25 «Готуємо разом»

11.45 Д/с «Порятунок ферми»

05.10

13.00 Новини (із сурдопере-

Ток-шоу

13.30 Слідство. Інфо

«Стосується

кожного»
СТБ

кладом)

06.45 «Все буде добре!»

13.55 Т/с «Лінія захисту»

08.40 «Все буде смачно!»

15.00 Новини

09.25 «Україна має талант!

15.20 Надвечір’я. Долі

10.10 «Давай одружимося»

17.25 Школа Мері Поппінс

12.10 Т/с «Анна Герман» (16+)

17.40 М/с «Книга джунглів»

15.10 «Слідство вели... з Лео-

18.15 Новинний блок

нідом Каневським»

зможеш» (16+)
00.45 «Подробиці»

18.50, 22.45 З перших вуст

Діти»
12.30 «Містичні історії-2 з Павлом Костіциним»
13.55 «Битва екстрасенсів. Чоловіки проти жінок»

16.45 «Речдок»

19.00 Новини. Культура

16.00 «Все буде добре!»

02.35 Т/с «Таксі»

21.00 Т/с «Вангелія» 16+

17.40 Новини

19.20 Д/с «Дикі тварини»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

01.35 Т/с «Банкірші»

03.50 Т/с «Роксолана»

23.30 Т/с «Закон і порядок.

18.00 «Стосується кожного»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

18.30, 00.35 «Слідство ведуть

03.10 «Подробиці»

05.50 Вічне

зможеш» (16+)

Злочинний намір» 16+

20.00 «Подробиці»

лецькою

екстрасенси»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
20.35, 22.45 «Я соромлюсь
свого тіла 3»

14.30, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»

УКРАЇНА
06.10, 12.50 Агенти справедливості 16+

00.00 «Вечірній Київ»

18.20 Чоловічий клуб

03.35 Х/ф «Їхали ми, їхали…»

14.40 Фольк-music

02.00 «Маленькі гіганти»

19.00 Д/с «Скарби та смер-

04.45 Док. проект «Нам його не

15.50 Д/с «Садові скарби»

годні

08.15 «Орел і Решка. На краю

їна»

23.30 Т/с «Закон і порядок.
Злочинний намір» 16+

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

12.10 Т/с «Анна Герман» (16+)
14.10 «Слідство вели... з Лео-

21.00 Т/с «Вангелія» 16+

23.00 ТРК «ЕРА»

світу»
10.10 «Давай одружимося»

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

22.45 Мегалот

нідом Каневським»

01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.15 Чоловічий клуб. Спорт

03.50 Т/с «Роксолана»

16.45 «Речдок»

16.00 Т/с «Своя правда»

20.30 Перша шпальта

20.00 «Подробиці»

21.00 Новини

20.30 «Слов’янський базар у

08.05 «Караоке на Майдані»

11.20 «Хата на тата»

15.15 Х/ф «З привітом, Козано-

22.40 Х/ф «Формула кохання»
00.15 «Слідство ведуть екстра-

П’ЯТНИЦЯ, 14

11.40 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

05.20 Х/ф «Їхали ми, їхали…»

16.30, 21.15 «Вечірній квар-

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Красуні Едіт Уор-

18.30 «Розсміши коміка 2017»
08.05 Х/ф «Швидкий поїзд»
10.00 Х/ф «Вам і не снилося»

тон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.00 Новини (із сурдопере-

11.50 Х/ф «Гордість та упередження»

13.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.55 Т/с «Лінія захисту»

20.15 Х/ф «Знай наших»
23.15 «Світське життя»

15.20 Віра. Надія. Любов

сенси»

«Кібервійни»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20 Про головне
21.00 Новини

07.15 Х/ф «Дівчина без адре-

06.10, 12.50 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

15.30

Т/с

«Жіночий

гордість

УКРАЇНА

07.30 Зоряний шлях

15.10, 16.10, 17.10, 18.30

08.40 Т/с «Вангелія» 16+

«Світ навиворіт-8»

13.45 Т/с «Бабуся при надії»

19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Папараці» 12+
01.00 Х/ф «Невдаха із Каунт-

Злочинний намір» 16+
05.30 Зоряний шлях

Каунті»

лонки»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Скарби та смер-

09.50 Х/ф «Королівський гене-

Олегом Панютою

02.05 Реальна містика

05.30 «Подробиці»

02.50 Таємний код зламано.

06.00 Мультфільм

Піраміди

06.25 Х/ф «Королева бензоколонки»

тельні таємниці морів»

хання та надії» 16+

22.40 Т/с «Мій коханий геній»

ІНТЕР

НЕДІЛЯ, 16

16+
17.40, 20.00 Т/с «Причал ко-

19.00, 05.50 «Події тижня» з

04.35 «Світське життя»

11.00 «Городок»

рал»

3»

06.50 Сьогодні

03.30 Т/с «Закон і порядок.

ше»

екстрасенси»

11.10, 12.10, 13.10, 14.10,

10.00 Док. проект «Нам його не

20.30 Т/с «Вона не могла інак-

15.20 Х/ф «40+ або Геометрія

10.10 «Розсміши коміка»

намо»

20.00 «Подробиці»

10.50 Реальна містика

Суперкубок

01.10 Реальна містика

ше»

09.15 Зоряний шлях

Футбол.

23.20 Євро-2012. Українська

15.10 Т/с «Вона не могла інак-

12.40 «Полювання»

«Маша і ведмідь»

України. «Шахтар» — «Ди-

13.45 Х/ф «Королева бензоко-

11.45 «Караоке на Майдані»

22.45 «Я соромлюсь свого тіла

09.00 «Городок»

Олейникова»

14.45,

геній»

вистачає. Згадуючи Іллю

УКРАЇНА

16.30 Документальна дилогія

недосяжний»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф

си»

ниця»

06.00 Х/ф «Абонент тимчасово

16.20, 19.40 Т/с «Мій коханий

20.50

09.00 «Все буде смачно!»

19.00, 01.55 «Слідство ведуть

09.00 «Лото-Забава»

ІНТЕР

07.05 «Все буде добре!»

почуттів»

1+1

15.00, 19.00, 02.50 Сьогодні

06.45 Мультфільм

23.00 «Слідство ведуть екстра-

15.00 Новини

08.45, 15.20 Т/с «Вангелія»

СТБ

13.40 Х/ф «Формула кохання»

07.00 Сьогодні

16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

стра» 16+

дянами
03.50 Т/с «Роксолана»

00.15, 02.10 «Ліга сміху 2»

20.30, 22.45 Х/ф «Домробіт-

козак за Дунай»

УКРАЇНА

19.30 ТСН

18.30 Х/ф «З привітом, Козано-

кладом)

02.50 Д/ф «Пісня Всесвіту. Їхав

07.15 Зоряний шлях

тал»

чоловіка»
02.10 «Подробиці»

01.20 Д/с «Блюз. Мартін Скор-

03.25 Уряд на зв’язку з грома-

сенси»

недосяжний»

03.35 «Чекай мене»

(нічний канал)

сезе представляє»

06.15 «Світське життя»
07.15 Х/ф «Абонент тимчасово

00.40 Х/ф «Казка про жінку та

23.00 ТРК «ЕРА»

почуттів»

06.00 ТСН

22.50 Х/ф «Кохати не можна
забути»

рики

17.05 Х/ф «Домробітниця»

20.00 «Подробиці тижня»

01.55 «Подробиці тижня»

22.20 Мистецький пульс Аме-

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

стра» 16+

Вітебську. Урочисте відкриття»

Мацурі»

13.15 «Вагітна у 16»

18.00 «Стосується кожного»

22.00 Х/ф «Трест, який лопнув»

21.30 Д/с «Традиційні свята

09.00 «Все буде смачно!»

04.30 Реальна містика

16+

вих звичок»

18.35 Х/ф «Марія Антуанетта»

03.30 Зоряний шлях

05.20 Агенти справедливості

12.05 Х/ф «Татусі без шкідли-

14.00 Х/ф «Гроші для дочки»

19.00 Х/ф «40+ або Геометрія

17.40 Новини

вантаження»

16.45 Х/ф «Золото»

06.05 «Все буде добре!»

1+1

кло»
11.00 «Орел і Решка. Переза-

Олейникова»
СТБ

03.20 Чоловічий клуб

10.00 «Орел і Решка. Рай і пе-

вистачає. Згадуючи Іллю

22.20 Д/с «Дикі тварини»

нідом Каневським»

сезе представляє»
14.30 Мистецькі історії

21.30 Розсекречена історія

07.20 «Слідство вели... з Лео-

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

си»

21.00 Новини

10.50 Реальна містика

лікар-2» 16+

02.10 Х/ф «Дівчина без адре-

тельні таємниці морів»

ІНТЕР

06.40 «Подробиці»

«Жіночий

12.30 Д/с «Блюз. Мартін Скор-

17.10 Чоловічий клуб. Спорт

09.15 Зоряний шлях

Т/с

01.40 «Подробиці»

20.15, 22.10 «Ліга сміху 2»

05.55 Мультфільм

15.30

12.00 Театральні сезони

16.40 Книга.ua

07.15, 08.15 Ранок з «Украї-

14.45,

нацистів»

23.50 Х/ф «Сім днів до весілля»

16.45, 19.30 ТСН

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

ною»

12.55 Док. драма «Мисливці на

03.35 Таємний код зламано.
Вампіри

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»

04.20 Агенти справедливості
16+

лікар-2» 16+

21.30 Новини. Спорт
21.50 Док. драма «Мисливці на
нацистів»
22.55 Вічне

15.00, 19.00, 23.00, 03.30 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Про головне
02.30 Фольк-music
03.30 Борхес

21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.20 Спеціальний репортаж
«Слідами Самозванця»
00.00 Т/с «Вангелія» 16+
02.00 Т/с «Закон і порядок.
Злочинний намір» 16+
04.15 Реальна містика
05.45 Зоряний шлях

03.55 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»

СУБОТА, 15
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Піп відкриває світ»
09.50 М/с «Легенда про Білосніжку»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.45 Хто в домі хазяїн?

10.45, 12.20 «Міняю жінку-7»

11.10 Хочу бути

12.30 Х/ф «Байки Мітяя» 12+

11.50 Фольк-music

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

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК
Для приватних осіб пропонуємо зручний спосіб оплати за розміщення у нашій газеті оголошень, вітань, некрологів, а саме – через інтернет-банк
Приват24. Для цього вам потрібно:
1) увійти з головної сторінки
у Всі послуги/Платежі/По Україні;
2) заповнити поля:
– отримувач – ТОВ «КО-ОП МЕДІА»;
– номер рахунку отримувача –
26008052637699;
– поставити відмітку навпроти рядка
«Рахунок одержувача відкрито
в КБ «Приватбанк»;
– у «Призначенні платежу» зазначити: назву послуги – «публікація
оголошення/вітання/некролога

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

Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ВИПУСКНИЙ

СТАЖУВАННЯ

ВIДКРИВАЄМО
НОВI МОЖЛИВОСТI

Х
Директор коледжу Степан Добридник
із куратором випускної групи ТКМ-33 Валентиною Миронець та випускниками групи

ПЕРШI АКОРДИ
ЖИТТЄВОЇ СИМФОНIЇ
Кажуть, симфонію життя «писати» надзвичайно
складно і відповідально. А щоб вона вийшла милозвучною та гармонійною, кожен її акорд повинен бути наповнений любов’ю, працею та благородством. Авторами власної життєвої симфонії
вже завтра стане майже 400 випускників кооперативного економіко-правового коледжу, які днями
вилетіли у самостійний життєвий політ.

С

вято випускного балу традиційно відбулося в обласному
музично-драматичному театрі. І зіткане воно, здається, було із найтонших людських почуттів – хвилювання та тривоги, любові до батьків та друзів, поваги
і шани до викладачів, суму за безтурботним студентським життям, надій
та сподівань на щасливе, перспективне майбутнє.
Урочистості розпочалися з благословення священнослужителя СвятоПокровського собору протоієрея Миколи та вітальних слів директора коледжу Степана Добридника.
– Як швидко промайнули ваші студентські роки, – звернувся до випускників Степан Іванович. – Ще свіжі в
пам’яті спогади про першу лекцію, сесію, екзамен. Здається, тільки вчора ви
щиро раділи врученим студентським
квиткам, а вже сьогодні починаєте писати нову, не менш цікаву сторінку
своєї життєвої книги. Нинішнє свято –
це чудова нагода подякувати педагогічному колективу коледжу за підготовку висококваліфікованих фахівців
з обліку, фінансів та кредиту, банківської справи, товарознавців, митників,
правознавців, технологів, ресторанного господарства. На вас, шановні випускники, вже чекають аудиторії вищих навчальних закладів України ІІІIV рівнів акредитації, зокрема Львівського торговельно-економічного університету та Полтавського університету економіки і торгівлі. Ті ж, хто виявить бажання починати трудову
кар’єру, мають пам’ятати: вас завжди

раді бачити на підприємствах споживчої кооперації.
Мудрим материнським словом благословила випускників у життєву дорогу
мама випускниці групи ТТ-32 Таїсії Мальчук. Не шкодували теплих слів вдячності
випускники та активісти коледжу, які
підготували неперевершену концертну
програму. Свої таланти вони демонстрували у поезії, вокалі, хореографії.
І, нарешті, найурочистіша та найочікуваніша мить – вручення дипломів. А потім, за традицією, – фото на
згадку із відмінниками, кураторами,
директором, одногрупниками, батьками, обіцянки обов’язково зустрічатися
у стінах рідної альма-матер.
– Сьогодні для нашої сім’ї хвилююче свято, – ділиться випускниця групи ТКМ-31 Катерина Проказюк. – Настав той момент, коли доводиться прощатися із безтурботним студентством
і робити перший крок у незвідане самостійне, доросле життя. Тішить, що у
дорогу йдемо із серйозним багажем
знань, мудрими порадами викладачів,
які, переконана, неодноразово стануть
у нагоді у майбутній професійній діяльності. Щиро вдячні кожному вчителю за турботу, розуміння, підтримку
та людяність. За те, що були наставниками, порадниками, бачили в кожному
з нас насамперед особистість.
На завершення балу випускники
випустили в небо сотні жовто-синіх
кульок, а з ними – свої мрії. Мрії, які
стануть першим акордом їхньої життєвої симфонії.

Олена СОБКОВИЧ

ерсонський кооперативний економіко-правовий коледж та Полтавський університет
економіки і торгівлі в цьому
році запровадили для херсонських студентів програму стажування за кордоном. Незважаючи на те, що коледж співпрацює з університетом із 2001
року, а стажування організовується з 2011-го, для наших студентів таку можливість надано
вперше. Це дозволить молоді
не лише набути досвід роботи,
здійснити практичне навчання,
а й удосконалити знання іноземних мов, познайомитися з
історією, культурою інших країн. Після закінчення стажування його учасники отримують
сертифікат, який гарантує додаткові переваги під час працевлаштування.
Стажування відбувається в
різних країнах: Болгарії, Туреччині, Об’єднаних Арабських
Еміратах, Польщі, Китаї, США,
Німеччині. Причому організацію і витрати з оформлення документів, відкриття робочої
візи, переїзду, відповідальність
за умови роботи, проживання і
харчування стажерів університет бере на себе. Однією із
основних перепон для того,
щоб скористатися такою можливістю, є лише рівень володіння іноземною мовою. Адже
для тих, хто вміє вільно спілкуватися, пропонуються більш
цікаві посади та можливості,
відповідно вища оплата праці.
Наша перша група відправляється до сонячної Болгарії.
Країна співдружня, має схожі
традиції, мову. Хлопці й дівчата проходитимуть стажування

у сфері туристичного бізнесу
на чорноморських курортах та
в закладах відпочинку Варни,
Сонячного Берегу, Несебру.
Анастасія Іващенко вже працювала у сфері ресторанного
бізнесу, тому що має диплом
молодшого спеціаліста зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» та бакалавра зі спеціальності «Менеджмент організацій» і далі навчається для

Ірина Остапчук, завдяки високому рівню володіння англійською мовою, отримала
пропозицію проходити стажування на посаді адміністратора в одному із найпрестижніших готелів міста Варна (Болгарія). Ірина здобуває ступінь
магістра в університеті, а базові знання з іноземної мови, менеджменту, комерційної діяльності вона отримала саме в ко-

здобуття ступеня магістра. Очікує від стажування нових знань
і вмінь, які розширять можливості надання якісних послуг
саме тут, в Україні. Анастасія
мріє розпочати власний бізнес і
сподівається на те, що саме стажування допоможе їй отримати
досвід сучасного підходу до організації туристичних послуг.
Тетяна Пухкало і Жанна Грисенко, які навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит»,
дуже вдячні коледжу за можливість відвідати іншу країну.
Дівчата сподіваються, що в
майбутньому вони своєю працею допомогатимуть розвивати та покращувати туристичну
галузь Херсонщини.

леджі. Дівчина має достатньо
амбітні плани на майбутнє:
відкриття власної рекламної
агенції, і хоче під час стажування навчитися стандартів
ведення бізнесу по-європейськи.
Досвід стажування за кордоном дає студентам беззаперечні переваги: занурення в інший світ, стиль життя, вивчення і удосконалення іноземних
мов, додаткові можливості
працевлаштування. Тож побажаємо нашим «першим ластівкам» успіху, наполегливості,
професійного вдосконалення
та здійснення їхніх мрій.

Прес-центр ХКЕПК

НЕВГАМОВНІ

АКТИВНИЙ ВIДПОЧИНОК – НАЙКРАЩI ВIТАМIНИ
Чи може бути щось кращим за свіже повітря,
сонячні ванни, рухливі туристичні розваги, приємну компанію друзів-однолітків? Мабуть, саме
про таке завершення навчального року мріє кожен студент, котрий успішно склав сесію. А для
нас, першокурсників Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу такий збіг подій – справжня реальність. Тож традиційний виїзний захід пройшов надзвичайно
динамічно, весело, драйвово.
Ми прикрашали альтанки, розкладали намети, готували «обід туриста», змагалися у «битві
повітряних кульок», шукали «скарби», відбирали найінтелектуальнішого капітана, перетягували канат, грали у футбол та волейбол.
Окрасою змагань були вокальні й танцювальні хвилинки від Яни Понцір, Віолетти Кабацій, Юліанни Купар, Надії Шміло, Даніелли Додонової, Жанни Вовчок та сестричок Вікторії та
Юлії Дмитрієвих. Кожен із присутніх отримав
все, що бажав: хтось позмагався, хтось повболі-

вав за команду, а хтось вперше самостійно, без
батьків, спік картоплю та посмажив шашлик.
Однак найголовнішим було те, що всіх об’єднали
спорт і позитивні емоції.

Іванна ЗИХІР та Віктор ГЛЕБА
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«Найкраща частина свята – розповідь про те, як пройшло свято».
Чарльз ДІККЕНС, англiйський письменник

ДАТА

50 РОКIВ ЯКIСНОЇ ОСВIТИ
Цьогоріч Житомирському кооперативному коледжу бізнесу і права виповнюється 50! Святкове дійство з цієї
нагоди зібрало в актовій залі велику кількість гостей – викладачів, працівників, випускників різних років і поколінь, батьків та студентів.

З

вітальним словом до
присутніх звернувся відмінник освіти, удостоєний трудової відзнаки
Укркоопспілки «Знак
Пошани» і нагрудного знака «Василь Сухомлинський» Василь Петрович Кравчук, котрий впродовж сімнадцяти років успішно
керував технікумом-коледжем.
– Ювілей – це не тільки свято,
– сказав Василь Петрович, – це й
підсумок роботи. За піввіку Житомирським кооперативним коледжем бізнесу і права підготовлено
23 тисячі фахівців, 8700 товарознавців, 6417 бухгалтерів, 2600
юристів, 732 економісти, 968 фахівців банківської справи, 300 фахівців ІТ-технологій тощо. За багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку
освіти коледжу присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти».
Педагогічний колектив вишу – це
більше 60 викладачів, 35 із яких
мають вищу категорію, 12 – першу
категорію, 10 – викладачі-методисти, восьмеро – нагороджені Міністерством освіти і науки України знаком «Відмінник освіти
України», двоє – трудовою відзнакою Укркоопспілки «Знак Пошани». У коледжі готують молодших
спеціалістів за такими спеціальностями: підприємництво, торгівля та біржова діяльність; право;
харчові технології; фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; готельноресторанна справа; інженерія програмного забезпечення. Коледж
має сучасну матеріально-технічну базу; у ньому запроваджено
комп'ютерні технології навчання,
передові досягнення вітчизняної
і зарубіжної практики. До послуг
викладачів та студентів 36 навчальних кабінетів та лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням, мультимедійною та
електронно-обчислювальною технікою, 8 комп'ютерних аудиторій,
мультимедійні аудиторії, навчальні магазини продовольчих
та непродовольчих товарів, лінгафонний кабінет, спортивний і тренажерний зали. Також у коледжі
є чудова бібліотека, у фонді якої
близько 48 тисяч книг, електронна
читальна зала; працюють гуртки
художньої самодіяльності, спортивні секції, студентське науковопошукове товариство. З 2012 р. на
базі коледжу функціонує локальний центр дистанційного навчання Полтавського університету
економіки і торгівлі, де випускники коледжу здобувають ступінь
бакалавра та магістра. Задоволення соціально-побутових потреб
студентів забезпечують комфор-

Василь Кравчук

Лідія Войнаш

табельний гуртожиток, медичний
пункт, їдальня, кафе. Колектив
вишу пишається своїм минулим,
успішно творить сьогодення і
впевнений у своєму майбутньому.
Сьогоднішнє свято є воістину родинним. Тож і вітання мої – родинні: миру всім нам, здоров'я, радості і добра!
Від імені правління Укркоопспілки із ювілеєм коледж привітала директор департаменту кадрової політики кооперативної
освіти і науки Укркоопспілки, директор науково-методичного центру «Укоопосвіта» Лідія Герасимівна Войнаш:
– Дев'ять років проіснував конкурс «Кращий викладач року» серед кооперативних вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, який організовує і проводить Укркоопспілка, – наголосила
Лідія Герасимівна. – І всі дев'ять
років серед 25-ти кооперативних
навчальних закладів перші місця
виборювали викладачі Житомирського коледжу. Цим сказано все!
Вітаючи коледж і дякуючи
його викладацькому складу, від
імені правління Споживспілки
виступив заступник голови Петро Васильович Лотюк. Він зокрема зазначив:
– Чимало талановитих вихованців прославили свою альмаматер у нашій системі, засіваючи

Олена Силантьєва

кооперативну ниву зернами добра і справедливості, професійними знаннями і вміннями. Не буде
перебільшенням, якщо скажу, що
кожен другий голова правління
райспоживспілки і райспоживтовариства і кожен третій працівник споживчої кооперації області
першою сходинкою до здобуття
вищої кооперативної освіти обрали саме наш коледж. Ми пишаємося тим, що у нашій структурі є
такий навчальний заклад.
Найщиріші вітання коледжуювіляру і його працівникам висловили нинішній директор коле-

джу Олена Сергіївна Силантьєва
та представники численних організацій і установ міста, зокрема
головного територіального управління юстиції у Житомирській
області, Ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації Житомирської області, АТ «Укрексімбанк» тощо.
Кращим викладачам коледжу
були вручені почесні грамоти,
грамоти, подяки, квіти та
пам’ятні сувеніри. Чимало вітань
прозвучало на адресу нового директора коледжу – Олени Сергіївни Силантьєвої.

Незабутні, приємні враження
на присутніх справив вихід на
сцену старости, комсорга, профгрупорга і кількох студентів однієї із груп випуску 1982 року, їхні
зворушливі спогади, слова шани
і безмірної вдячності дорогим
викладачам-педагогам і рідному
коледжу.
Не залишилися поза увагою і
святкових почестей і нинішні студенти. Кращим із кращих заступник директора з навчальновиховної роботи Ірина Євгенівна
Віржанська вручила грамоти. Таких же відзнак удостоїлися і деякі батьки за зразкове виховання
своїх дітей-студентів.
Ювілей вдався на славу. Настрою присутнім додали пісенні
подарунки від колишніх та сьогоднішніх студентів-аматорів.
Завершив святкове дійство
гімн-посвята рідному коледжу у
виконанні лауреата першої премії Всеукраїнського оглядуконкурсу художньої самодіяльності «Студентські перлини, тобі
Україно!» серед кооперативних
навчальних закладів Дмитра
Павленка.

Зоя ЦВЄТАЄВА

І знову святкова зустріч колишніх викладачів коледжу, і знову фото на згадку
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ТІЛЬКИ ФАКТИ
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, соціальноекономічних 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 Фе-

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 Профспілки 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 Закар-

дерацією профспілок України проводиться Всеукраїнський конкурс на кращий
колективний договір та Центральним 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 правління – Ганна Миколаївна Вакар, голова профспілкового комітету – Ганна Юріївна Вайдич);
– Чернігівська міська спілка споживчих товариств, м. Чернігів (голова

патської області (голова правління –
Ганна Миколаївна Вакар, голова профспілкового комітету – Ганна Юріївна
Вайдич) – перше місце;
– колектив Чернігівської міської
спілки споживчих товариств (голова
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.
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17,00

Миколаїв

50,00

42,00

15,00

9,00

30,00

50,00

70,00

100,00

30,00

60,00

20,00

140,00

120,00

50,00

Полтава

90,00

85,00

58,00

60,00

48,00

12,00

10,00

45,00

50,00

100,00

125,00

25,00

85,00

18,00

Суми

80,00

74,00

43,00

70,00

53,00

15,00

11,00

65,00

50,00

80,00

125,00

24,00

75,00

26,00

Херсон

75,00

85,00

70,00

65,00

49,00

16,00

12,00

60,00

50,00

100,00

120,00

28,00

80,00

25,00

Черкаси

95,00

85,00

60,00

55,00

46,00

10,00

12,00

55,00

50,00

75,00

110,00

26,00

100,00

18,00

Чернігів

–

–

–

–

46,85

16,75

10,00

35,00

40,00

85,00

110,00

38,00

63,00

26,00

25,00

16,00

35,00

22,00

14,00

20,00

20,00

8,00

10,80

7,50

12,80

10,00

15,00

12,90

–

12,50

8,00

12,00

11,00

–

9,50

13,00

12,00

15,50

–

12,00

–

14,00

14,00

Рис, кг

14,90

Крупи
гречані, кг

13,50

Борошно
в/г, кг

15,00

Сіль, кг

12,00

Цукор, кг

12,50

Часник, кг

ріпчаста

Картопля , кг

25,00

Морква, кг

солені

30,00

Буряк, кг

свіжі

7,00

Цибуля, кг

Картопля
рання, кг

солені

Помідори, кг

10,30

свіжі

рання

85,00

46,00

–

Миколаїв

свіжа

45,00

44,00

–

10,00

Яблука, кг

45,00

12,00

25,70

Кропивницький

Мед, кг

11,00

14,00

22,50

Ужгород

Олія соняшникова, л

16,00

33,00

–

13,80

Масло
вершкове,
кг

47,00

52,00

30,00

10,23

Вершки,
кг

65,00

47,00

7,50

Житомир

Молоко, л

55,00

77,00

–

Дніпро

Яйця курячі,
дес.

90,00

84,00

23,00

12,00

птахофабрик

100,00

40,00

Вінниця

домашні

Вінниця
Дніпро

Огірки, кг
М І С ТА

Капуста, кг

перо

СТАНОМ
НА 22 ЧЕРВНЯ
2017 РОКУ

Сало, кг

М І С ТА

Свинина, кг

Яловичина, кг

Кури, кг

Сметана,
кг

СЕРЕДНI ЦIНИ
НА РИНКАХ
СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦIЇ

Сир
домашній,

НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ – ДЕШЕВШЕ! ПЕРЕВIР

28,00

80,00

17,00

4,00

8,50

33,00

26,00

–

72,10

15,90

3,50

8,90

29,00

21,00

30,00

120,00

16,50

3,30

10,00

25,00

19,50

17,00

80,00

18,00

4,50

9,50

37,00

27,50

14,00

30,00

70,00

17,75

3,50

9,00

33,50

22,00

10,00

80,00

80,00

16,50

4,50

8,00

28,00

19,00

Полтава

16,00

–

23,00

–

7,00

17,00

15,00

20,00

14,00

40,00

135,00

17,00

3,70

9,50

32,00

20,00

Суми

15,00

40,00

20,00

45,00

7,00

14,00

11,00

17,00

13,00

36,00

95,00

15,80

3,10

8,25

27,50

20,00

Херсон

7,00

35,00

25,00

35,00

7,00

7,00

10,00

10,00

10,00

60,00

70,00

18,00

3,30

9,00

33,00

20,00

Черкаси

23,00

25,00

25,00

20,00

8,00

10,00

16,00

16,00

15,00

70,00

60,00

18,50

3,00

9,00

29,00

27,00

Чернігів

15,00

–

24,00

–

8,00

14,00

12,50

18,50

13,50

20,00

95,00

16,70

2,90

7,90

25,90

20,30

–

14,00

15,00 18,00

25,00

–

–

16,00

–

17,00

40,00

12,00 18,00

20,00

–

18,50

25,00

–

№27 (1308), четвер, 6.07.2017 р.

У ЦЕНТРІ УВАГИ

13

«Агресивність не породжена приватною власністю, а має глибоке коріння у психіці людини».
Зигмунд ФРЕЙД, австрiйський психоаналiтик

ВIДКРИТИЙ УРОК ГIБРИДНОЇ АГРЕСIЇ
Останні події в Україні та навколо неї продемонстрували багатьом нашим громадянам, що гібридна агресія не має
чітко визначеного напряму, а тому є небезпечною для мирних мешканців України. Проте суспільство отримало і сигнал про необхідність консолідації для протидії агресору та стимул до посилення опору.
ЗАВДАННЯ
НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ:
ВИСТОЯТИ

ЄВГЕН
МАГДА

люють, тому прагнуть досягнути нових перемог у гібридний,
кандидат полiтичних тобто незвичний, спосіб.
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

УКРАЇНА–США:
ПІДСТАВИ
ДО СТРАТЕГІЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Україні протягом червня вдалося суттєво посилити власні
позиції на міжнародній арені.
Візит Петра Порошенка за океан
не лише позначився зустріччю з
Дональдом Трампом, але і переговорами з провідними представниками американського
уряду. Є підстави вважати, що у
Вашингтоні добре розуміють
проблеми, з якими зіткнулася
наша держава у відносинах з Росією. Більше того – політична
кон’юнктура навряд чи дозволить Дональду Трампу робити
реверанси щодо Володимира Путіна. І це дозволяє сподіватися
на наповнення реальним змістом стратегічного партнерства
між Україною та США.
Сполучені Штати мають значні можливості для зовнішньополітичного маневру, які, зокрема, спираються на їхній статус
найпотужнішої у військовому
аспекті держави світу. І Росія,
що за будь-яку ціну прагне відновити біполярний світ, незважаючи на зміни, які відбулися
на Землі протягом останніх 25
років, ризикує потрапити у пастку. Якщо Штати ухвалять рішення про ядерне переозброєння, російська економіка може не витримати гонитви за лідером,
ціна якої – сотні мільярдів доларів. І це у Кремлі добре усвідом-

ФРАНЦІЯ ПОСИЛЮЄ
УКРАЇНСЬКІ СИМПАТІЇ
Підштовхнули Росію до нової
хвилі гібридного тиску на нашу
державу і нещодавні паризькі
переговори французького та
українського президентів. Звісно, справа не в тому, що Емануель Макрон згадав у позитивному для нашої держави контексті
Анну Ярославівну, що була королевою Франції. Куди важливішою виглядає його готовність
дати додатковий імпульс врегулюванню на Донбасі та визнання (спільно з Німеччиною) факту російської агресії на сході
України. Макрон пропонує обговорювати лише предметні перспективи припинення цього кровопролитного конфлікту. Активізація миротворчих зусиль
Франції – хороша звістка для
України, оскільки наша держава традиційно перебувала для
зовнішньої політики Парижа в
затінку Росії.

РОСІЯ: РОЗХИТУВАННЯ
СИТУАЦІЇ ЗСЕРЕДИНИ
Для Кремля миротворчі зусилля країн Заходу (не зайвим
буде нагадати, що Європейський
Союз на півроку продовжив
санкції проти Росії) складають
суттєву проблему, і він намагається вирішити її у нелінійний
спосіб. Проте сьогодні навіть
обивателям, далеким від військової справи, зрозуміло, що
Росія не спроможна завдати
Україні стрімкої військової поразки у форматі бліцкригу, тому
робить ставку на розхитування
ситуації у нашій державі зсередини. Для цього є об’єктивні передумови, бо українське сус-

Малюнок Миколи Капусти

пільство помітно втомилося від
російської гібридної агресії у
різноманітних проявах.
І наш агресивний сусід вирішив не тягнути з новими проявами агресії. Ранком 27 червня у
службовому автомобілі було
вбито полковника Головного
управління розвідки Максима
Шаповала, одного з кращих
українських розвідників. Того ж
дня на Донеччині підірвалася
машина з контррозвідниками
СБУ, загинув полковник Юрій
Возний. Якщо згадати, що наприкінці березня у Маріуполі
внаслідок вибуху машини загинув полковник-контррозвідник
Олександр Хараберюш, то можна дійти висновку, що Росія та її
сателіти з ОРДЛО перейшли до
тактики терору щодо захисників
України. Мета подібних дій –
брутальне залякування захисників нашої держави. Цей поворот
об’єктивно засвідчує суттєве посилення Збройних Сил та спеціальних служб, що безпосередньо
протидіють агресору.

ВІРУС PETYA.A –
«ПОДАРУНОК»
ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ
Проте гібридну війну можна виграти, якщо охопити її впливом якомога більше населення. Про цю аксіому нагадала потужна кібератака
на тисячі українських комп’ютерів,
яка також була здійснена 27 червня.
Вірус Petya.A, як стверджують фахівці, був прихований у різноманітних інформаційних системах протягом довшого часу, проте напередодні Дня Конституції України отримав сигнал про активацію. В результаті постраждали сайти Кабінету
Міністрів, аеропорту «Бориспіль»,
низки комерційних банків та тисяч
установ і організацій. Багато людей
не могли розрахуватися банківською картою за покупки, забронювати квитки, відкрити звичний
Інтернет-сайт. Якщо пригадати, що
кібератаці передував вибух у Києві,
нескладно зрозуміти, що її метою
було не лише завдання збитків, але
і поширення панічних настроїв всередині українського суспільства.

Проте, за великим рахунком,
наші співгромадяни отримали
дещо інший урок. Вони в черговий раз усвідомили, що країна,
яка веде гібридне протистояння
з потужним та цинічним агресором, не має фронту та тилу, а
її перспективи залежать не
лише від воїнів-захисників та
органів влади, але й від кожного з нас. Ситуація на Донбасі є
відносно стабільною, хоча і непростою. Тому потрібно шукати спільну мову для консолідації, напрацьовувати національні інтереси та спроможність їх
захистити. Україні не варто
нині покладатися на всеохоплюючу допомогу з боку західних союзників, оскільки ця віра
навряд чи спроможна забезпечити перемогу в конфлікті з Росією.
Та останнім часом раз по раз
втрачає можливості для збереження власного обличчя і завершення конфлікту. Проте факт
втручання РФ на Донбасі, хай
мимоволі, визнав навіть міністр
закордонних справ Сергій Лавров. Він говорив про необхідність «захисту своєї цивілізації»
та багато інших слів, проте головний сенс полягає в іншому: Росія не може собі дозволити відпустити Україну, змиритися з її
незалежним розвитком.
Сьогодні навряд чи хтось
може передбачити, коли завершиться конфлікт з Росією. Україна вже зазнала важких втрат,
проте вистояла та зуміла довести всьому світові, що її варто
підтримувати. Боротьба буде
важкою, однак мільйони українців зуміли довести, що сприймають державу як цінність, яку
варто захищати.

НОВИНИ
БІЗНЕСУ ДОВЕДЕТЬСЯ
НАЙМАТИ СПІВРОБІТНИКІВ
ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Чиновники хочуть змусити бізнес наймати персонал передпенсійного віку. Про це розповів Міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв’ю Радіо
Свобода. За його словами, роботодавці, які наймають більше 8 співробітників, повинні будуть передбачити місця для людей, старших 45 років.
«Щодо гарантій людям передпенсійного віку, у
законі передбачили обов’язок усіх роботодавців,
які використовують найману працю, чисельністю
від 8 працівників і більше, обов’язково передбачити місця для людей віком від 45 років», – повідомив Рева. Він також додав, що уряд пропише механізми контролю та передасть їх у служби охорони
праці, зокрема у Держпраці.

У ТРАВНІ ЗАРПЛАТИ УКРАЇНСЬКИХ
РАДІ ЗАПРОПОНУВАЛИ
ПРОДАВЦІВ ВПАЛИ НА 200 ГРН
ГРН..
«ПРИСКОРИТИ» ТРУДОВІ СПОРИ
Зарплати продавців за місяць впали на 3,1%, до
7,3 тис. грн. Про це повідомляє Uamarket.info з посиланням на дані Держстату. Порівняно з травнем
минулого року заробіток продавців зріс на 25,8%.
Їх середня зарплата на 6,3% вища, ніж у середньому по країні. Нагадаємо, що за даними чиновників,
середня зарплата штатних працівників по Україні
становить 6,8 тис. грн. Зарплата продавців у травні була у 2,3 раза вища за мінімальну.
У травні роботодавці знизили зарплатні борги
перед продавцями на 2,1%, до 18 млн. грн. При
цьому третина від загального боргу припадає на
працюючі підприємства. Загалом заробітні плати
українців за місяць зросли на 2,7%. Нагадаємо, у
квітні продавці заробляли 7,5 тис. грн.

Раді запропонували змінити порядок вирішення трудових спорів.
Відповідний законопроект зареєстрували під номером 6627 у парламенті 22 червня. Автор документа пропонує у 10 разів підвищити штрафи за порушення законодавства щодо вирішення трудових спорів, а
також встановити терміни розгляду порушень. У законопроекті передбачається за ухиляння від вирішення трудових конфліктів встановити
штраф у розмірі від 8,5 до 17 тис. грн. Таку ж суму доведеться заплатити, якщо сторона ухиляється від виконання судових зобов’язань. Ініціатором законопроекту виступає депутат Іван Рибак. За його словами,
українські співробітники найчастіше прагнуть вирішити спірні питання
з роботодавцями без суду, однак останні можуть затягувати процес,
внаслідок чого виникають страйки. На його думку, цей законопроект
«попередить протестні настрої» і забезпечить оперативне вирішення
трудових конфліктів.
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
ШКОЛА ДЛЯ МАМ

НАМИСТО
ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Слінго-намисто, або намисто
для годування, носять мами
немовлят і діток до 2–3 років.
Це й модний аксесуар, і
предмет, покликаний зробити грудне годування легшим для мами і цікавішим
для дитини. Звісно, якщо
маляті тиждень, воно не

потрібне, а починаючи з
3–4 місяців уже може зацікавитися.
Назва з’явилася внаслідок того, що дитині цікаво і
зручно гратися ним, лежа-

чи у слінгу (пристосування
із тканини для носіння дитини від 0 до 3 років). Що ж
таке слінго-намисто? Це
дерев’яні намистинки невеликого діаметру, обв’язані

бавовняною ниткою і нанизані на стрічку. Зараз дуже
великий вибір цих «прикрас» різних кольорів, розмірів, дизайну, тож вони
здатні підкреслити хороший смак і стиль жінки.
Та головне призначення
слінго-намиста – розважити дитину під час годування або коли її несуть у сумці кенгуру, слінгу, на руках.
Намисто ще й корисне,
адже граючись ним, дитина
розвиває дрібну моторику
рук, що позитивно впливає
на загальний інтелектуальний розвиток.
Головне правило, яким

НА КЛУМБІ

мама має керуватися при
виборі цього намиста, – натуральні матеріали і безпека для дитини. Для виготовлення мають використовувати дерев’яні, але не лаковані й не фарбовані намистинки. Це правило поширюється і на нитки, якими їх обв’язують. Ви можете придбати як готове намисто, так і виготовити
його самостійно. Та в жодному разі на ньому не має
бути скляних і металевих
деталей, бісеру, інших дрібний деталей.

КОЛІР ЗАЛЕЖИТЬ
ВІД КИСЛОТНОСТІ

Колір квітів гортензії часто залежить від кислотності грунту, на якому вона росте. Так,
на кислих грунтах гортензія
набуває синього відтінку, на
нейтральних – блідобежевого, на лужних – рожевого чи бузкового. Тому якщо
бажаєте провести такий експеримент, зробіть аналіз
грунту.
У продажу є препарати, які
сприяють зміні кольору гортензії. Вносять їх навесні та
восени. Щоб гортензія набула
блакитного відтінку, можна
зокрема вносити у грунт сульфат алюмінію (на відро води
– 30–40 г). Для постійної підтримки кольору робити це слід
регулярно. Однак дотримуйтеся норм, аби не занапастити кущ. При поливі не можна
мочити листя. Якщо поливати
гортензію слабким 0,1відсотковим розчином залізного купоросу (чайна ложка
на 7 л води), квіти набудуть
фіолетового відтінку; слабким
розчином алюмінієвих галунів – блакитного. У народі,
щоб зробити суцвіття синіми,
в пристовбурні круги прикопують іржаві цвяхи, металеву
стружку чи інше старе залізяччя. Якщо поливати кущі
гортензії слабким розчином
марганцю, вони ненадовго
набудуть рожевого відтінку.

Наталя ГАВРИЛЕНКО

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

АТАКУЮТЬ КЛIЩI
У розпалі сезон пікніків і прогулянок на природі.
Серед загроз нашому здоров’ю влітку одне з чільних
місць займають кліщі, які можуть бути переносниками небезпечних захворювань.

Д

ля атаки кліщ вибирає м’які ділянки
тіла: у паховій частині, під пахвами,
під колінами, на шиї, за вухами і між
лопаток. Щоб дістатися до такого місця, кліщу знадобиться 20–30 хвилин, тому під
час прогулянки оглядайте себе і дітей щопівгодини. Ідучи до лісу, одягайте щільне вбрання з довгими рукавами (бажано з резинкою,
яка міцно охоплює зап’ястя). На світлому одязі кліщі більш помітні. Також не завадить придбати засоби, які відлякують кліщів.
Якщо кліщ присмоктався – зверніться до
лікаря для його видалення; можливо, вам знадобиться введення спеціального імуноглобуліну. Коли ж такої можливості немає, спробуйте самі чи зі сторонньою допомогою видалити
кліща, однак зауважте, що саме в його черевці
знаходяться збудники небезпечних хвороб.

Тож якщо голівка кліща вже закріпилася у
шкірі, а черевце лишається на поверхні – не
розчавіть його під час видалення, це посилює
небезпеку зараження не лише потерпілого, але
й того, хто видаляє кліща. Перед видаленням
бажано одягнути медичні рукавички. Захопіть
кліща, що укорінився у шкірі, якнайближче до
голівки. Зробити це можна:
* за допомогою спеціального обладнання,
придбаного в аптеці, – ручки-ласо для видалення кліщів, спеціального гачка, пластикових щипців тощо;
* пінцетом;
* петлею з нитки;
* пальцями (у гумових рукавичках або обгорнутими марлею).
Після видалення кліща ретельно промийте
місце укусу мильною водою, висушіть й обро-

біть спиртовмісною рідиною (5-процентний
розчин йоду, спирт тощо).
Якщо голівка кліща залишилася у шкірі,
можна видалити її, як будь-яку скіпку (дезінфекція, стерильна голка), але можна обробити
5-процентним розчином йоду та зачекати кілька днів, поки вона вийде сама.
Запам’ятайте день, коли вас укусив кліщ. І
обов’язково зверніться до лікаря, якщо після
видалення кліща з’явилися почервоніння шкіри, набряклість, біль; у місці укусу – округлі
червонуваті плями (або так звана мігруюча
еритема, яка є першим симптомом хвороби
Лайма, інфекційного захворювання), а також
протягом 2 місяців – біль у м’язах, загальна
слабкість, підвищення температури тіла.

Підготувала Наталія ГАВРИЛЕНКО

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА,
дизайнер

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

НЕ ЛИШЕ
НА РОЗСОЛI!
Коли огіркова грядка починає
давати щедрий урожай, саме час
приготувати малосольні огірки.
Для засолювання підходять міцні плоди з тонкою шкірочкою та
частими пухирцями, важливо
відбирати невеликі однакові
огірки, тоді вони рівномірно
просоляться. В ідеалі їх потрібно збирати вранці, поки сонце
не встигло випарувати з них вологу. Немає такої можливості?
Просто замочіть огірки на годину в холодній воді.

на покласти й цілу. Часник почистити, розрізати зубчики навпіл.
Скласти огірки в міцний поліетиленовий пакет, насипати сіль, цукор,
додати інші інгредієнти. Зав’язати
щільно пакет, струснути так, щоб
сіль із цукром рівномірно розподілилися. Уже через годину огірки
можна подавати. До речі, так зручно готувати в похідних умовах.

«СУХИЙ» ЗАСІЛ

• 1 кг огірків
• по столовій ложці солі та цукру
• головка часнику
• пучок кропу

гніт. Через добу огірки готові. Зберігати в холодильнику, але вже без хліба.
Бродіння огірків викликають дріжджі, які містяться у хлібі – це й надає
їм гостроти та пікантної кислинки
.

НА ГАЗИРОВЦІ

•
•
•
•
•
•

1 кг огірків
2 л газованої води
2 столові ложки солі
по пучку кропу та петрушки
З ХЛІБОМ
2–3 зубчики часнику
• 1,5 кг огірків
листочки смородини
• 2 л води
В огірків обрізати кінчики. Зелень
• 4 столові ложки солі
крупно порубати. Часник нарізати
• 2 столові ложки цукру
пластинами. Викласти огірки в посуд,
• 50 г житнього хліба
додати сіль, зелень, часник, листочки
• пучок кропу
смородини. Налити сильногазовану
• 10 горошин чорного перцю
Приготувати розсіл із води, солі та воду (але не мінеральну), все перемі• 2 лаврових листки
цукру. Скласти огірки з рубленим кро- шати й залишити огірки засолювати• 2 чайні ложки сухої гірчиці пом у ємкість, зверху покласти хліб, ся на добу за кімнатної температури.
Розрізати огірки на 4 частини. загорнутий у марлю. Залити огірки
Зелень крупно порубати, але мож- киплячим розсолом і поставити під
Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ
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«Існує тільки одна форма інфекції, яка поширюється швидше, ніж вірус. І це – страх».
Ден БРАУН, американський письменник

ЗРЕАГУВАЛИ

Повідомлення

ПОСТАТЬ

«ХОЧУ ЛІТАТИ,
КИДАТИ ВИКЛИК ПРИРОДІ!»
Це слова видатного спортсмена, авіатора, улюбленця Одеси початку XX століття
Сергія Уточкіна, 141 рік від народження якого виповниться 12 липня.
Його можна назвати першим
одеським екстремалом – тяга до
ризику, невтомна жага до пригод
вела його до нових гострих відчуттів, нових перемог і рекордів.
Майбутній геній спорту народився 1876 р. у родині заможного одеського купця Ісая Уточкіна. Батьки рано померли, Сергій і його брати виховувалися у
родичів та опікунів. Живий характер і дух суперництва привели Уточкіна в спорт. Його цікавили всі його види, все він намагався освоїти досконально і
скрізь стати першим.
Уточкін займався бігом, тенісом, верховою їздою, морським
спортом (причому самостійно побудував собі яхту й перемагав на
ній у вітрильних перегонах). Серйозно зацікавився плаванням –
улаштовував запливи в морі від
Ланжерона до Крижанівки. Займався єдиноборствами – боксом, джиу-джитсу й боротьбою.
Великих успіхів Уточкін досяг і у футболі – його було зараховано до команди Одеського
британського атлетичного клубу. Новий тоді для країни вид
спорту – футбол – активно розвивався в Одесі. Уточкін заснував
у місті ще два футбольні клуби
і був капітаном одного з них.
Неабияк захоплювався Уточкін і велоспортом. Як тільки він
зміг зібрати кошти на перший
велосипед, відразу ж записався
у Товариство велосипедистіваматорів, а вже в 15 років кинув
комерційне училище і почав
брати участь у велоперегонах
професійно. Серед досягнень
спортсмена – перемога на гранпрі Лісабонських змагань і перші призи на перегонах у Парижі,
чотири всеросійські рекорди.
В Одесі велоперегони проводилися на циклодромі Олександрівського парку, і коли там виступав
Уточкін, підтримати його приходило все місто, особливо вболівали
за свого героя одеські хлопчаки.

Ось як про це згадував у своїх мемуарах Леонід Утьосов:
«Коли на циклодромі велосипедні перегони, одеські хлопчаки влаштовуються на дерев'яному заборі обабіч всієї доріжки. На всьому шляху дистанції
стоїть ґвалт: «Рудий, натискай!»
– Ба-ба-ба-ба-сявки! – на ходу
кричить Уточкін і посміхається.
Він уже далеко попереду своїх
конкурентів, і
Одеса щаслива.
Уточкін – заїка.
Але який! Якщо
він починав кричати «Басявки!» на
старті, то закінчував слово на фініші. Як не дивно,
його люблять і за
це. Здається, якби
він говорив нормально, то це був
би не Уточкін».
Після велосипеда були мотоцикли й автомобілі. І на кожному виді транспорту Уточкін намагався з'їжджати Потьомкінськими сходами, дивуючи й приводячи у захват городян. Він
часто влаштовував незвичайні
й ефектні змагання, про які багато говорили в Одесі – наприклад, бігав наперегони з перши-

ми трамваями по Великому Фонтану або намагався на роликових ковзанах обігнати велосипедиста – і завжди успішно. Серед
одеситів Уточкін був справжньою суперзіркою.
А потім почалося захоплення
авіацією. Побачивши показові
виступи першого російського
авіатора Михайла Єфімова,
Уточкін буквально «захворів»
небом. Уже за місяць він висту-

пав на своєму аероплані «Фарман»: спочатку в Одесі, а потім і
в Херсоні, Києві, Мінську, Варшаві, Нижньому Новгороді.
Всього авіатур «короля повітря»
охопив понад 70 міст, а також
Грецію і Єгипет. Скрізь Уточкіна
чекав грандіозний успіх. Однак
в успіху був і зворотний бік. Перші літальні апарати були вкрай

ненадійними, пілоти часто ризикували своїм здоров'ям і життям. Як жартував сам Уточкін:
«Чотири рази я розбивався на
смерть. Інші рази – «дрібниці».
Фатальною стала аварія влітку 1911 р., під час перельоту Петербург – Москва. Пропелер розлетівся на шматки, і літак Уточкіна впав на березі річки; сам
він встиг вистрибнути, але одержав забиття голови, грудної клітини і безліч переломів. Плюс
до всього додалася особиста драма – дружина пішла від нього до
багатого заводчика.
Уточкін залишився один, покалічений, з розхитаними нервами. Вчорашній кумир юрби, тепер безуспішно намагався знайти
роботу, ночував у знайомих або
на вулиці. Помер Уточкін узимку
1916 р. у Петербурзі від запалення
легень. Йому не було і 40 років…
Пам'ятник легенді Одеси, безстрашному героєві початку ХХ
століття Сергію Ісайовичу Уточкіну встановлений в одеському
Міськсаду, на сходах колишнього кінотеатру «Уточ-Кіно» в 2001
році. Коли кінотеатр закрили,
тут якийсь час працювало джазкафе під тією ж назвою, куди
приходили потанцювати юрби
молоді. Нині у приміщенні кінотеатру розташований буфетїдальня «Уточ-Кіно», стилізований під часи, коли жив сам авіатор. Будете в Одесі – обов'язково
завітайте у цей заклад, розташований на Дерибасівській, 22. Дух
того часу в кожній деталі в комбінації зі смачними й доступними стравами та видом на Міський сад і настрій вам створять, і
стануть ще однією родзинкою
Одеси, яку будете згадувати і
куди захочеться ще не раз повернутися. І обов'язково зробіть
фото на сходах «Уточ-Кіно» біля
пам'ятника улюбленцю одеситів, вічному шукачеві, який прожив надзвичайно яскраве, але
таке коротке життя...

ДО ВАС PETYA НЕ ЗАХОДИВ?
Днями в Україні відбулася масштабна кібератака вірусу Petya.А. Багато державних і приватних компаній
припинили на якийсь час свою роботу через вихід із
ладу практично всіх комп’ютерів у їхніх офісах. До
речі, наш холдинг «Ко-оп Медіа» також виявився у числі постраждалих. Деякі підприємства й досі «розгрібають» наслідки атаки, але багато хто вже відновив свою
діяльність. У цій ситуації всім було не до сміху, поки (за
доброю традицією реагувати на будь-яку подію з іронією, щоб не перетворювати наше життя на суцільний
«депресняк») від народних умільців не посипалися фотожаби й різні карикатури на цей форс-мажор.
Найбільше сподобалася робота карикатуриста Георгія Ключника, яку він опублікував на сторінці
Facebook. На карикатурі зображені українці, які сидять
у забарикадованій хаті разом із худобою, в якої завбачливо зав’язані пащі, щоб не ревла. У чоловіків у руках
вила, рушниця, а двері підпирає ослінчик, і слова одного з намальованих персонажів: «Кажуть, що Петя вже
ходить по хатах і вимагає гроші!».
«Знаєте, ця картинка – то відображення ментальності мого народу за всі 2 тис. років існування. Бо це
саме та хата, що з краю села. Тішить те, що хлопці
озброєні та є що поїсти і випити:)», – відзначив один з
користувачів у коментарях під постом.
До речі, у Нацполіцію надійшло понад 1 тис. повідомлень про хакерську атаку. Навіть був створений штаб,
який у режимі реального часу надає консультації, як
уникнути інфікування вірусом.
Висновок: у наш час треба бути готовими до будьяких форс-мажорів, тож на найближчу перспективу
відповідним спеціалістам варто подбати про надійні
антивіруси від різних зараз (і не тільки комп’ютерних),
як слушно радить наш давній автор-карикатурист Микола Капуста.

АНЕКДОТИ
Жінка приходить з роботи,
до чоловіка:
– Ти козу доїв?
Чоловік:
– Доїдаю!
– Криза – це коли грошей немає?
– Криза – це коли гроші були.
А коли грошей немає – це
звичайне життя.
Жінка чоловікові:
– Дорогенький, подивись, я
припаркувала машину не
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надто далеко від узбіччя?
– Від правого чи лівого?
– Тільки не посміхайся.
– Чому?
– Боюсь.
– Закохатися?
– Ні, коней.
Студент завалив сесію. Телеграфує мамі: «Мамо, вигнали з інституту, підготуй
тата». І одержує відповідь: «Тато готовий, підготуйся сам!»

Учителька:
– Діти, назвіть єдиного звіра,
якого боїться лев.
Петрик, не роздумуючи:
– Левиця, Маріє Петрівно!
Інспектор зупиняє жінку за перевищення швидкості. Вона,
заграючи:
– Я що, дуже швидко їхала?
– Ні, ви дуже повільно летіли!
На вулиці сваряться двоє чоловіків:
– Ви осел!

– Від осла чую!
Перехожий зупиняється:
– Ну навіщо сваритися, якщо
ви родичі?
– Синку, навіщо ти всім розповів про те, як фізрук з Марією Іванівною цілувалися?
– Вона сама про це попросила.
– Як, сама?
– Сказала мені: «Петрику, ти
чого там на задній парті смієшся? Ану розкажи нам всім,
ми теж посміємося!»
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ПІСЛЯМОВА
ТРАДИЦІЯ

ГОРОСКОП НА 10.07–16.07

КООПЕРАТИВНА ПРОЩА ДО ЗАРВАНИЦI

ОВЕН (21.03–20.04)
У цілому сприятливий тиждень,
окрім понеділка, коли можливі конфліктні ситуації. Імовірні зміни вдома та на роботі. Приділіть увагу сім’ї.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Зберіться із силами, виконуйте якнайбільше роботи й налагоджуйте
корисні зв’язки. Цікаві знайомства розширять
коло друзів і подарують нові можливості.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
І кар’єра, й особисте життя будуть на
висоті. Не захоплюйтесь витрачанням грошей. Про вас будуть кращої думки,
якщо проявите розсудливість, а не вдавану щедрість із метою справити враження.
РАК (22.06–22.07)
Здійснюйте практичні кроки на шляху до мрії. Сприятливий період для
фінансових операцій і ризикованих угод,
оскільки фінансове чуття допоможе безпомилково визначити вигідні проекти.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Ритм життя уповільнюється, наближається час відпочинку. Відкладені
справи завершуйте саме зараз. Перед вами
відкриються нові приголомшливі перспективи,
що і буде нагородою за докладені зусилля.

В

ід кожного з нас залежить майбутнє
України і українців, нації духовної і
хлібосольної за своїм характером, – сказав голова правління Тернопільської
обласної споживспілки Михайло Лазар під час проведення ІХ традиційної прощі у
Міжнародний день кооперативів у Духовному Марійському центрі УГКЦ в с.Зарваниця Теребовлянського
району. – Ми, кооператори,
вже традиційно долучаємося
до духовного життя наших
громад, членів споживчих товариств, їхніх родин, організовуючи кооперативну прощу до Зарваниці – місця, де
людські серця наповнюються
любов’ю.
Незважаючи на дощову
погоду, тисячі прочан – представників споживчої кооперації Тернопільщини, ІваноФранківщини, Волині, Київ-

ДІВА (24.08–23.09)
Не зациклюйтесь на дрібницях, щоб
не прогавити головне. Проявивши
наполегливість і цілеспрямованість, зможете
досягти успіху. У неділю бажано відпочити на
природі.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
На початку тижня імовірні обставини, під впливом яких доведеться
приймати рішення із найрізноманітніших питань. Будете в центрі уваги.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Життя сприятиме народженню нових ідей. Відчуєте натхнення та творчу енергію. Нові проекти, духовне відновлення
допоможуть знайти шлях до самореалізації.
щини, Буковини, кредитної
спілки «Вигода» з міста
Стрий та членів їхніх сімей –
прибули до Зарваниці, аби у
спільній молитві просити
благословення для своїх найрідніших та України.
– Кооперація – то велика
співпраця людей, взаємодопомога, глибока філософія
служіння один одному, – роз-

Правління Житомирської Споживспілки, обком профспілки працівників споживчої кооперації і всі кооператори області глибоко сумують з приводу непоправної втрати – передчасної смерті колишнього головного редактора газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств
України», заслуженого журналіста України, уродженця
Житомирщини Бориса Федоровича Шинкарука і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Кажуть, людина живе доти, доки її пам’ятають.
Світлу і вічну пам’ять Борис Федорович заслужив при
житті своєю добротою, щирістю, турботою про людей,
готовністю і бажанням допомогти кожному у складних
життєвих ситуаціях. Розділяємо біль і скорботу, співпереживаємо цю гірку втрату разом з родиною.
Спіть спокійно, Борисе Федоровичу, земля Вам пухом і
царство небесне.

Правління Волинської облспоживспілки та президія обкому профспілки працівників споживчої кооперації глибоко сумують з приводу непоправної втрати – передчасної смерті Бориса Федоровича Шинкарука, першого редактора газети «Вісті ЦССТУ», і висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійного.
Розділяємо ваш біль і скорботу, співпереживаємо цю
втрату разом з вами.

повів Петро Маковський, голова спостережної ради кредитної спілки «Вигода». –
Тож нинішню прощу присвячуємо миру в Україні й розвитку кооперативного руху.
У місці, сповненому любові до Бога, кооператорів тепло вітали владики УГКЦ Василій Семенюк і Тарас Сеньків, котрі закликали до гли-

бокої молитви, побажали
миру і добра, Божого благословення, здоров’я, сповнення сокровенних бажань, дякували за щедру допомогу
церкві. Після молитви біля
чудотворного джерела було
відправлено велике освячення води.

Михайло МАЗУР

Педагогічний та студентський колективи Білгород-Дністровського
економіко-правового коледжу ПУЕТ з глибоким сумом сприйняли
звістку про смерть Надії Морозової, випускниці 2013 року, яка героїчно пішла з життя 26 червня 2017 року під час виконання бойового
завдання в зоні проведення АТО.
Надія залишила після себе світлу пам’ять в наших серцях. Вона була
взірцем людяності та порядності. Ця тиха, мила, тендітна дівчина заслужено користувалася авторитетом серед друзів та викладачів. Вона
віддала своє життя за мир в Україні. Герої не вмирають!
Висловлюємо глибокі та щирі співчуття рідним та близьким з приводу
тяжкої для нас втрати. Схиляємо голови у глибокій скорботі.

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та
ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України висловлюють
щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті колишнього голови правління Одеської облспоживспілки – Миколи Захаровича
Крутогуза. Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

Правління Одеської облспоживспілки, президія обкому профспілки
працівників споживчої кооперації зі скорботою повідомляють про
смерть колишнього голови правління Одеської облспоживспілки Миколи Захаровича Крутогуза. Розділяємо біль втрати, висловлюємо
щирі співчуття рідним, близьким покійного та схиляємо у скорботі голови перед пам’яттю достойної людини.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Зможете успішно займатися багатьма справами одночасно. Метушні та
особистих турбот не уникнути. Доведеться робити вибір та приймати відповідальні рішення.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Необхідно відійти від стереотипів і
дати можливість з’явитися у житті
чомусь новому. З багатьма буде складно знайти спільну мову, але ваша критика виявиться
слушною.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Краще не конфліктувати, а уважно
спостерігати за тим, що відбувається. Особисті та ділові партнери активізуються,
але зараз є можливість налагодити з ними
плідну співпрацю.
РИБИ (20.02–20.03)
Добре, якщо ви зараз у відпустці або
не надто завантажені роботою,
оскільки особисті стосунки поглинуть увесь час.
Можуть з’явитися нові ідеї щодо заробітку.

Тетяна НІКОЛАЄВА
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