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ЛІДЕРИ З ПРОДАЖУ
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ

СУЧАСНИМ СПОЖИВАЧАМ –
СУЧАСНІ ПОСЛУГИ

Споживчому товариству «Техносвіт», що
входить до складу Томашпільської райспоживспілки, лише два роки. Та чого тільки не
понавигадувала за цей час його команда
задля успішної торгівлі

Відновленню торговельної мережі у Самбірській
райспоживспілці приділяють неабияку увагу.
Адже без модернізації немає розвитку. Як результат,
Самбірська кооперація – одна із найпотужніших
на Львівщині

Î СТОР. 3

Î СТОР. 6

www.media.coop

ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
ПОТРІБНІ ПІДРУЧНИКИ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
У Львівському торговельно-економічному
університеті відбулася презентація книги
«Як написати підручник?»
Î СТОР. 10
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
У квітні цього року наша газета
інформувала читачів про злиття двох
страхових компаній – Товариства
з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «Укоопгарант»
та Приватного акціонерного товариства
«Страхова група «Ю.БІ.АЙ» в одну –
Приватне акціонерне товариство
«Страхова група «Ю.БІ.АЙ–КООП».
Мета такого об’єднання – утворення на
страховому ринку України нового потужного і фінансово надійного страховика.
З того часу минуло кілька місяців. Що із
амбітних планів працівників страхової
компанії вдалося втілити, які зиски від
об’єднання отримала система споживчої
кооперації, її працівники –
про це наша розмова із генеральним
директором «Страхова група
«Ю.БІ.АЙ–КООП» Андрієм МОРОЗОМ.
Î СТОР. 4 – 5

Андрій Мороз:

«Ю.БI.АЙ-КООП» –
НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ»
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДА

П’ЄДЕСТАЛ

ЗАСЛУЖЕНА ВIДЗНАКА

ПЕРЕМОГА НАДИХАЄ

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та
з нагоди 65-річчя від дня народження нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ»
Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) КОРШУНОВА Владислава
Григоровича, радника голови правління з питань
безпеки Укоопспілки.

ЖИТОМИРЩИНА У Всеукраїнському огляді-конкурсі серед ринків споживчої кооперації України
за 2016 рік, організованому правлінням Укркоопспілки та президією ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України, перше місце у номінації ринків міст обласного підпорядкування
посів «Малинський кооперативний ринок» – підприємство Житомирської облспоживспілки.

ВІТАЄМО!
ТАМАРУ
ЛЕОНІДІВНУ
КОСЕНКО,
директора
Каланчацького торговороздрібного об’єднання,
з 55-річним ювілеєм, який
вона святкуватиме 23 липня.
Тамара Леонідівна працює в системі споживчої
кооперації з 1981 р. Свою трудову діяльність
розпочала після закінчення Херсонського кооперативного технікуму в 1981 р. Працювала на
різних посадах, нині очолює торгово-роздрібне
об’єднання, колектив якого трудиться стабільно
і успішно.
Шановна Тамаро Леонідівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
У житті Вам згоди і порядку
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння.
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає!
З повагою
колектив правління Каланчацького
райспоживтовариства

Подію коментує директор ринку Володимир Петрович Пащенко.
– Ми не вперше брали
участь у цьому конкурсі і не
вперше здобули у ньому заслужену перемогу. На ринку
облаштовано 910 торговельних місць – 600 у кіосках, а решта – у м'ясному, овочевому,
молочному та рибному павільйонах. На території ринку працюють два промислові
магазини, торгово-заготівельний пункт із продажу сільгосппродукції. У розпорядженні торгуючих 145 одиниць холодильного обладнання, 315 – настільних електронних ваг, 6 холодильних
камер загальною ємкістю 12
тонн. Мешканців і гостей
міста на ринку обслуговують
перукарня, хімчистка, майстерні з ремонту взуття, годинників та одягу.
Ефективне використання
матеріально-технічної бази
сприяє рентабельній і прибутковій роботі, перетворенню
ринку на сучасний торговельно-сервісний центр із широким вибором товарів та послуг. Так, минулоріч на ринку було реалізовано 334 тонни
м'яса, сала, птиці та майже

Директор
Малинського
кооперативного ринку
Володимир
Пащенко
з головним
бухгалтером
Жанною
Громовою

1.5 тис. тонн овочів і фруктів,
що на 120 і 129 тонн більше,
ніж відповідні показники попереднього року. Різноманітних послуг населенню надано
на 4 млн. 563 тис. грн., що на
856 тис. грн. перевищило показник 2015 р. Ці та інші здобутки дали нам можливість
одержати вдвічі більше прибутку, питома вага якого у чистому прибутку ринків системи досягла 14%. Це притому,
що ринок працює лише чотири дні на тиждень.
Постійно на порядку денному, а отже й на контролі у
нас питання модернізації та
реконструкції. Нещодавно ми
закупили і встановили котел
та водонагрівачі, систему відеонагляду, компресорну
установку, зробили водовідведення. Завдяки заміні транс-

форматорної підстанції та
введенню нової споруди електроліній, покращено умови
праці торгуючим підприємцям. У зручному місці для покупців нещодавно відкрили
блок із двадцяти кіосків. Провели капітальний ремонт адмінприміщення, адже у нашому багатогалузевому госпо-

дарстві працює 28 осіб, тож і
їм створені належні умови
праці та відпочинку. Тільки
за останні два роки на охорону праці ми витратили близько 850 тис. грн., а до бюджету
та позабюджетних фондів
сплатили 2 млн. 180 тис. грн.
різних податків і зборів.
Цього року заплановано
реконструювати пішохідні
зони на території ринку, перекрити проходи між рядами та
збудувати приміщення під
склад для матеріалів.
Виконанню плану на
2017 р. у значній мірі сприяють трудові здобутки й перемога у конкурсі за підсумками роботи минулого року.

Зоя ЦВЄТАЄВА

Торговельні ряди «Малинського кооперативного ринку»

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

ПРО СКАСУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЦIН
НА ПРОДОВОЛЬЧI ТОВАРИ

П

остановою Кабінету Міністрів України від
7.06.2017 р. №394 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 року №1548 та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 липня п. р.
скасовано державне регулювання граничних торговельних надбавок до оптових цін виробника на
борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор,
яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби
варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове,
олію соняшникову, яйця курячі, а також граничних рівнів рентабельності на торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати
за послуги, що надаються у торговельних об’єктах,
на ринках із продажу продовольчих та непродовольчих товарів, на граничні рівні цін, нормативи
рентабельності за надання в оренду торгових
приміщень (площ), торговельно-технологічного
та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках із продажу продовольчих
та непродовольчих товарів.
Зокрема з пункту 12 додатку до цієї постанови
виключені абзаци третій, четвертий, сьомий,
двадцять восьмий, двадцять дев’ятий, тридцять
шостий – тридцять восьмий, сороковий, сорок
перший і абз. третій п. 13.

КОМЕНТАР
Василь
ПАСЕНКО,
директор
Департаменту
комерцiйної
дiяльностi,
промисловостi
та заготiвель
Укркоопспiлки

Як декларують фахівці Мінекономрозвитку України, метою скасування
регулювання цін є зменшення тиску
на бізнес, його підтримка і розвиток.
На наш погляд, подорожчання
більшості продуктів через скасування
державного регулювання цін не відбудеться.
Оператори ринку небезпідставно
стверджують, що запроваджена ще у
1996 році система регулювання цін породила зайву бюрократію та зумовила

деякі корупційні ризики. Не виключалися факти, коли у вартість продукції
виробником закладалися і витрати на
погодження цін у чиновників.
Слід визнати, що за період запровадження Урядом України відомого пілотного проекту (жовтень-грудень
2016 р.) зі скасування державного регулювання цін спостерігалося подорожчання більшості продуктів. Однак
аналітики констатують, що це було зумовлено передусім подорожчанням
енергоносіїв, сезонним фактором та
здешевленням гривні, надалі ціни на
ці товари стабілізувалися.
Раніше як виробники, так і продавці у різний спосіб примудрялися обходити обмеження цін, що діяли згідно з
відповідною постановою 1996 року.
Якщо говорити про хліб, то, наприклад, за останні кілька років його
асортимент суттєво змінився. Але ж
до скасування регулювання переваж-

на частина цієї продукції, яка випускалася промисловими підприємствами,
не підпадала під дію відповідної постанови. Приміром, у постанові було
записано: «Хліб простої рецептури,
куди входить борошно, вода, сіль,
дріжджі». Якщо в будь-який хліб додається ще якийсь компонент (цукор чи
жир, наприклад), він вже не потрапляв під дію цієї постанови. Те ж саме і
з хлібом масою більше 500 грамів.
Якщо батони випускалися по 500 грамів, то вони не підпадали під регулювання.
Доцільно зазначити також, що вищевказаною постановою КМУ від 7 червня 2017 р. №394 визнано такими, що
втратили чинність, низку постанов КМУ,
котрими держава регулювала ціни на
окремі види продовольчих товарів.
Повний перелік таких нормативних
актів наведено у додатку до вказаної
постанови.
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«Керуючі діють за правилами, лідер діє правильно».
Воррен БЕННІС, американський соцiальний психолог

КООПЕРАЦІЯ – БІЗНЕС

ЛIДЕРИ З ПРОДАЖУ ЦИФРОВОЇ ТЕХНIКИ
Вони просто класні, ці молоді люди, котрих ви бачите на знімку! Два роки тому вони об’єдналися в команду однодумців і створили споживче товариство «Техносвіт», увійшовши до складу Томашпільської райспоживспілки.
А вже сьогодні вважаються лідерами з продажу цифрової техніки у своєму регіоні.
ВІННИЧЧИНА

У ЛОНІ КООПЕРАЦІЇ
– Виживати поодинці, а тим
більше розвиватися за нинішніх
економічних умов дуже непросто,
– констатує голова СТ Олександр
Решетник. – Ми із задоволенням
пристали на пропозицію голови
правління райспоживспілки Галини Василівни Слободяник влитися в лоно споживчої кооперації.
Так наше знайомство переросло
у ділові, партнерські, взаємовигідні відносини.
Де знаходиться «Техносвіт»,
вам покаже кожен місцевий житель – на другому поверсі кооперативного Торгового дому. Адже
цифровою технікою сьогодні ці-

кавиться і малий, і підліток, і дорослий. А вона тут представлена
максимально широко.
– Всі новинки намагаємося
презентувати, тобто даємо можливість потенційному покупцю у
тестовому режимі відчути і випробувати технічні можливості
та характеристики тієї чи іншої
моделі, – говорить Олександр
Анатолійович. – І якщо шість років тому ми починали свою діяльність на скромній площі у 8 кв. м,
то сьогодні у цій просторій торговельній залі крім цифрової представлена різноманітна побутова
техніка, розвиваємо й інші напрями діяльності.

КУПУВАТИ В «ТЕХНОСВІТІ»
ВИГІДНО. І ПРЕСТИЖНО
Тому що тут для цього створені
всі умови. По-перше, товар можна
придбати в кредит, причому оформляють його безпосередньо на місці
покупки. Для цього з банком заключили договір і отримали доступ до
його порталу. Все дуже швидко і без
зволікань. По-друге, товар, якого немає в наявності, можна замовити і
він буде доставлений наступного
або цього ж самого дня. По-третє, рівень обслуговування, можливість
отримати кваліфіковану консультацію, акційні пропозиції приваблюють сюди покупців з усього району.
– За два місяці до Нового року ми
оголосили про передсвяткову акцію,
в ході якої розігрувалися цінні подарунки, – розповідає спеціаліст з продажу Наталя Решетник. – Її учасниками могли стати лише ті, хто за цей
час зробив покупку як мінімум на
2000 гривень. 30 грудня, в день розіграшу, тут зібралося кілька сотень
людей. Головний приз – iPhone вартістю у 7 тисяч гривень – виграла
юна жителька Томашполя. Витрати
на коштовні подарунки окупилися,
бо виторг за час проведення акції

склав мільйон гривень. Плюс про
наш захід написали газети, фото й
відео виклали в соціальних мережах. Започатковану ініціативу, яка
набрала такого резонансного звучання, продовжимо і в цьому році.
Поки що тримаємо в секреті, чим будемо дивувати свого відвідувача.

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС
Олександр і Наталя Решетники
(на фото в центрі) – молоде подружжя. Обоє мають вищу юридичну освіту. Олександр Анатолійович навіть встиг три з половиною
роки попрацювати на державній
службі. Цього часу якраз вистачи-

ло на те, аби зрозуміти: це не його.
Легкого хліба не шукав, а в 21 рік
вирішив започаткувати власну
справу. На першому поверсі райспоживспілки взяв в оренду крихітне приміщення і відкрив маленький магазинчик з продажу мобільних телефонів. Напрям діяльності
було обрано вчасно і правильно, бо
порівняно швидко він розкрутився
і переконав дружину в доцільності
об’єднати зусилля для спільної
справи. Ось так і виник їх сімейний
бізнес, котрий сьогодні має всі передумови для подальшого розвитку
в дружній кооперативній родині.

Людмила ШАПОВАЛОВА

КОНКУРЕНЦІЯ

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:

ЯК ВРАХУВАТИ ЗМIНИ
РІВНЕНЩИНА Торговельно-ресторанний комплекс «Зоря» однойменного споживчого товариства Рівненської райспоживспілки відчинив свої двері у далекому 1988 році. За ці роки змінювався екстер’єр та інтер’єр закладу, мінялися
кадри, але незмінним залишилося одне – підхід до роботи. Впродовж цих
років зоряни усіма можливими засобами намагаються втримати високий
рейтинг комплексу. І це вимірюється не лише показниками рентабельності
закладу, а й у схвальних відгуках людей, які щодня відвідують заклад.
Досить серйозні зміни тут відбулися в 2015-му.
Саме тоді, попри складну ситуацію в державі,
зоряни інвестували майже мільйон гривень в
осучаснення. Звісно, вилучити кошти з обігу
було непросто, однак, попередньо «наростивши фінансові м’язи», взялися до справи. Усі
роботи намагалися виконати максимально
оперативно, відповідно до сучасних будівель-

них стандартів та технологій. Нині комплекс
об’єднує кооперативні ресторан, кафе та маркет. Тут неодноразово відбувалися семінари та
робочі наради не лише районного та обласного, а й всеукраїнського рівнів. А у зорян і
справді є чому повчитися: адже маркет є
справжнім еталоном сучасного кооперативного менеджменту.
– Нині торгувати непросто, але це для тих,
хто не готовий іти в ногу з часом, розуміти що
означає бути конкурентоспроможним, – ділиться досвідом голова правління із 34-річним
стажем Ірина Караїм. – Має бути включений
безперебійний механізм: від виробника до постачальника, від товарознавця до продавця. І
завершує цей ланцюжок задоволений покупець. Якщо дасть збій хоч один елемент механізму, за тебе цю роботу зроблять інші. Судіть
самі, якщо в Зорі проживає 5 тис. жителів, а
торгівлею займається понад 50 приватних підприємців, то немає сумнівів, що працювати в
такому насиченому конкуренцією середовищі
дуже відповідально. До слова, в самому «Торговельному центрі» орендують приміщення

17 підприємців. Але для нас це є стимулом
сконцентрувати зусилля і показати, що кооперація – серйозний конкурент. Допомагають
нам і напрацьований роками авторитет та досвід. Люди знають, що приватники сьогодні є,
а завтра їх може не бути, а кооперація демонструє не лише свою економічну стабільність, а
й відповідальність перед кожним покупцем.
Що стосується конкретно маркету, то тут
робота також організована чітко та професійно. Кожен відповідає за свою ділянку, асортимент товарів постійно оновлюється, ціни намагаємося тримати на рівні доступних. Увесь торговельний процес комп’ютеризований, що дає
змогу не лише оперативно реагувати на асортимент та ціни, а й предметно працювати із товарними залишками. Важливу роль у рентабельній роботі відіграє реалізація продукції
власного виробництва, яка в загальному товарообігу маркету становить 20%. Тут можна
придбати не лише свіжу кулінарну, а й кондитерську продукцію, напівфабрикати, яку готують на кухні ресторану. Досить ефективно працюємо із замовленнями. Зазвичай попитом ко-

ристуються кондитерські смаколики: торти, тістечка, короваї. Для зручності у торговельній
залі встановили кілька столиків, де покупці можуть перепочити, посмакувати свіжозвареною
кавою. Також у маркеті є автомат для поповнення телефонів та куточок (здаємо в оренду), де
реалізують свіжу пресу. Такий сервіс є вагомим
аргументом, аби покупці віддали перевагу саме
нашому закладу, а нам – отримувати гідний фінансовий результат. Торговельно-ресторанний
комплекс «Зоря» щомісяця має товарообіг понад 800 тис. грн., в тому числі півмільйона – це
товарообіг маркету. Наголошу, що «Зоря» –
лише за 20 км від обласного центру.
…Тож приклад, який дають кооператори торговельно-ресторанного комплексу «Зоря», – гідна відповідь на те, що кооперація не може, не
здатна, не готова до викликів сьогодення. А також зайвий доказ того, що сучасний менеджер
має бути новатором і орієнтуватися на зміни,
вдосконалення технологічного та організаційного процесу залежно від кон'юнктури ринку.

Олена СОБКОВИЧ
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Андрiй Мороз: «Ю.БI.АЙ–КООП» –

НАДIЙНИЙ ПАРТНЕР СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ»
ПРО ПАРТНЕРСТВО
– Пане Андрію, від 4 квітня, коли
під одним дахом об’єдналися дві
страхові компанії, минуло вже
три місяці. Які процеси сьогодні
відбуваються у вже об’єднаній
компанії?
– Триває процес розбудови великої системної компанії, формується додаткове нове коло
клієнтів, яких ми прагнемо зробити постійними.
– Маєте на увазі клієнтів із системи споживчої кооперації?
– Для нас робота із системою
споживчої кооперації важлива
у кількох сегментах. Так, ми
можемо розраховувати на кілька десятків тисяч потенційних
споживачів страхових послуг.
Навіть більше – для нас працівники споживчої кооперації не
просто клієнти, це ще й наші
акціонери, наші співвласники.
Тому ставимося до них, як до
своїх партнерів, із якими працюватимемо довго. Для нас
важливо, щоб працівники споживчої кооперації сприймали
нас не просто, як компанію, де
можна придбати страхові поліси, а щоб усвідомлювали: у них
з’явився надійний партнер,
який не тільки робить своєчасні виплати по страхових випадках, а й детально консультує з
усіх питань, які так чи інакше
пов’язані зі страхуванням. У
цьому сенсі показовий такий
приклад: у працівників споживчої кооперації трапився страховий випадок – ДТП. І хоч як у
даного споживчого товариства,
так і у винуватця були поліси
іншої страхової компанії, представники цього районного споживчого товариства звернулися саме до нас за консультацією: із запитанням що їм робити, як правильно підготувати
документи, яким чином і які
пояснення потрібно скласти.
Наші працівники допомогли
підготувати документи для
оформлення страхового випадку. Люди були дуже задоволені,
говорили про те, що вони не очікували такого ставлення,
оскільки були клієнтами іншої
компанії. Загалом мені дуже
імпонують стосунки, які базуються на системності та на
справжньому кооперативному
духові взаємодопомоги і підтримки.

ПРО МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
– Чи можна говорити ще про
якісь здобутки, які відбулися після утворення «Ю.БІ.АЙ–КООП»?
– Після об’єднання наша компанія увійшла до Міжнародної
федерації кооперативного та
спільного страхування. Ця міжнародна організація об’єднує
страхові компанії кооператив-

приємств та організацій споживчої кооперації, – це важливість «правильного» страхування та дотримання клієнтом
умов договору, особливо в частині вчасного повідомлення про
страхову подію та надання необхідних документів. Під «правильним» страхуванням я маю
на увазі страхування на повну
ринкову вартість майна (а не на
залишкову). Іншими словами,
це вартість, за яку страхувальник готовий продати вказане
майно. Саме дотримання цих
основних принципів і забезпечує клієнту можливість отримання належного страхового
відшкодування при настанні
страхового випадку.
ного сектору з країн Європи та
Північної Америки. Нещодавно
ми були в Дубліні на конференції цієї федерації, куди приїхало
багато страховиків із європейських країн. Спілкування між
європейськими керівниками
страхових компаній – це абсолютно інший рівень, аніж у нас.
Адже страхові компанії Західної Європи набагато більші за
українські. Приміром, середня
страхова компанія в Ірландії
щорічно збирає 130–150 млн. євро
страхових платежів! Це близько
3,5–4 млрд. грн. При тому, що населення Ірландії – лише 6 млн.
Середня страхова компанія в
Україні збирає 60–80 млн. грн., а
населення в Україні – 44 млн.
осіб. Такі порівняльні цифри
свідчать, з одного боку, про
об’єктивні проблеми в українській економіці, а з іншого – про
великий потенціал розвитку
страхового ринку України, що
має стимулювати українські
страхові компанії до вищих показників, впровадження інновацій та клієнтоорієнтованості у
своїй роботі.

МЕНІ ДУЖЕ ІМПОНУЮТЬ СТОСУНКИ,
ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА
СИСТЕМНОСТІ ТА НА
СПРАВЖНЬОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ДУХОВІ
ВЗАЄМОДОПОМОГИ
І ПІДТРИМКИ
Для нас дуже важливим є налагодження партнерських стосунків із європейськими та американськими страховими компаніями для перестрахування
великих ризиків. Адже жодна
нормальна страхова компанія

не може працювати без перестрахування. Судіть самі: якщо
компанія бере на себе ризик на
10, 20 або навіть 100 млн. грн., то
вона не може і не повинна тримати його тільки на собі. Потрібно ділитися цим ризиком із
іншими партнерами, яких вважає надійними. Це дозволяє гарантовано забезпечити виплати нашим клієнтам, коли трапляються страхові випадки. Наприклад, наша компанія на даний момент співпрацює з одним із найбільших європейських перестраховиків – німецькою компанією Hannover
Re по перестрахуванню авто
КАСКО, нерухомому майну, дорогих вантажах та від нещасних випадків. Також участь у
Міжнародній федерації дозволить налагодити партнерство
по факультативному, тобто разовому/окремому перестрахуванні. Всі ці процедури додають фінансової надійності страховій компанії.
Ще одна причина входження
до Міжнародної федерації –
наше намагання дотримуватися курсу: йди за лідером і навчайся у лідерів. Адже європейський страховий ринок сьогодні знаходиться на більш високому рівні розвитку, ніж український, тому нам є чому повчитись у європейських партнерів. Але це не означає, що у
нас в Україні все погано.
Оскільки, розвиваючись, ми
проходимо за роки всі ті процеси, які Європа проходила десятки років. Наприклад, на українському страховому ринку ще 5
років тому ніхто не міг подумати про електронний поліс, який
можна самостійно оформити в
Інтернеті на сайті компанії,
сьогодні це вже звичайна справа, а зараз працюємо над створенням нового підходу – електронних кабінетів кожного клієнта, в яких можна не лише
оформити договір страхування,
а й документи на отримання

страхового відшкодування.
Наші європейські партнери, побачивши ІТ-програми, які ми
зараз впроваджуємо в роботу,
зауважили, що у цьому питанні
ми навіть де в чому їх обійшли.
Через кілька років страхова
компанія вже буде у нашому
смартфоні, а не в сусідньому
офісі, до якого потрібно поїхати, щоб укласти договір страхування чи заявити про страховий випадок. Бути у тренді –
приємно.

ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ
МЕРЕЖУ
– Пане Андрію, з якими аргументами ви прийдете до потенційних клієнтів із системи споживчої
кооперації? Адже страховий ринок в Україні досить специфічний, не вистачає у людей довіри
до страховиків.
– Останні три роки ми керуємося таким принципом: наша
реклама – це наші виплати. По
системі споживчої кооперації
уже проводилися виплати, які
стосувалися автомобільного та
майнового страхування. От саме
інформація про те, як вони проводилися, і допоможе нам увійти в партнерські стосунки із
системою споживчої кооперації.
Коли люди бачать, що все почесному і що ми вчасно і в повному обсязі виконуємо взяті на
себе зобов’язання, то вони рекомендують нас іншим. Це краща
для нас реклама!
Дозволю собі таку інформацію: за даними Моторного (транспортного) страхового бюро
України, серед 54 страхових компаній, які від свого імені мають
право реалізовувати автоцивільну відповідальність, наша компанія займає шосте місце по оперативності страхових виплат,
які відбуваються через 67–76
днів. У середньому на ринку цей
строк – 120–130 днів.
Разом із тим, хочу зауважити
про наступні аспекти страхування, актуальні саме для під-

МИ КЕРУЄМОСЯ
ТАКИМ ПРИНЦИПОМ:
НАША РЕКЛАМА –
ЦЕ НАШІ ВИПЛАТИ
– Пане Андрію, окрім того, що
система споживчої кооперації –
це потенційне збільшення клієнтів, чи є ще якісь напрями співробітництва?
– Як на мене, система потужна не тільки завдяки своїм магазинам, підприємствам, а насамперед великою кількістю
своїх людей в усіх регіонах
України. Тому суть одного із
проектів, який ми починаємо
впроваджувати, – це формування представницької мережі по
всій території України. Зауважте, не просто клієнтської, а
представницької. Це дозволить
компанії не тільки знаходити
більше клієнтів у системі, а ще
й кооператорам додатково заробляти. Адже страхові поліси
можна продавати прямо на підприємствах споживчої кооперації, там, де завжди багато людей: ринки, маркети. Продавати їх зможуть не тільки наші
агенти, а, приміром, працівники торговельних закладів. Для
цього не потрібно спеціальної
освіти, навіть спеціальних
знань. Ми навчимо всім нюансам страхового бізнесу кожного, хто виявить бажання. Завдяки нашим IT-напрацюванням
сьогодні людині достатньо зрозуміти, в яке поле які дані заносити, і вона вже може працювати й заробляти. Програма все
сама порахує, а далі поліс просто роздруковується і віддається на підпис клієнту. Якщо це
маркет, то там є комп’ютерна
система, Інтернет. Якщо ж немає, то заповнити поліс можна
і вручну.
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Ефективності такій роботі із клієнтами додає те, що
продавці у магазинах споживчої кооперації, особливо, які розташовані у невеликих містах, добре знають
своїх покупців. Тож не важко поцікавитися, чи не закінчується, приміром, у когось найближчим часом поліс «автоцивілки», або запропонувати інший вид
страхування – будинку чи
відповідальності власника
зброї. Таким чином, не відходячи від робочого місця,
активна та енергійна людина може заробляти додаткові пару тисяч гривень на місяць, маючи певний процент комісійної винагороди
від реалізації полісів. У той
же час, це додаткова зручність для клієнтів, бо фактично ми відходимо від
принципу, що для страхування треба приходити
тільки в офіс компанії. Компанія сама приходить до
клієнта.

ся. У кращу сторону.
У нашій презентації, на
нашому сайті, у наших
співробітників є електронна скринька довіри. Туди
можна писати і нашим
агентам, і клієнтам про все,
що не подобається чи що
потрібно покращити. Будемо вдячні також за нові ідеї
та думки. Те, що кожен
може достукатися до керівництва компанії і запропонувати свою ідею, мені здається правильним і корисним.
– Нещодавно Департаментом кадрової політики, освіти і науки НМЦ «Укоопосвіта» (директор – Л.Г. Войнаш)
було проведено конкурс на
кращу роботу з дисципліни
«Страхові послуги» серед
студентів вищих навчальних
закладів Укркоопспілки. Наша газета писала про його
результати. Скажіть, чим цікава вашій компанії така
співпраця?
– У кооперативних вишах

Андрій Мороз та старший віце-президент Міжнародної
федерації кооперативного та спільного страхування Ліз Грін

ПРО ДОВІРУ
– Пане Андрію, чи відчули ви
вже настрої системи споживчої кооперації до страхування, наскільки вона готова до
співпраці?
– Ринок споживчої кооперації не специфічний у
ставленні до страхування.
Це ставлення, як і у більшості споживачів – обережне. Мабуть, для сьогоднішніх умов це правильно. З
іншого боку, те, що ми намагаємося сформувати систему співробітництва нашої компанії із споживчою
кооперацією, допомагає
чесно коментувати ті чи
інші події.
У кінці 2016-го я був головою наглядової ради компанії «Укоопгарант».
Мені було приємно чути
від голів правлінь споживспілок про те, що за останні
півроку нашої роботи підхід до страхування і ставлення до підприємств споживчої кооперації змінили-

навчається дуже багато талановитої молоді і подібні
конкурси дають студентам
не лише можливість глибше вивчити теоретичні аспекти страхування, а й
спробувати себе у практичному страховому полі. Ми,
у свою чергу, надаємо їм
можливість втілювати свої
проекти у життя у системі
нашої компанії в будьякому регіоні України.
Успішне практичне втілення студентом проекту гарантує йому реальні гроші. Фіналістів конкурсу ми
запросили до себе на стажування, тож для когось це
може стати відправною точкою у будуванні успішної
кар’єри.
Загалом ми плануємо багато різних проектів, які будуть пов’язані із вишами
споживчої кооперації. Це й
різноманітні професійні
конкурси для студентів, і
окремі клієнтські програми
виключно для вишів системи. До речі, незабаром ми
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«Страхування – це парашут, якщо у вас його немає у потрібний момент, більше він вам не знадобиться».
Смiльян МОРІ, словенський юрист

презентуємо спеціальну
страхову програму для кооперативних ВНЗ, яка дозволить за невелику вартість
забезпечити студентів всіма необхідними страховими продуктами. Це буде цілий комплект послуг на всі
випадки життя. Особливістю цієї програми є те, що
студент зможе самостійно
обрати саме той пакет послуг, який йому дійсно потрібен.
– Пане Андрію, читачі нашої
газети різні – від керівників
підприємств та організацій
до продавців у магазинах,
офіціантів у закладах громадського харчування тощо.
Що для вас важливо, аби
вони зрозуміли про страхову
компанію «Ю.БІ.АЙ–КООП»,
щоб стати її потенційними
клієнтами?
– Хотів би, щоб кожен
зрозумів: коли працюєш
комплексно і постійно з однією компанією, отримуєш
більше переваг не тільки у
сенсі страхових відшкодувань, а й у сенсі індивідуального підходу до проблем
клієнта. Для системи споживчої кооперації у нашої
компанії особливі умови
страхування. Приміром,
страхуючись від нещасних
випадків, кооператори
отримуватимуть вищий
процент компенсації за кожен день тимчасової втрати
непрацездатності; при настанні будь-якого страхового випадку кожен може розраховувати на допомогу та
пораду в процесі врегулювання.
Також люди повинні
усвідомити, що їхнє невдоволення сумами страхових
виплат дуже часто виникає
через те, що вони зекономили на страхуванні. Хочу,
щоб наші і нинішні, і потенційні клієнти розуміли – не
можна заощаджувати на
страхуванні. Бо часто трапляються випадки, і вони
не обійшли систему споживчої кооперації, коли,
приміром, автомобіль вартістю у 200 тис. грн. застрахували не на повну вартість, а всього на 30 тис.,
щоб зменшити вартість
страховки. Однак при настанні страхового випадку
клієнт не може отримати
виплату страхового відшкодування повністю, а лише в
тій частині, в якій сума, на
яку він застрахував, співвідноситься із ринковою
вартістю такого автомобіля. Ми завжди попереджаємо клієнтів про такі речі,
щоб потім не було розчарувань. Адже наша мета – не
продати клієнту абияку
страховку, а стати надійним партнером на багато
років.

Розмову вела
Оксана ГУЦУЛ

КУЩОВА НАРАДА

АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ
СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
На базi Спiлки споживчих
товариств Кiровоградської
областi пiд керiвництвом
першого заступника Голови
Правлiння Укркоопспiлки
Миколи Людвiчука та за
участi директора Департаменту комерцiйної
дiяльностi, промисловостi
та заготiвель Василя Пасенка вiдбулася кущова нарада.

У

її роботi взяли участь заступники голiв правлiнь
окремих обласних спiлок з
торгiвлi (Днiпропетровської, Кiровоградської, Чернiгiвської областей), очiльники районних споживчих товариств, керiвники кооперативних органiзацiй та
пiдприємств, начальники вiддiлiв
Споживспiлки.
На нарадi обговорювалися
актуальнi питання життєдiяльностi
та розвитку споживчої кооперацiї,
окреслювалися основнi принципи
подальшої успiшної роботи. Говорили про шляхи i методи приведення кооперативної мережi до
конкурентоспроможного стану,
пiдвищення ефективностi використання матерiально-технiчної
бази закладiв торгiвлi та ресторанного господарства, об’єднання
магазинiв у мережевий ритейл з
єдиним центром закупiвель та
вдосконалення їх роботи.
У своєму виступi Микола Людвiчук
не тiльки порушив проблему зачинених магазинiв та iнших об’єктiв
нерухомого майна, а й запропонував алгоритм вирiшення цього питання. Адже кожен подiбний об’єкт
– це непродуктивнi витрати для
системи зi сплати земельного податку i податку з нерухомостi.
Також перший заступник Голови
Правлiння Укркоопспiлки зосередив увагу на важливостi повернення магазинiв з оренди i ведення
власного торговельного бiзнесу,
переглядi формату орендних
вiдносин, якi мають працювати на
користь системи, а не проти неї. За
його словами, щороку в системi
споживчої кооперацiї

спостерiгається негативна
тенденцiя до зменшення загальної
кiлькостi об’єктiв шляхом їх закриття та продажу. Проте бiльшу частину становлять абсолютно лiквiднi,
конкурентоспроможнi заклади.
На завершення власнi судження з
приводу почутого висловили голова правлiння Спiлки споживчих товариств Кiровоградської областi
Петро Петрушевський, голова
правлiння Компанiївського райспоживтовариства, голова Ради голiв
Споживспiлки Микола Жученко, голова правлiння Бобринецького
райспоживтовариства Валентина
Татарова та голова правлiння СТ
«Долинське райспоживтовариство» Вiктор Перанський.
Пiд час робочого вiзиту на
Кiровоградщину Микола Людвiчук
не лише зустрiвся з кооперативним активом областi, а й вiдвiдав
низку торговельних пiдприємств у
Компанiївському та Устинiвському
районах. Вiн вiдзначив, що чимало
об’єктiв торгiвлi є конкурентоспроможними та вiдповiдають
класичному стандарту кооперативного магазину. З метою перспективного розвитку системи їх
варто об’єднувати в єдину торговельну мережу та бути єдиними у
своїх дiях.
Вiд iменi всiх присутнiх очiльник
споживчої кооперацiї областi Петро Петрушевський подякував
Миколi Володимировичу за проведення актуального та
iнформацiйного заходу, за
змiстовний виступ та плiдну
спiвпрацю.

Iрина ШIХIЄВА
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COOP: РЕГІОНИ
МОДЕРНІЗАЦІЯ

СУЧАСНИМ СПОЖИВАЧАМ –

СУЧАСНI ПОСЛУГИ
Правило, яким сьогодні послуговується весь бізнес в Україні, – без модернізації немає розвитку, взяли на
озброєння і в системі споживчої кооперації. Для Самбірської райспоживспілки під цим процесом розуміють відновлення кооперативної торговельної мережі. Але так, щоб це відповідало способу життя людей у ХХI столітті.
ЛЬВІВЩИНА

Голова правління Самбірської
райспоживспілки
Володимир Малецький

– Самбірська кооперація –
одна з найпотужніших на Львівщині, – аналізує роботу системи
голова правління райспоживспілки Володимир Малецький.
– У нас не лише збережена, але й
розвивається матеріальнотехнічна база. У кооперативній
власності перебуває 93 об’єкти, з
яких 76 розташовані у 62 населених пунктах, тобто, практично в
кожній сільській громаді. Дві
третини об’єктів задіяні до господарської діяльності, решта
віддаємо у тимчасову оренду,
від якої поступають десятки ти-

сяч гривень доходів як джерело
інвестиційних процесів. Щомісяця через кооперативну роздрібну мережу реалізується до
3 млн. грн. продукції.
На переконання пана Малецького, саме модернізація дозволила зробити об’єкти споживчої
кооперації конкурентоспроможними. Кооперативні торговельні
об’єкти на Самбірщині, серед
яких і заклади громадського
харчування, в останні роки кардинально змінили обличчя сільських населених пунктів. Бо усі
вони відремонтовані, сучасні,
відповідають вимогам брендбуку, із величезним асортиментом
товарів. Кооперативні магазини
стали взірцем торговельного обслуговування, чим значно підняли імідж споживчої кооперації. На сьогодні у понад 80% торговельних закладах встановлено новітнє торговельне, холодильне устаткування.
Для успішного розвитку всієї
сфери послуг, треба враховувати той факт, що останнім часом
змінився менталітет сільського
жителя. Він так само хоче отримувати високий, як і у місті, рівень торговельно-сервісних послуг, щоб асортимент товарів у
сільському магазині нічим не

З відкриттям кооперативного магазину мешканців Сприні вітає голова
правління Львівської обласної споживспілки Михайло Ванівський

поступався міському, – говорить
Володимир Малецький, – і ми це
прекрасно усвідомлюємо.
За останні кілька років у програму розвитку споживчої кооперації району спрямовані понад 1 млн. грн. кооперативних
коштів, без залучення фінансових ресурсів зі сторони. І це –
принципова позиція самбірських кооператорів. Інвесторів
тут готові залучати до сфери виробництва товарів.
У минулому році в системі
Самбірської райспоживспілки
оновлено 7 сільських торговельних об’єктів у селах Бісковичі,
Садковичі, Вербівка, Воля Баранецька, Крукавець, Шептичі,
кафе «Левада» у Ваньовичах,
цього року ніби заново народився магазин у невеличкому гірському селі Сприня. До речі,
крамницю у Сприні збудували
понад 50 років тому на окраїні
села. Ця крамничка торгувала
до 30-40 тис. грн. і, звичайно,
цих коштів не вистачало ще й
на її утримання. Сільська громада звернулася з проханням
до кооператорів створити в селі
сучасний магазин. Райспоживспілка за короткий термін пеКооперативна крамниця у с. Черхава ретворила стару крамницю у су-

КООПФАКТ

БУДУЄТЬСЯ МАГАЗИН
ЗАПОРIЖЖЯ

Лiто – найкраща пора для
будiвництва. Так вважають
кооператори СТ «Лотос» системи Запорiзького районного
споживчого товариства,
тому i намагаються не згаяти
золотi днi.
У невеликому глибинному селi
Новостепнянське вони будують роздрiбний торговельний

об'єкт на мiсцi колишнього
магазину, який виявилося
простiше знести пiд нуль – такою старою була глинобитна
будiвля. Зате тепер тут все робиться згiдно iз сучасними
стандартами: покрiвля, ганок,
дверi та вiкна, комунiкацiї
тощо. Торговельне роздрiбне
пiдприємство площею 86 кв. м
незабаром має вiдчинити свої

дверi перед тутешнiми покупцями. Голова правлiння райспоживтовариства Олексiй
Чухрай i керiвник СТ «Лотос»
Валентина Кравчук (лiворуч
на знiмку) можуть бути
задоволенi ходом робiт: бригада вкладається у встановлений графiк.
Ольга НАГIРНЯК

Під час відкриття оновленого кооперативного магазину у Сприні

часний торговельний заклад.
Для цього довелося повністю замінити покрівлю, вікна, двері,
поштукатурити фасад, внутрішнє приміщення, постелити нову
підлогу, окультурити прилеглу
територію, встановити нове
торговельно-холодильне обладнання тощо.
На відкриття оновленого магазину зійшлося все село. В гості до селян завітало керівництво
Львівської обласної споживспілки в особі голови правління Михайла Ванівського, керівництва
Самбірської райдержадміністрації та районної ради, депутатів Вільшаницької об’єднаної
територіальної громади, куди
входить Сприня, її голови Люби
Ковалик, яка долучилася до відновлення кількасот метрів дороги до кооперативної крамниці.
Перші дні роботи оновленого
торговельного закладу підтвердили оптимістичні прогнози, що
заклад збільшить свій виторг у
4-5 разів. У магазині тепер працюють два продавці, подовжився час його роботи.
Комплекс заходів з модернізації об’єктів та осучаснення
сільського кооперативного роздробу позитивно впливає на

ефективність торгівлі, збільшення обсягів продажів товарів.
На понад 50% зросло навантаження на одного продавця, значно збільшився товарооборот. У
сільських магазинах побільшало товарів промислової групи,
господарського призначення,
питома вага яких в обсягах продажів становить майже 27%. Минулому року системою напрацьовано понад 400 тис. грн. прибутків, на 300 тис. грн. зросли
власні обігові кошти, до 2,61%
збільшився коефіцієнт оборотних активів, що підтверджує високу платоспроможність кооперативних суб’єктів. Кооператори відкривають нові робочі місця і тепер у системі трудиться
понад 140 працівників.
Приємно було чути з вуст районних очільників, що майбутнє сільських населених пунктів у районі вбачають тільки
разом із споживчою кооперацією, яка виступає потужним
гравцем на місцевому споживчому ринку, формує соціальне
обличчя сіл і привертає до себе
тисячі нових прихильників та
користувачів її послуг.

Михайло МАЗУР
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«Минуле, що зберігається в пам'яті, є частиною сьогодення».
Тадеуш КОТАРБІНСЬКИЙ, польський фiлософ

У СИСТЕМІ ВІН РОЗПОЧАВ СВІЙ ТРУДОВИЙ ШЛЯХ,
У СИСТЕМІ ЙОГО Й ЗАКІНЧИВ
В його колишньому кабінеті на третьому поверсі офісної будівлі Дніпропетровської облспоживспілки все лишилося, як було. Стіл, робоче крісло, перекидний календар з діловими помітками, фотографія водоспаду, подарована дружиною на щастя, пишні
кімнатні рослини, які він так любив. Навіть замінити табличку на вхідних дверях ні в кого не
піднімається рука, там, як і раніше, написано: «Штогун Леонід Андрійович, провідний спеціаліст ресторанної справи». А самого вже немає...
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

– Все ще не можемо змиритися із втратою,
– зізнаються колеги Леоніда Андрійовича. – Немов зникла душа з цього місця. Стало порожньо, холодно… Таке неможливо прийняти.
Та душа ще тут, ми всі це відчуваємо. Вона
шле нам розраду в горі, сльози на очах висихають і замість них приходять спогади, наповнені добром і вдячністю.

ПРО СКРОМНІСТЬ
Я познайомилася з Леонідом Андрійовичем
навесні 1999 р., приїхавши за завданням «Вістей…» до Дніпропетровська готувати про нього
матеріал у рубрику «Відзначені Президентом».
Він був тоді начальником відділу громадського
харчування Дніпропетровської облспоживспілки
і щойно отримав звання «Заслужений працівник
сфери послуг України» – найвищу професійну нагороду. При цьому виявився напрочуд скромним.
На моє запитання, що він відчував у момент вручення відповідних регалій, відповів:
– Здавалося, все відбувається не зі мною, а з
кимось іншим, я спостерігаю немов збоку, радію
за людину і хочу бути на неї схожим.

хає, і результат спілкування буде позитивним.
– Він умів співчувати, як ніхто, – ділиться
спогадами менеджер з логістики Дніпропетровської облспоживспілки Світлана Желдак. – Був
у моєму житті неймовірно важкий період, я
втратила чоловіка, і Леонід Андрійович буквально мною опікувався – і на роботі, і вдома у
вихідні. Бувало, телефонує двічі, а то й тричі на
день, щоб підбадьорити, відволікти від сумних
думок… І це дійсно допомагало.

ПРО НЕБАЙДУЖІСТЬ

Чи мені не знати про готовність Леоніда Андрійовича підтримати людину у важкій ситуації? Коли у серпні 2014 р. втекла з Донецька і,
вирвавшись з-під артилерійських обстрілів, у
придорожньому кафе перечікувала зливу, пролунав дзвінок мого мобільного. На моніторі висвітилося «Штогун», і стривожений голос через
секунду запитував: «Де ви? Що з вами? Куди направляєтеся?» Ми поговорили, мені стало легше, навіть природа відгукнулася на цей дружній контакт: потік з неба припинився, визирнуло сонце.
Леонід Андрійович мав рідкісну здатність
ПРО ТУРБОТУ
розділяти з людьми не тільки горе, а й радість,
Запам'ятався і потрапив у текст тієї моєї статудачу. Він міг зателефонувати і привітати з отриті відгук про Леоніда Штогуна його колеги і друга
маною грамотою, про яку дізнавався із газети, поВолодимира Ульянова, тоді заступника голови
хвалити за хорошу статтю…
правління облспоживспілки:
– Якщо трапиться аварія корабля, і він опиПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ниться на незаселеному острові разом з групою
– Газета «Вісті…» завжди була у нього на столюдей, моментально зміркує, чим їх нагодувати. лі, – говорить Леонід Шелудько, колега Леоніда
А про себе подбає лише в останню чергу.
Штогуна. – Кожний номер він прочитував від початку до кінця, обов'язково брав щось корисне по
ПРО ВИПРОБУВАННЯ
кооперації, якийсь досвід, намагався його донеУ реальному житті доля приготувала пану Лести до інших, втягував нас в обговорення.
оніду чимало випробувань. Так, у квітні 1986 р.,
Леонід Васильович, провідний спеціаліст ресколи сталася Чорнобильська катастрофа, Леонід
торанного господарства, голова профкому апараАндрійович за розпорядженням правління Дніту облспоживспілки, 18 років працював в одному
пропетровської облспоживспілки, де трудився
кабінеті з Леонідом Андрійовичем. Їх столи стовже майже 16 років, вирушив до Баришівського
яли поруч, та й самі вони були схожі один на одрайону на Київщині й очолив центр громадського
ного своєю привітністю і вихованістю. Про себе
харчування будівельників житла для переселенців із зони відчуження. Пробув у цьому тривало- називала їх «два Леоніди». Що ж, тепер більш мому відрядженні більше року. Тим часом його до- лодий, прийнявши естафету, несе тягар відповічка встигла закінчити перший клас. «Медаль за дальності за галузь ресторанного господарства
трудову доблесть» – такою була оцінка особисто- споживчої кооперації області, і, думаю, він впого внеску Л.А. Штогуна у всенародну місію того рається, адже у нього був чудовий наставник.
– Хочу відзначити внесок Леоніда Андрійовинадзвичайного року. Його ім'я вписали до «Книги
ча у розвиток галузі ресторанного господарства
трудової слави» Дніпропетровщини.
споживчої кооперації як у нашій області, так і в
ПРО ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Україні, – продовжує Леонід Шелудько. – Він очо– Насамперед, він був неймовірно працьовитим, лював конкурси професійної майстерності серед
– згадує про колегу заступник голови правління Дні- кухарів і кондитерів обласної системи і був попропетровської облспоживспілки Микола Шапарь. стійним членом журі всеукраїнських конкурсів
– Відданим системі споживчої кооперації, своїй професії. Мав допитливий розум, здатний проаналізувати ефективність будь-якого економічного проекту
чи нової технології у ресторанному господарстві.
Глибоко вникав в усі проблеми галузі, вмів їх вирішувати. Чудовий організатор, керував людьми завжди доброзичливо, однак твердо та принципово.
Його вимогливість починалася з самого себе. Облспоживспілці нерідко доручали обслуговування почесних гостей нашого регіону, коли проводилися доволі представницькі конференції та інші заходи. За
всі трапези відповідав Леонід Андрійович, і жодного
разу не допустив ані найменшого проколу, настільки високим був його професіоналізм. Зізнаюся, нам
його дуже не вистачає. Кажуть, незамінних людей
немає, – неправда, є! Леонід Штогун – один із них.

ПРО ДОБРОТУ
Я охоче цьому вірю. Звістка про несподівану
смерть пана Андрія мною була сприйнята як особиста втрата. На землі раптом не стало сонячної
та надійної людини, якій коли б не зателефонувала, могла бути впевненою: доброзичливо вислу-

На конкурсі професійної майстерності, 2011 р.

«Кращий кухар і кращий кондитер споживчої ко- контролювати якість обслуговування заходів, і
операції України», які проводить правління Укр- таким лишався до свого останнього подиху.
коопспілки. Знайти йому заміну буде непросто.
«У системі я розпочав свій трудовий шлях, у
системі його й закінчу», – сказав мені Леонід ШтоПРО ДОЛЮ
гун у травні 1999 року. Ці його слова потрапили у
Ще під час нашої першої зустрічі пан Леонід
статтю, і нині повністю підтвердилися.
розповів, що вступаючи до Львівського кооперативного технікуму на відділення технології приПРО ПРИКЛАД
готування їжі, він прагнув реалізувати «кулінар– Господь забирає кращих, – із сумом зазначиний генетичний код», отриманий у спадок від ла завідувачка виробництва кафе облспоживспілмами, Катерини Михайлівни, великої майстрині ки Людмила Старишко, розповівши, яким був
з приготування борщів, ковбас і вареників. Він за- Леонід Штогун грамотним, чуйним, але й вимовжди говорив з усмішкою навіть про дуже серйоз- гливим керівником, нічого не лишав без контроні речі. Тому таким легким і приємним було спіл- лю, вникаючи в усі деталі.
кування з цією людиною.
– А ще він учив нас завжди, за будь-яких обста– Як фахівця і керівника мене повністю сфор- вин залишатися людьми, і сам був у цьому примувала кооперація, – підкреслив тоді Леонід Ан- кладом, – додала Людмила Володимирівна.
дрійович. – Система дала мені все – професію,
ПРО ПАТРІОТИЗМ
можливості самореалізації, подарувала безліч
У родині Леоніда Андрійовича та Любові Гендрузів і загалом вибудувала долю…
надіївни виросло двоє чудових дітей. Старша дочУ цьому немає перебільшення, оскільки зі свока Ірина, випускниця Полтавського кооперативєю майбутньою дружиною Любов'ю Геннадіївною
ного інституту, нині працює головним бухгалтемолодий фахівець познайомився в облспоживром на дочірньому підприємстві облспоживспілспілці. Вона була товарознавцем заготівельного
ки «Ринок Північний»; син Юрій – начальник відуправління, при цьому змогла забезпечити чолоділу у Головному управлінні пенсійного фонду
вікові вдома надійний тил, ніколи не дорікаючи
Дніпропетровської області. Як розрада бабусі підза те, що інколи йому доводилося днювати й норостають онук і внучка.
чувати на роботі. Навіть перебуваючи у лікарні
Голові сімейства було небайдуже, у якій країпід крапельницею, Леонід Андрійович керував
ні доведеться жити його нащадкам. Пам'ятаю
по телефону харчуванням кооператорів на обласнашу останню зустріч восени 2014 року. Він приному семінарі-нараді у Новомосковському райогощав сніданком у кафе облспоживспілки перед
ні. Він мав бути у центрі будь-якої події,
моєю поїздкою до району у газетних справах. Звипов'язаної з частуванням людей, звик особисто
чайно, говорили про політику, про Крим, про війну на Донбасі. З'ясувалося, що на окупованій території, у м. Красний Луч, залишилася старенька
теща Леоніда Штогуна, за яку вони з дружиною
дуже хвилювалися. На жаль, перевезти її не вдалося, вона там і померла.
Мабуть, ця наша розмова була єдиною за весь
час знайомства, коли пан Леонід мало усміхався
і зовсім не жартував. Безжалісні колеса історії
проїхалися не десь і по комусь, а конкретно по наших долях. Але він вірив – усе це не даремно. Був
переконаний: місце України – в Євросоюзі, в
НАТО, у співтоваристві цивілізованих демократичних держав.
Хай буде так, як хотіла світла людина, подвижник споживчої кооперації, патріот своєї країни, на долю якої випали нелегкі випробування.
Бог забирає кращих, та від них залишається добрий слід на землі. Спасибі Вам за все, дорогий
Леоніде Андрійовичу!
У Баришівському районі на Київщині, 1986 р.

Ольга НАГІРНЯК
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.10 Всесвітні ігри. Ролерський
спорт. Артістік
09.35 Всесвітні ігри. Ролерський
спорт. Танець
10.25 Всесвітні ігри. Сумо.
Фінали
11.45 Всесвітні ігри. Хайлайтси
12.05 Всесвітні ігри. Роликовий
спорт. Роуд, 200 м, ж.
Фінал
13.30 Всесвітні ігри Пуерліфтинг,
ж. Фінал
15.30 Перша шпальта
16.00 Всесвітні ігри. Спортивна
акробатика. Пари. Фінал
17.10 Всесвітні ігри. Стрибки на
батуті, чол. Фінали
20.35 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.20 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
22.40 Всесвітні ігри. Найцікавіше
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Світло
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-3»
10.35 «Чотири весілля-4»
11.55, 13.20, 14.45 «Міняю
жінку-3»
16.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.15, 21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»
23.25, 01.45 Х/ф «Голодні ігри.
Переспівниця» 16+
05.35 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»
09.20 Х/ф «Торкнутися неба» 16+
11.10 Х/ф «Арифметика підлості»
16+
13.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.15 «Чекай мене»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка»
23.25 Т/с «Варенька»
01.30 «Подробиці»
02.10 Х/ф «Версія полковника
Зоріна»
03.35 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05.05 «Подробиці»
ICTV

04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Дивитись усім!
05.45 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою
(повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.50 Антизомбі
10.50, 13.20 Х/ф «Байкери» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Поза полем зору» 16+
16.10 Х/ф «Миротворець» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Без права на помилку»
16+
22.20 Х/ф «Безмежний обрій»
16+
00.15 Х/ф «Типу круті лягаві» 16+
02.25 Краще не повторюй!
03.10 Провокатор
СТБ

06.05 «Все буде добре!»
08.00 «Полювання»
09.05 Х/ф «Моя старша сестра»
10.55 «Україна має талант!
Діти-2»
13.55 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

РЕКЛАМУЙ
СВОЄ
ДЛЯ СВОЇХ
У СВОЇЙ
ГАЗЕТI

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ
(044) 529-93-47, АБО НАДСИЛАЙТЕ
ЛИСТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ
MAIL@VISTY.COM.UA
З ПОЗНАЧКОЮ «РЕКЛАМА У «ВІСТІ…»

18.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.30, 22.35 «Хата на тата»

ВІВТОРОК, 25
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.20 Всесвітні ігри. Американський футбол. Фінали
11.30 Всесвітні ігри. Фістбол
12.15 Всесвітні ігри.
Пауерліфтинг, ж., сер.
вага. Фінал
13.10 Всесвітні ігри. Ролерський
спорт. Роуд,
10 000 м. Фінали
15.05 Всесвітні ігри
16.00 Всесвітні ігри.
Пауерлінфтинг, ж., важка.
кат. Фінал
17.30 Всесвітні ігри. Корфбол
7/8 поз.
18.15, 19.45 Всесвітні ігри. Карате. Ката. Куміте. Фінали
19.00 Всесвітні ігри. Корфбол
5/6 поз.
20.20 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше
21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри. Стрибки на
акробат. доріжці, ж. Фінал
21.55 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.45 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Всесвітні ігри
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.30, 11.50 «Міняю жінку-3»
13.15, 14.20, 15.25, 20.15,
21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
23.25, 01.35 Х/ф «Серена» 16+
05.20 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»

ІНТЕР

05.45 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»
09.20 «Давай одружимося»
11.00 Т/с «Райські яблучка»
14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка»
23.25 Т/с «Варенька. Випробування любові»
02.00 «Подробиці»
02.40 Х/ф «З життя
відпочиваючих»
04.00 «уДачний проект»
04.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05.15 «Подробиці»
ICTV

04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Безмежний
обрій» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с «Нічні ластівки» 16+
15.25, 16.10 Т/с «Викрадення
богині» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Без права на
помилку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
22.30 Х/ф «По сліду» 16+
00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.20 Краще не повторюй!
03.05 Провокатор
СТБ

06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Україна має талант!
Діти-2»
12.30 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»

16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40, 23.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

СЕРЕДА, 26
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.15 Всесвітні ігри. Фістбол.
Півфінали та фінали
10.35 Всесвітні ігри. Корфбол.
Бронзовий матч
11.40 Всесвітні ігри. Вейкборд.
Фрістайл. Фінали
13.30 Всесвітні ігри.
Пауерліфтинг, важка
категорія. Фінали
15.50 Всесвітні ігри
16.30 Всесвітні ігри. Воднолижний спорт. Слалом. Фінал
17.30 Всесвітні ігри. Карате.
Куміте. Бронза
18.15 Всесвітні ігри. Воднолижний спорт. Трюки. Фінал
19.30 Всесвітні ігри. Карате.
Куміте. Золото
20.00, 21.30 Всесвітні ігри-2017.
Студія
21.00 Новини
22.05 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
22.20, 22.45 Всесвітні ігри. Акробатика, чол., група. Фінал
22.40 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Надвечір’я. Долі
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

04.05 Док. проект «Великі
українці»
04.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05.15 «Подробиці»
ICTV

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.30, 09.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.45 Х/ф «По сліду» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с «Викрадення
богині» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Без права на
помилку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Вуличний боєць» 16+
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
СТБ

06.20 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Україна має талант!
Діти-2»
12.30 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.30, 22.35 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
22.00 «Вікна-Новини»

ЧЕТВЕР, 27
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.35, 12.05 «Міняю жінку-3»
13.20, 14.25, 15.25, 20.15,
21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
23.25, 01.40 Х/ф «Ілюзіоніст»
16+
05.25 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»
09.20 «Давай одружимося»
11.00 Т/с «Райські яблучка»
14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка»
23.25 Т/с «Варенька. Випробування любові»
02.05 «Подробиці»
02.45 Х/ф «Сімейне коло»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.15 Всесвітні ігри. Кікбоксинг
10.25 Всесвітні ігри. Сквош
11.35 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол, попередні
13.00 Всесвітні ігри. Вейкборд.
Фрістайл. Фінали
13.35 Всесвітні ігри. Воднолижний спорт. Стрибки. Фінали
16.05 Всесвітні ігри
19.15, 21.25 Всесвітні ігри.
Кікбоксинг
21.00 Новини
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.45 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Віра. Надія. Любов
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.40, 12.10 «Міняю жінку-3»
13.30, 14.35, 15.35, 20.15,
21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»
16.40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
19.30 ТСН
23.25, 01.35 Х/ф «Усім потрібна
Кет» 16+
05.20 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»
09.20 «Давай одружимося»
10.10 Т/с «Райські яблучка»
13.00 Молебень на
Володимирській гірці та
Хресна хода
16.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка»
23.25 Т/с «Варенька. Наперекір
долі»
01.15 «Подробиці»
02.05 Х/ф «Дике кохання»
04.00 «уДачний проект»
04.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05.15 «Подробиці»
ICTV

04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «Вуличний
боєць» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Викрадення
богині» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Без права на
помилку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
СТБ

06.20 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Україна має талант!
Діти-2»
12.30 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вікна-Новини»
18.40, 00.25 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 3»
22.00 «Вікна-Новини»

П’ЯТНИЦЯ, 28
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.10 Всесвітні ігри
10.00 Всесвітні ігри. Джиуджитсу, попередні
12.00 Всесвітні ігри. Більярд
14.35 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол

16.00 Всесвітні ігри. Сквош
17.30 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол. Півфінал. Жінки
18.15 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
18.35 Всесвітні ігри. Джиуджитсу. Фінали
21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри. Спортивні
танці
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.45 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Надвечір’я. Долі
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.35, 11.55 «Міняю жінку-3»
13.20, 14.25, 15.25 Х/ф «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 «Ліга сміху 2»
22.10 «Розсміши коміка. Діти»
00.00 «Вечірній Київ»
02.00 «Неділя з кварталом»
ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інте-ром»
09.00 Божественна Літургія у
Києво-Печерській Лаврі
11.00 Т/с «Райські яблучка»
14.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Навмисно не
придумаєш» 16+
22.55 Х/ф «Щиро ваш...»
00.45 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
02.45 «Подробиці»
03.25 «Великі українці»
03.50 «Чекай мене»
ICTV

04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф «Соломон
Кейн» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Викрадення
богині» 16+
17.45 Т/с «Без права на помилку»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.40 Х/ф «Важка мішень» 16+
02.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.40 Без гальм

СТБ

06.50 Х/ф «Спокута»
08.40 Х/ф «На мосту»
10.35 Х/ф «Місце зустрічі
змінити не можна»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «Я подарую собі диво»
16+
20.35, 22.45 Х/ф «П’ять років та
один день» 12+
23.00 «Слідство ведуть екстрасенси»

СУБОТА, 29
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.15 Всесвітні ігри. Сквош.
Фінали
11.00 Всесвітні ігри. Лакрос.
Півфінали. Жінки
12.50 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол. Півфінали
14.30 Український корт
15.05 Всесвітні ігри
16.00, 17.45 Всесвітні ігри.
Джиу-джитсу. Фінали
17.00 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол. Фінал. Жінки
19.15 Всесвітні ігри. Пляжний
гандбол. Фінал. Чолові-ки
20.05 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.20 Всесвітні ігри. Найцікавіше
20.40 Новини
21.00 Всесвітні ігри. Спортивні
танці. Фінали
22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.45 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
22.55 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Світло
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

07.00 ТСН
08.00 «Гроші»
09.30, 10.20 «Вгадай ящик»
11.20 «Світське життя»
12.20 Х/ф «Гроза над
Тихоріччям»

16.15, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30 ТСН
20.15 «Знай наших»
23.15 «Світське життя»
00.15 «Розсміши коміка.
Діти»
02.05 «Вечірній Київ»

13.20 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «Я подарую собі диво»
16+
17.05 Х/ф «П’ять років та один
день» 12+
19.00 Х/ф «Біля річки два береги» 16+
22.55 Х/ф «Дівчата»

ІНТЕР

05.35 «Подробиці»
06.15 Мультфільм
06.40 Х/ф «Гість з Кубані»
08.10 Х/ф «Два Федори»
10.00 Док. проект «Василь
Шукшин. Поклич мене у
далечінь світлу»
11.00 Х/ф «Калина червона»
13.10 Х/ф «Вони воювали за
Батьківщину»
16.15 Т/с «І все-таки я кохаю...»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
23.05 Х/ф «Довіра» 16+
01.05 Х/ф «Подробиці»
01.35 Т/с «Калина червона»
03.25 Док.проект «Василь
Шукшин. Поклич мене у
далечінь світлу»
04.15 Х/ф «Два Федори»
ICTV

04.45 Факти
05.05 Т/с «Відділ 44» 16+
06.40 Дивитись усім!
07.40 Без гальм
08.40 М і Ж
09.30 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Костолом» 16+
15.00 Х/ф «Важка мішень» 16+
16.55 Х/ф «Розплата» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Антиґанг» 16+
21.55 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 16+
00.10 Х/ф «Похмілля у Вегасі»
16+
02.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.25 Провокатор
СТБ

06.10 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата»

НЕДІЛЯ, 30
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
09.15 Всесвітні ігри. Спортивні
танці. Фінали
10.40, 13.30 Всесвітні ігри.
Більярд. Фінали
12.00, 18.30 Всесвітні ігри.
Флорбол. Фінали
13.00, 15.45 Всесвітні ігри.
Стрільба з лука. Фінали
16.45 Всесвітні ігри. Лакрос.
Фінали
19.35 Всесвітні ігри-2017. Студія
20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.15 Всесвітні ігри. Муай-тай.
Фінали
22.35 Щоденник Дефлімпіади2017 (із сурдоперекладом)
22.50 Всесвітні ігри. Хайлайтси
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Д/ф «Секрети Вільнюса»
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський
путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00 М/с «Котигорошко»
07.00 ТСН
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 2017»
10.55 «Світ навиворіт-8»
12.10, 13.15, 14.20, 15.20,
16.15 «Світ навиворіт-4.
В’єтнам»
17.30 «Ліга сміху 2»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Трава під снігом»

ІНТЕР

05.35 «Подробиці»
06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф «Кухарка»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Любов — це для двох»
16+
14.00 Х/ф «Навмисно не
придумаєш» 16+
16.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
22.55 Х/ф «Альпініст» 16+
00.45 Х/ф «Щиро ваш...»
02.15 «Подробиці»
ICTV

04.45 Факти
05.10 Т/с «Код Костянтина» 16+
06.50 Т/с «Відділ 44» 16+
10.40 Х/ф «Розплата» 16+
12.25, 13.00 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 16+
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф «Антиґанг» 16+
16.45 Х/ф «Гудзонський яструб»
16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Меркурій у
небезпеці» 16+
21.30 Х/ф «РобоКоп» 16+
23.45 Х/ф «Похмілля у Вегасі»
16+
01.35 Х/ф «Костолом» 16+
03.15 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ

07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.10 «Полювання»
13.10 Х/ф «Дівчата»
15.05 Х/ф «Біля річки два береги» 16+
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 3»
02.05 «Слідство ведуть екстрасенси»

редзвоніть 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

00.05 Х/ф «Небезпечна ілюзія»
02.00 «Світське життя»
04.50 М/с «Котигорошко»

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, пе-

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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НАУКА І ОСВІТА

ПРАКТИЦI СУЧАСНОГО БIЗНЕСУ ПОТРIБНI
ПIДРУЧНИКИ НОВОГО ПОКОЛIННЯ
Саме в такому контексті у Львівському торговельно-економічному університеті нещодавно було презентовано книгу «Як написати підручник?». Її презентація відбулася на
науково-педагогічному семінарі «Актуальні проблеми створення навчальної літератури в
університеті».
ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ
Прогалину в педагогіці на тему – як же,
власне, написати підручник з дотриманням усіх вимог сьогодення? – заповнила
книга, що вийшла у видавництві ЛТЕУ.
Напевно, це вперше в Україні з’явився подібний «підручник про підручник». Автори його – П.О. Куцик, О.Є. Кузьмін, О.С.
Скибінський, С.В. Скибінський, провідні
вчені, автори багатьох підручників, педагоги, науковці економічного профілю двох
найбільших вишів Львова. Вони присвятили цю працю 200-річчю заснування ЛТЕУ
та НУ «Львівська політехніка».
На презентації цієї неординарної книги
йшлося про те, що сучасний бізнес, складовою якого виступають численні кооперативні підприємства, очікує принципово
нових підручників за їх адресністю, видами та роллю. Основні вимоги:
• принцип Європи – навчання упродовж
життя – відображений у Законі України
«Про вищу освіту». Отже, підручники потрібні не тільки для студентів навчальних
закладів, а й для практичних працівників
незалежно від їх рангів, посад, функціональних обов’язків;
• підручники повинні містити матеріал не вузького теоретичного, професійного спрямування, а для розв’язання конкретних цільових завдань. Наприклад: завоювання вищих конкурентних позицій
сільським маркетом, в якому ще десяток
приватних магазинів; або керівникам, фахівцям районного, обласного рівня про алгоритм вибору постачальників товарів,
реалізацію фінансових маркетингових
стратегій тощо;
• потрібні не тільки класичні підручники, періодичність видання яких низька, а
й посібники із коментарями та прикладами передового світового досвіду, придатного для кооператорів; конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах у фінансовій, банківській, рекламній, податковій та інших сферах, звичайно ж, із тлумаченням правових, адміністративних
розпорядчих актів тощо;
• необхідні підручники для тисяч викладачів і студентів закладів кооперативної освіти, але такі, що здатні суттєво посилити практичну підготовку фахівців.

того, з її розв’язання починають книгу
шляхом використання дидактики, здатної виконати основну функцію підручника – сформувати компетентності фахівця.
А філософія як фахівця маркету, так і керівництва вищої ланки – перемогти у конкурентній боротьбі.
Загалом же книга, написана авторитетними в Україні авторами підручників
економічного профілю, посяде достойне
місце серед її користувачів, сприятиме
підготовці фахівців нового покоління,
європейського типу.

ВИСНОВОК: НЕ ЗУПИНЯТИСЯ
НА ДОСЯГНУТОМУ
РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА

На презентації книги виступили також завідувач кафедри бухгалтерського
обліку, професор В.І. Бачинський, професор В.О. Шевчук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, професор Н.Г. Міценко, завідувач кафедри економіки, професор В.В. Апопій, завідувач
кафедри комерційної діяльності та підприємництва.
Підсумовуючи, зазначимо, що університет вражає обсягами і рівнем якості підручників, які заслужено схвалюють студенти кооперативних навчальних закладів і вишів України. І цілком зрозуміле намагання його професури ще більше працювати у цьому напрямі. На жаль, книга вийшла обмеженим накладом і цей прорахунок потрібно виправляти.
На завершення семінару його слухачі
переконалися, що презентація книги стала
поштовхом для розв'язання низки проблем
споживчої кооперації у контексті написання підручників. Так, аудиторія відчула,
що потрібен підручник, з якого можна
було б почерпнути знання, набути навичок, приміром, щодо:
• оформлення інтер'єру і екстер'єру маркету;
• здійснення елементарних маркетингових заходів зі збору інформації, її оброблення і використання в конкретному маркеті;
• управління підприємством, районною
і обласною ланками, де вже давно немає
стандартних ситуацій, а отже не може
бути стандартних управлінських рішень;
• співіснування з великими оптовиками, мережами роздрібних супер- і гіпермаркетів, з якими конкурувати важко, тож
потрібно знаходити свою нішу.
Звичайно, такі підручники написати
нелегко, адже доведеться переступати через ті вікові традиції, що склалися. Але це
неодмінно потрібно робити.
ПОЧИНАТИ ТРЕБА З ГОЛОВНОГО
Із запланованих програмою питань
Як відзначив у своєму виступі завіду- науково-педагогічного семінару прийняті
вач кафедри філософії і культури профе- відповідні рішення.
сор О.П. Тімченко, ахіллесовою п’ятою
авторів багатьох підручників зазвичай є
Лідія ВОЙНАШ,
директор Департаменту кадрової
їхнє недостатнє володіння категоріями
філософії, формальної логіки. До честі ав- політики, освіти і науки Укркоопспілки;
Марта БАРНА,
торів львівського коопвишу, вони не обперший проректор ЛТЕУ
ходять цієї складної проблеми, більше

тиме зростанню майстерності авторів,
У вступному слові ректор університе- змінить адресність, поглибить практичту, співавтор книги проф. П.О. Куцик від- ну спрямованість, стане настільною і для
значив, що підручник Львівського торго- практиків.
вельно-економічного університету – поОРІЄНТИР – НА ЄВРОПУ
казник конкурентності університету, критерій вибору вишу вступниками. УніверПрофесор С.В. Скибінський, керівник
ситет завжди позиціонувався високо, а у семінару, наголосив, що зупинятися у роз2017 р. ще більше зміцнив свої позиції.
витку технологій навчання не варто. ПідРетроспективний аналіз засвідчує, що ручник – основний засіб набуття соціальнов минулому підручники носили інформа- особистісних і професійних компетентностивний характер і «довіряли» їх писати тей для Європи. Зрозуміло, що сучасні випереважно московським авторам.
Тільки у 70-ті роки минулого століття
Марта Барна
університет «пробиває московську стіну». Вийшли з друку підручники професорів ЛТЕУ: П.В. Томчука, Ш.В.
Опельбаума, Е.В. Опельбаума, М.В.
Богачевського, С.В. Курака, І.М. Павлюка, Б.М. Усача, Г.Ф. Пугачевського,
проф. Б.Д. Семака, О.В. Трояна.
На початку 2000-х років, завдяки
спеціальній програмі, видання підручників професурою університету
стало нормою. За підручниками проСтаніслав Скибінський
фесорів І.В. Сирохмана, П.О. Куцика,
В.В. Апопія, С.Д. Гелея, Ф.І. Хміля,
С.В. Скибінського вчаться студенти ви- пускники їх матимуть. А як з тисячами
шів України.
фахівців кооперативних підприємств? Без
За 10 років вийшло понад 65 підручни- таких компетентностей не обійтися. Отже,
ків, 450 посібників, 1900 позицій іншої підручники потрібні і для них.
навчально-методичної літератури, 140
Підручник ХХІ ст. – це товар, що втілює
монографій. Всі вони через бібліотеку певний економічний, товарознавчий і марімені Вернадського доступні широкому кетинговий сенси. Для нього властиві певколу користувачів в Україні.
ні характеристики, значна частина яких
Презентована книга вочевидь сприя- формується під впливом користувачів
книги, а їхня аудиторія виходить далеко
за межі студентства. Студенти з маси підручників обирають ті, які додадуть їм конкурентності на ринку праці, забезпечать ті
компетентності, в яких зацікавлені роботодавці в Україні та світі.
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«Недостатньо тільки отримати знання; треба знайти їм застосування.
Недостатньо тільки бажати; треба робити».
Йоганн Вольфганг ГЕТЕ, нiмецький поет

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

НАШОГО ЦВIТУ ПО ВСЬОМУ СВIТУ
Останнім часом для нас стає звичним момент, коли, подорожуючи світом, ми можемо почути рідну мову. Чи то закарпатська
говірка, чи колоритний полтавський суржик лунає на Трафальгарській площі в Лондоні, океанічному парці в Гонконзі, на розі
Елізабет-стріт та Парк-стріт у кафе Starbucks, що в Сіднеї, або на затишних вулицях Вадуцу в Ліхтенштейні. Подорожувати стає
доброю звичкою для українців – цьому сприяє відкритість нашого народу, його щира душа та прагнення пізнати світ.

А

ле чи може молода людина вільно поїхати та
побачити світ, не маючи власних заощаджень? Чи може вона не
лише подорожувати, але й заробити певні кошти? Здається фантастичним?! Ні! Море можливостей
з’являються для української молоді, особливо для студентів. Саме
вони можуть поїхати на час різдвяних канікул на стажування до Кракова або Пампорово, а влітку – на
практику до Мюнхена чи стажування в місті Родос. Усе більш
українських університетів докладають зусиль, щоб забезпечити
студентів місцями практик та стажуваннями в закордонних фірмах,
надаючи можливість пройти шлях
становлення фахівця від першого
робочого місця за кордоном до провідних позицій на вітчизняних та
іноземних підприємствах.
Непересічний досвід у цьому має
Полтавський університет економіки і торгівлі, який вже зараз може
похвалитися широкою мережею стажувань у Туреччині, Болгарії, КНР,
Тунісі, Греції, ОАЕ, Катарі, США,
Німеччині. Під час літніх та зимових стажувань ПУЕТівці працюють
та відпочивають водночас. Вони набувають професійного досвіду, пізнають культуру інших народів, вивчають нові мови. Закордонне стажування для студентів – це ще й добрий заробіток, можливість за свою
працю отримати не лише кишенькові, але й забезпечити себе та допомагати батькам. Адже щомісяця студенти отримають від $300 до $700.
Яким видалось літо 2017 року для
студентів ПУЕТ? Однозначно – щедрим на можливості!
Понад 50 наших студентів уже
виїхало на стажування завдяки британській туристичній компанії
Thomas Cook Group plc. на базі мереж п’ятизіркових готельноресторанних комплексів Туреччини: Papillon, Calista, Gloria тощо.
Численна група студентів уже
працює в готелях та ресторанах у
містах Болгарії: Албені, Сонячному
Березі, Золотих Пісках та Помор’ї.
Цьогоріч продовжено практику
стажувань студентів у Тунісі.

Як і минулого року, за літньою
програмою стажування Work &
Travel USA студенти ПУЕТ працюють на відомих пляжах, у ресторанах, парках розваг, аквапарках Сполучених Штатів Америки.
Як завжди цікавим і пізнавальним для студентів є стажування за
програмою ZAV у Німеччині, де
полтавська молодь працює на виробництві, у туристичних агенціях,
ресторанах, готелях та кафе Баварії,

Нижньої Саксонії та інших федеральних землях.
Спрацювала цього року ще й угода з давніми діловими партнерами з
Об’єднаних Арабських Еміратів, відповідно до якої група наших студентів отримала можливість працювати в найбільших розважальних та
тематичних парках м. Дубаї.
Чи є щось новенького у програмах стажування ПУЕТ? Звісно!
Уперше в цьому році на стажуван-

ня до Китайської Народної Республіки вже виїхало 12 студентів.
Нині формується ще одна група із
30 осіб. І знову – нова мова, нова
культура та нові традиції, зовсім
нові враження та досвід.
Як бачимо, більшість закордонних стажувань студентів – звичайна практика роботи ПУЕТ. Чи є
якісь особливості стажувань та
практик за кордоном?
Цікавим у цьому аспекті є досвід

стажування студентів спеціальності «Туризм», які пройшли тижневе
навчання за програмою «Трансфермен». Цим чудернацьким іноземним словом називають особу, яка
представляє сторону, що приймає
туристів. Ця людина зустрічає гостей в аеропорту (рідше порту чи залізничному вокзалі) й супроводжує
їх до готелю. Під час такої роботи
студенти навчились основам та тонкощам зустрічі відпочивальників.
Це лише на перший погляд здається, що легко та однаково можна зустріти японця, американця чи бельгійця в аеропорту. Насправді це не
так просто, адже гості з різних країн
та культур неподібні у своїх очікуваннях від відпочинку. Певно ні.
Треба мати певні навички та знання
для цього, недарма існує велика
кількість кумедних історій, майже
легенд, серед професіоналів сфери
гостинності.
Чи багато студентів мають право виїздити за кордон? Мають право усі. Статистика останніх років
говорить про те, що кожного року
за кордон на стажування від ПУЕТ
виїздить понад 450–500 осіб. І це
вражає!
Цікаво спостерігати за тими, хто
виїздить за кордон уперше, адже
вони повертаються зовсім іншими
– із блиском в очах, з іншим світоглядом та переконаннями. У їхніх
очах можна побачити розуміння та
надію на майбутнє! Побачивши інші
краї, вони усвідомлюють, що треба
працювати й на благо рідної землі.
Більшість старшокурсників, використовуючи досвід закордонних стажувань, починають власні справи в
Україні. Студенти, які брали участь
у програмах міжнародних практик
та стажувань, зазвичай загартовані,
цілеспрямовані та мають лідерські
якості, які є ключовими параметрами вибору будь-якого роботодавця.
Отже, ми із впевненістю можемо
стверджувати, що впровадження досвіду закордонних практик та стажувань українськими університетами – це шлях, який забезпечить гідне майбутнє нашій молоді та успіх
вітчизняним університетам.

Олена ІВАСЕНКО
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

НЕВИМУШЕНА ПАУЗА
Верховна Рада без докорів сумління пішла на літні канікули. Заклики Андрія Парубія продовжити пленарні засідання законодавчого органу хоча б до кінця липня не знайшли підтримки у депутатського корпусу. І розраховувати на зміни підходів у нинішньому парламентському скликанні не варто.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ЙДЕМО НА РЕКОРД!
Парламентарії напередодні канікул були помітно знервованими, адже їм довелося розглянути
рекордну кількість подань на позбавлення депутатської недоторканості. Генеральна прокуратура
просила дати дозвіл здійснювати
кримінальні провадження по
6 парламентаріях. Не зайвим буде
нагадати, що під час виборчої
кампанії політичні сили, представлені у нинішньому парламентському скликанні, надзвичайно активно обіцяли скасування депутатської недоторканості.
Однак станом на сьогодні говорити про ухвалення відповідного рішення на рівні закону та змін до
Конституції не випадає.
Голосування по поданнях на
позбавлення депутатської недоторканості та процедура їх обговорення змушують говорити про
безславне завершення Революції Гідності. Адже їй на зміну
прийшла деградація кругової
поруки всередині депутатського
корпусу. Інакше складно оцінити і рівень виправдань з боку
об’єктів підвищеної уваги Генеральної прокуратури, і результати голосування.

СТАТКИ КОЖНОГО –
ЦЕ СПРАВА КОЖНОГО?
Небажання парламентаріїв позбавити імунітету колег Євгена
Дейдея та Андрія Лозового навіть
не дивує. Їм обом інкримінується
незаконне збагачення на підставі
вивчення відповідних е-декларацій. Життєвий шлях обох політиків не дозволив їм законно претендувати на володіння задекларованими статками. Проте поді-

бне правопорушення всередині
нинішнього складу Верховної
Ради, схоже, не є чимось надзвичайним і кричущим.

ЗА «ЛОБІЗМ»
МОЖНА Й ВІДПОВІСТИ
Трьом парламентаріям – Олесю Довгому, Максиму Полякову
та Бориславу Розенблату – пощастило менше, оскільки їх таки позбавили депутатської недоторканості, що дає можливість правоохоронцям проводити передбачені
законодавством заходи. Довгому
належить відповісти за зміну форми власності ласих шматків столичної землі (по цій кримінальній справі спливає термін давності, тому прокуратура поспішала).
Ситуація з Поляковим та Розенблатом ще більш показова: обидва
фігурують на оперативному відео
від НАБУ у «бурштиновій справі»,
оскільки у спілкуванні з агентом
під прикриттям обіцяли внесення
змін у законодавство за матеріальну винагороду. Подібний «лобізм», схоже, не надто збентежив
колег Полякова та Розенблата з
парламентської коаліції.

ЩО ТАКЕ «НЕЩАСТИТЬ»
ПО-СПРАВЖНЬОМУ
Найбільше не пощастило Михайлу Добкіну з «Опозиційного
блоку», на прикладі якого парламентарії вирішили виявити
неабияку принциповість. Збоку
це виглядало, відверто кажучи,
сумнівно, хоча сам Добкін намагався продемонструвати браваду, проте без особливого успіху.
Печерський суд вирішив заарештувати досвідченого політика
на два місяці, дозволивши йому
пошукати 50 млн. грн. для застави протягом 5 днів. З огляду на
попередній досвід, можна прогнозувати, що заможні однопартійці внесуть за Добкіна заставу. Тим більше, у контексті того,
що українська Феміда у господарських справах, де фігурують
відомі політики, часто буває підсліпуватою.

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
ДЕПУТАТІВ НЕ ЦІКАВИТЬ
На жаль, в інших важливих
питаннях ефективність Верховної Ради була куди меншою.
Трагікомічна ситуація склалася
навколо небажання голови профільного парламентського комітету Ольги Богомолець візувати
законопроект про медичну реформу. Спротив перетворенням
у царині охорони здоров’я набуває ірраціонального характеру.
Хоча, зрештою, законопроект
було відповідним чином оформлено, у парламентаріїв не вистачило часу на його розгляд. Це й
не дивно: реформування системи охорони здоров’я – справа не
популярна, на ній рейтингові
бали заробити собі складно.

ВІДСТАВКА
ВІДКЛАДАЄТЬСЯ,
КАНІКУЛИ – НІКОЛИ!
Парламентарії зуміли внести
зміни до Державного бюджету 2017 р., врахувавши у ньому
конфісковані кошти Януковича,
та ухвалити в цілому пенсійну
реформу. Володимир Гройсман,
який оголошував про наміри
піти у відставку в разі торпедування перетворень у пенсійній
сфері, тепер може готуватися на
осінь, яка повинна стати визначальною у плані реформувань в
Україні. Звісно, не лише у царині пенсійного забезпечення.

Помітна проблема тих, хто
називає себе «вітчизняною елітою», полягає у тому, що багато
з них не розуміють всієї складності ситуації в Україні. Оскільки спроможність проросійських
бойовиків на Донбасі завдати
поразки українським військовим є дуже сумнівною, Кремль
робить ставку на розхитування
ситуації всередині країни. На
жаль, значна частина народних
депутатів воліє не згадувати про
особливості здійснення влади у
парламентсько-президентській
республіці, вважаючи за можливе на півтора місяці піти на канікули.

ОКУПАЦІЯ ДОНБАСУ
ЯК ФАКТ
Тим часом у низці українських медіа було оприлюднено
проект закону «Про особливості
державної політики з відновлення державного суверенітету над
тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської
областей». Хоча його розглянуть
не раніше осені, не лише факт
оприлюднення законопроекту, а
й його положення привертають
до себе увагу. В разі ухвалення
документу на офіційному рівні
буде визнано факт окупації частини Донбасу (окупація Криму
визнана раніше). У законопроекті також визначаються базові
поняття для опису ситуації, що

склалася на Донбасі – збройна
агресія та тимчасова окупація.
Також пропонується особливий
правовий режим, реалізація якого буде у компетенції військових – керівників Об’єднаного
оперативного штабу призначатимуть за поданням начальника
Генерального штабу. Такий хід
не лише змінить формат АТО,
який об’єктивно застарів, а й засвідчить зростаючий вплив та
потужність Збройних Сил. У законопроекті наголошується, що
Україна не визнає жодних документів, виданих у ОРДЛО, проте
(як показує практика) готова
приймати абітурієнтів із тимчасово неконтрольованих територій для навчання в українських
вишах.

ОСІННІ «ПОЧЕКУНИ»
Сьогодні виглядає логічним,
що зазначений законопроект
буде розглядатися восени, після
необхідних консультацій із західними партнерами. Процес реінтеграції Донбасу буде тривалим та складним, і суспільству
варто бути до цього готовим. Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв повторні подання на Дейдея та Лозового й наголосив на проведенні розслідувань стосовно низки інших парламентаріїв, колишніх та діючих членів уряду. Генеральна
прокуратура та НАБУ, схоже,
конкурують у питанні боротьби
зі злочинністю у вищих ешелонах влади.
Якщо ж говорити про політичну осінь 2017-го, то після невимушеної паузи парламентаріїв вона
стає останньою можливістю здійснити непопулярні, але необхідні країні перетворення. Хоча про
дострокові парламентські та президентські вибори сьогодні говорити не випадає, сподіватися на
ефективну законотворчість парламентаріїв у 2018 р. теж не доводиться. Тому важливі та вагомі
реформи потрібно запускати ще
цього року.

НОВИНИ
ЦІНИ В УКРАЇНСЬКИХ КАФЕ
ВЛІТКУ ЗРОСЛИ

магаються оптимізувати закупівельну політику та
бізнес-процеси», – стверджує співзасновник «Poster»
Родіон Єрошек. Збільшити прибуток закладу допоможе
Ціни в українських кафе та ресторанах цього літа прибудова тераси. За даними компанії «Poster», тераса
зросли на 5–10%. Про це свідчить дослідження компанії залучає 15–20% додаткових клієнтів.
з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів «Poster».
За словами експертів, ресторатори не стали різко
ТОРГОВУ МАРКУ
підвищувати ціни, пам’ятаючи відтік клієнтів у 2014– РЕЄСТРУВАТИМЕ ОНЛАЙН-РОБОТ
2015 рр. «У кризовий 2014 рік ціни у ресторанах зросли
більше, ніж на 25%, у 2015 р. – на 15–20% і після 2015 р.
В Україні створили онлайн-робота для реєстрації ноуже так різко не підвищувалися», – йдеться у повідом- вої торгової марки. Проект за назвою «Patentbot» запусленні. «Замість підвищення цін, власники закладів на- титься 27 липня. Робот за 10 хвилин зможе зареєструва-

ти нову торгову марку, при цьому йому не потрібні ваші
документи й особиста присутність. Вартість послуги
онлайн-робота втроє, ніж ринкова. Супроводжує клієнтів бота віртуальна анімація юриста.
«Поки що бот працює у тестовому режимі. Вже робить пошуки по торговельних марках. Причому як робить! Вона (мається на увазі вигаданий персонаж бота
– анімоване зображення рудоволосої юристки) жартує,
розмовляє і, боюся, що скоро ми її й обійматися навчимо», – розповідає керуючий партнер однієї із фірм творця «Prima Veritas» Наталія Владимирова.

За сайтом uamarket.info
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«Немає нічого більш упорядкованішого, ніж природа».
Марк Туллiй ЦИЦЕРОН, давньоримський полiтичний дiяч

ПОЛОНИНСЬКЕ ЛIТО–2017
Полонинське літо знову покликало всіх, кому не байдужі українські традиції, в урочище
Запідок біля села Верхній Ясенів Верховинського району.
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

Ф

естиваль гуцульської культури відбувається тут уже понад 30 років. У його основі – відзначення важкої праці вівчарів, спрямоване
на популяризацію полонинського господарства, збереження і примноження матеріальної та духовної культури гуцулів.
Професію «полонинників» вшанували добрим словом, заслуженими нагородами, веселою піснею, запальними танцями, запалюванням полонинської ватри. Гості свята мали можливість скуштувати і придбати полонинську продукцію вівчарів: бринзу, вурду, буц, масло
та іншу екологічно чисту молочну продукцію, дари карпатських лісів – мед, гриби, ягоди. На фестивалі також
було представлено широкий вибір гуцульських народних промислів, виробів із дерева, автентичного гуцульського одягу тощо. Цікавою була розважальна програма, побудована на традиціях горян, де знайшлися ігри
та забави як для дітей, так і для дорослих.
На гостину до гуцулів завітало чимало мешканців із
багатьох районів Прикарпаття, інших областей, делегації із сусідніх карпатських країн. Були серед гостей
фестивалю і журналісти та працівники кооперативних
«Вістей…» та «Порадниці».

Михайло МАЗУР
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
НАШ ДІМ

СІЛЬСЬКИЙ
ШИК
ПРОВАНСУ
Стиль прованс нині набув
неабиякої популярності. Як
облаштувати інтер’єр у такому стилі?
Прованс – це регіон на
півдні Франції. Саме слово
перегукується зі словом
«провінція». Про суті, це і є
провінційний стиль. Повністю відтворювати його не
обов’язково, однак окремі
елементи можна запозичити. Для стилю прованс характерні пастельні кольори,
світлі, часто білі меблі, світла підлога, легкі штори, багато декору: рюшів, вишивки, картин, дрібничок із фарфору, кераміки, текстилю –
словом, того, що робить до-

мівку затишною та індивідуальною. Характерна риса
провансу – велика кількість
квіткових композицій. Причому квіти як натуральні, так
і штучні, а також їх зображення на стінах, меблях, текстилі. Квіткові мотиви наявні
скрізь. Класичний елемент
стилю – пеларгонія чи лаванда в горщику.
Шпалери в інтер’єрі у стилі прованс майже не використовують. Стіни й стелю
штукатурять (краще грубою
штукатуркою) та фарбують,

стіни можна оздобити керамічною плиткою, цегляною
кладкою, обшити дерев’яною
вагонкою. На стелі роблять
декоративні балки. Популярні ковані елементи декору.
Меблі – з нальотом старовини. Цей стиль дає змогу вдихнути нове життя в старі предмети інтер’єру. Шафи, буфети, комоди, столи шліфують
та фарбують, часто штучно
зістарюючи: затирають фарбу, роблять сколи, подряпини. Можна оздобити в техніці декупаж, вкрити краке-

люрним лаком, що створить
ефект розтріскування. Тож
якщо десь на горищі у вас
стоїть стара скриня чи лава,
зробіть її акцентом приміщення. У цьому стилі старі
речі дуже цінуються. І ніяких
шаф-купе! Інтер’єр має
справляти враження близькості до природи, сільського
помешкання, в якому прожило не одне покоління. Звідси
й любов до простих і добротних речей. Часто в таких
інтер’єрах використовують
стелажі з відкритими полицями, де розміщено безліч
дрібничок. Але це має бути
не кришталь чи фарфорові
скульптури, а, приміром, кераміка, вазочки з квітами,
плетені кошики, свічки. Ніжні
кольори (білий, бежевий, сірий, кави з молоком, ніжнобузковий, оливковий) налаштовують на відпочинок.
Кухням у стилі прованс
властиві білі меблі. Особливий акцент – на натуральності. Ніякого пластику – лише

натуральні полотно, дерево
й камінь. Підлогу вкривають
дошками, керамічною плиткою, а ковролін чи лінолеум
недоречні. У крайньому разі
можна використати лінолеум чи ламінат, що імітує дерево. Замість килима – плетений килимок ручної роботи чи вичинена шкура.
Вікна в приміщеннях у
стилі прованс зазвичай великі. Прованс – це обов’язково
хороше освітлення. Штори
прості, часто з квітковим візерунком.
Доповнюють
стиль картини з простими
сюжетами, керамічні панно,
декоративні тарілки, подушки, кошики, дзеркала у старовинних рамах, старовинні
годинники. Мінімалізм недоречний.
Облаштовують у такому
стилі не лише приватні будинки, а й квартири.

Підготувала
Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА,
дизайнер

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

НЕЩАДНЕ

СОНЦЕ
Уже достеменно відомо, що вплив сонячного
(ультрафіолетового) проміння може спровокувати розвиток раку шкіри – меланому. Колись вважали, що сонячні ванни позитивно впливають на
захисні сили організму, та нині доведено, що перебування на осонні є імуносупресивним чинником, тобто знижує захисні сили організму.
Річ у тім, що після того, як шкіра піддавалася
впливу шкідливого ультрафіолетового випромінювання, клітини під назвою меланоцити в спробі
протидіяти сонячному промінню вироблять темний пігмент – меланін. Так шкіра намагається захиститися від руйнівного впливу, а водночас саме
засмагою сигналізує про своє пошкодження.
З другого боку, під дією ультрафіолету в шкірі
синтезується життєво необхідний вітамін D. Але

його буде достатньо і при перебуванні людини на
сонці лише по 15 хв. на тиждень!
Як зазначає кандидат медичних наук, лікардерматолог Катерина Безвершенко, сонячні ванни можуть бути корисними за таких захворювань, як псоріаз, фурункульоз, вугрова висипка.
В останньому випадку ефект лікування полягає
в тому, щоб спричинити приплив крові до уражених ділянок і стимулювати їх злущування. Крім
того, ультрафіолетові промені знищують багато
хвороботворних мікроорганізмів. Водночас під
дією сонця активніше розмножуються мікроскопічні кліщі демодекс, що уражують шкіру. Це захворювання має різноманітні клінічні прояви й
назву демодекозний акаріаз (від грец. – кліщ), або
демодекоз. Опромінення також протипоказане

при туберкульозі, червоному вовчаку, вітиліго,
літнім і чутливим до сонця людям, дітям до 2 років, вагітним, альбіносам. Унаслідок непомірної
інсоляції шкіра стає менш еластичною, грубішою, на ній з’являються зморшки, фотодерматози (світлова кропивниця, сонячна екзема, літній
свербець, вакциноформна гідроа тощо).
Крім того, надмірне перебування у зоні сонячного опромінення нерідко призводить до опіку
першого ступеня – еритеми. Шкіра перестає виконувати захисні функції, червоніє, вкривається
пухирями і злущується – «злізає».
Для запобігання розвитку меланоми і виснаження імунітету не варто спеціально загоряти на
осонні, безпечніше – в затінку. Якщо ви цілком
здорові й вирішили засмагнути, то робити це слід
протягом 5–15 хв. на день. Засмага не під прямим
сонячним промінням довше тримається, має характерний коричневий відтінок. Найбільш
сприятлива пора – ранкові й пообідні години.
Щоб уникнути опіку, необхідно застосовувати
сонцезахисні креми, лосьйони. Оберігають шкіру
й такі народні засоби, як кефір, кисляк або сирий
курячий жовток, нанесені на неї до висихання, а
потім змиті до прийняття сонячних ванн.

Підготував Юрій ТОКАРЄВ

НА ПІДВІКОННІ

КОМПАКТНИЙ
КУЩИК
Пеларгонія – популярна кімнатна рослина. Вона приваблює абсолютною невибагливістю, рясним цвітінням та декоративним виглядом. Однак
багато сортів схильні до надміру витягнутих пагонів. Це
погіршує вигляд рослини.

Щоб цьому запобігти, рослину потрібно формувати. Завдяки появі молодих пагонів
пеларгонія зберігає пишний,
свіжий і здоровий вигляд. Не
варто чекати, поки пагони витягнуться. Рано навесні видаляють старе відмерле листя та
квіткові стебла. Старі пагони
вкорочують, залишаючи на
кожному 2–5 бруньок. Дуже
тонкі та витягнуті підрізують
до 1–2 листкових вузлів. Зріз
має бути вище вузла приблизно на 1 см, тоді не лишатиметься голе стебло і рослина краще
утворюватиме нові пагони.
Притрушують зріз товченим
вугіллям або природним антисептиком -– корицею. Прибирають пагони, що перехрещуються, і ті, що ростуть усередину.
Вони заважатимуть одне одному. Не допускають сильного загущення. Тому, до речі, радять
обрізувати над листочками,
розташованими назовні від
куща. Водночас пам’ятайте, що
надмірне обрізування – це
стрес для рослини.
Для активного кущування
молоді рослини з 3–5 вузлами
прищипують. У листкових пазухах почнуть розвиватися відростки, на яких приблизно за 2 місяці з’являться квітконоси. Обрізують гострим знезараженим ножем. Не зайве й осіннє обрізування. Обрізані гілочки можна
використовувати для розмноження. Є сорти пеларгоній із
компактними кущиками та короткими міжвузлями, які майже
не потребують прищипування.
Необхідно також регулярно видаляти квітконоси, що відцвіли.

Підготувала
Катерина ОКУНЬ

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ЖЕЛЕ ЗІ СМОРОДИНИ

СИРНИКИ У ДУХОВЦІ

7 склянок смородини
9 склянок цукру
2 склянки води
Закип’ятити воду з цукром, додати ягоди. Довести до кипіння, пару хвилин
прокип’ятити, викласти у півлітрові банки
і закрутити кришками. Взимку можна їсти
як джем, додавати у пиріжки тощо.

Тісто:
300 г сиру
дрібка ваніліну
по 3 столові ложки
цукру і манки
4 столові ложки сметани
2 яйця
30 г вершкового масла
0,5 чайної ложки гашеної соди
по 0,5 чайної ложки цедри лимона
та солі
Джем:
2 склянки полуниці
0,5 склянки цукру
столова ложка лимонного соку
Сир перетерти крізь сито, щоб
він був більш легким. Всипати цукор, сіль і ванілін, ввести яйця, пе-

ВІТАМІННИЙ МІКС
по 2 склянки смородини,
малини та порічок

10 склянок цукру
великий апельсин

Апельсин нарізати маленькими кубиками разом зі шкуркою. Все
перемішати і поставити на вогонь. Щойно маса закипить, поварити
пару хвилин, викласти у півлітрові банки, закрутити кришками.

Наталія ГАВРИЛЕНКО

ремішати. Додати сметану,
розм’якшене масло, цедру, соду і
манку. Перемішати, залишити на
20 хв., щоб манка набухла. Викласти тісто у формочки, змащені
вершковим маслом і притрушені

манкою. Наповнити, трохи
не доходячи до краю,
оскільки десерт злегка
підніметься. Поставити у
попередньо розігріту до
180 градусів духовку. Випікати 30–35 хв. до золотавого кольору. Дати охолонути у формах, потім акуратно вийняти.
Для джему полуницю
очистити від плодоніжок і
подрібнити у блендері. Додати цукор і викласти у каструлю
з товстим дном. Варити джем на
середньому вогні, помішуючи,
доки загусне. Зняти з вогню, додати лимонний сік.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №29 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 20 ЛИПНЯ ЦЬОГО РОКУ
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ДОЗВІЛЛЯ

«Не знущайтеся із шахістів. Хіба легко зберегти душевне здоров’я,
коли щодня втрачаєш коней, б’єш слонів, нападаєш на королев?»
Ашот НАДАНЯН, вiрменський шахiст

АНЕКДОТИ В ТЕМУ

Повідомлення

ДО СВЯТА

ШАХОВЕ СЕЛО

Прийшов мужик у
гості до сусіда, дивиться, а той шахову
позицію аналізує.
– А дружина твоя де?
– У сараї, дрова рубає.
– Ну, сусіде, як тобі
не соромно? Ти тут
сидиш у теплі, позицію аналізуєш, а
вона там на холоді
дрова рубає.
– А що я можу зробити, якщо вона в шахи
не грає?

Починаючи з 1966 р. у всьому світі 20 липня відзначається Міжнародний день шахів
(International Chess Day). Це свято проводиться за рішенням Всесвітньої шахової федерації, заснованої у 1924 р. Користуючись нагодою, вітаємо всіх тих, для кого шахи –
найкращий і найцікавіший вид спорту. І, так би мовити, в тему пропонуємо вашій увазі
розповідь про одне з чудернацьких сіл нашої планети, де панує справжній культ шахів.

Н

імецьке село
ШахдорфШтребек
розташоване
неподалік
міста Гальберштадт. Майже тисячу років тому місцеві
жителі навчилися грати у
шахи. Почалося все у 1068 р.,
коли в кам’яну вежу Штребека було посаджено за якісь
борги графа Гунцелліна. Довгі місяці бранець чекав, поки
його родина виплатить за
нього викуп. Будучи палким
шанувальником шахів, граф
Живі шахи
навчив вартових цій грі. Незабаром шахами захопилися
й інші жителі Штребека. Поступово село перетворилося
на справжні «Васюки». На
гербі села було зображено
шахівницю з конем і пішаком, на документах місцевої
управи ставилася печатка у
вигляді шахової дошки. Навіть флюгер на дзвіниці був
розфарбований у чорно-білі
клітини. Комплект для гри у
шахи був у кожному домі. Цікаво, що навіть королі перейнялися повагою до такого
Характерна жанрова сцена в Штребеку
інтелектуального села і звільняли його від різних податків. Ну, а вдячні жителі під
Ще один цікавий звичай іс- ву дівчину, він повинен був зічас коронаційних торжеств нував у давнину у Штребеку. грати партію у шахи зі старовлаштовували виставу «жи- Якщо «чужий» хлопець хотів стою Штребека (звичайно,
вих шахів».
взяти за дружину якусь місце- дуже сильним шахістом). У ви-

падку поразки претендент не
тільки отримував відмову, але
й виплачував солідний грошовий штраф (непоганий спосіб
поповнення скарбниці!).
1823 р. у місцевій школі, починаючи з 3-го класу, було запроваджено викладання шахів. Регулярно проводилася
першість школи, а імена переможців вивішувалися у кабінеті шахів. З 1886 р. у Штребеку ведеться «Шахова хроніка»,
в якій реєструються всі важливі події у світі шахів. Село часто відвідують відомі гросмейстери, які залишають свої автографи у «Книзі почесних
відвідувачів».
У 1921 р. адміністрація
Штребека звернулася до міністерства фінансів Пруссії з проханням дозволити випуск
власних грошових знаків. Дозвіл було отримано, і в обіг випустили бони номіналом 25, 50
і 75 пфенігів. На кожній купюрі стояв номер, підпис старости і шаховий герб села.
Цікаво, що шахові традиції
у Штребеку не втрачені дотепер. Майже все доросле населення захоплюється цією грою.
А нещодавно село Штребек, з
населенням трохи більше 1000
осіб, було включене до Списку
об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

12 липня увесь цивілізований світ відзначав
День фотографії
Не так давно, близько десятка
років тому, у моду ввійшло таке цікаве захоплення, як фотографія. Багато хто почав присвячувати години
свого вільного часу вивченню аспектів цього багатогранного й різноманітного мистецтва, роблячи
все нові й нові відкриття в ньому.

Днями в Мережі з’явилася цікава
інформація про турецьку художницю Алю Чаглар. Жінка створила фотопроект, головною героїнею якого
стала її 3-річна донька Стефані. Правильно використовуючи фотоапарат і ракурс, Аля робить малій чудові сукні із фруктів, зелені та квітів.
Усе відбувається так: Чаглар тримає
шматочки фруктів, овочів і квітів на
правильній відстані й розташовує їх
так, що вони ніби охоплюють крихітку Стефані. У результаті дівчинка
виходить на фото ніби у гламурних
сукенках.
Артистичні й естетичні світлини
мають величезний успіх у користувачів Instаgram.
Як вам ідея? Здається, «треба
брати!»

Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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– Ну, а ти б став грати із людиною, яка,
коли програє, лається, кидається фігурами, б’є тебе дошкою
по голові..?
– Звичайно, ні.
– Ну от і він не став...

Питання шахової вікторини: «Що ви знаєте про шахістів XVIII
століття?»
Відповідь учасника:
– Абсолютно точно
можу сказати тільки
те, що всі вони по– Ти мене кохаєш? –
мерли.
милуючись, запитує
вона.
Батумі. Мавпячий
– Звичайно, – ніжно
розплідник.
Співробітник-грузин відповідає він.
виводить мавпу й сі- – А ми одружимося?
– Ну, от що в тебе за
дає грати із нею в
дурна звичка – відрашахи. В юрбі глядачів чуються захопле- зу переводити партію в ендшпіль!
ні вигуки:
– Яка розумна мав– Ви граєте в баскетпа!
бол?
Грузина це зачіпає,
– Так, і непогано.
він відсуває шахи
вбік і, енергійно жес- – А в шахи?
тикулюючи, кричить – А куди там кидають?
юрбі:
– Яка розумна мавпа, – Учора в ресторані
так? А рахунок, між
Каспарова зустрів...
іншим, три-два на
– Та ти що? І які в
МОЮ користь!!!
тебе враження?
– Та ну його… Уяви,
там скатертини в клі– Васю, а чого ти з
тинку. Попросив його
Семеном більше не
сіль передати, так він
граєш у шахи?
40 хвилин думав.

ВІДПОВІДЬ НА ЗАДАЧКУ ПРО
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ШЕРІЛ (У №28)

16 ЛИПНЯ!!!
БО: Альберт знає тільки місяць, але вже цього йому
досить, щоб зрозуміти, що Бернард ніяк не зможе тільки по одному відомому йому дню (числу) точно визначити місяць. А в яких випадках Бернард це б зміг зробити? Тільки у двох: якби йому були названі цифри 18 і 19
(лише ці числа не повторюються, всі інші мають пари).
Ці числа є у травні та червні. Отже, оскільки Альберту
відомий тільки місяць і він тільки по місяцю визначив,
що день народження не 18 і 19, то місяць явно не травень і не червень.
Тепер Бернард, уже знаючи число, одержує додаткову інформацію, що місяць не травень і не червень. І
це йому дозволяє визначити єдину підходящу пару.
Яке число однозначно дозволяє вибрати з двох місяців, що залишилися? Це 16, 15 або 17. Значить, Бернарду сказали одне із цих чисел, раз він зміг визначити місяць, знаючи тільки, що це не травень і не червень.
Альберт знає місяць і тепер він знає, що Бернард
теж зміг визначити місяць. Тобто Альберт зрозумів,
що в Бернарда одне із чисел 16, 15 або 17. Ця інформація + знання місяця дозволяє Альберту також однозначно виділити пару. В якому випадку це можливо? У
разі якщо це липень, тому що в серпні є і 15, і 17 число,
а в липні тільки 16 і інформація липень + одне із чисел
15, 16, 17 однозначно виділяє 16 липня.
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ПІСЛЯМОВА
КРОСВОРД «МИСТЕЦЬКА ПАЛІТРА»
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Композиція з
трьох картин, барельєфів, малюнків, об’єднаних спільною темою,
ідеєю. 2. Один із видів народного
декоративного мистецтва українців – орнаментальне або сюжетне
зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. 4. Стеля, оздоблена живописом, ліпленням або
мозаїкою, а також стеля взагалі.
5. Картина, що зображує морський
краєвид. 8. Літературний жанр, завданням якого є розгляд, тлумачення та оцінка літературних, мистецьких або наукових творів.
9. Мальоване, скульптурне або
фотографічне зображення обличчя людини чи групи людей.
13. Картина або малюнок із зображенням краєвиду. 15. Мистецтво,
що відображає дійсність у художньо-звукових образах. 16. Інструмент для живопису або малярних
робіт у вигляді пучка штучних або
природних волосків, закріплених
на держаку. 17. Чотирикутна або
овальна дощечка, пластинка, на
якій живописець змішує і розтирає фарби.

Склав
Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ
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ОВЕН (21.03–20.04)
Зосередившись на головному та не спиняючись на півдорозі, зможете досягти значних результатів. Рекламуйте свої успіхи та заслуги – це
допоможе отримати бажане.
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ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Займіться облаштуванням оселі, провідайте
батьків, частіше бувайте на природі. Це вдалий період, аби розпочати важливі проекти.
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20

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «МИСТЕЦЬКА ПАЛІТРА»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Картина. 6. Плакат. 7. Вітраж. 10. Писанка. 11. Гравюра. 12. Живопис. 14. Темпера. 18. Дизайн. 19. Лірика. 20. Галерея.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Триптих. 2. Вишивка. 4. Плафон. 5. Марина. 8. Критика.
9. Портрет. 13. Пейзаж. 15. Музика. 16. Пензель. 17. Палітра.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Твір живопису, намальований переважно фарбами на полотні, картоні, дошці
тощо. 6. Вид образотворчого мистецтва, що служить завданням наочної, найчастіше політичної, агітації та пропаганди. 7. Твір монументально-декоративного мистецтва з кольорового чи безбарвного скла. 10. Розмальоване великоднє куряче або декоративне,
звичайно дерев’яне, яйце. 11. Вид
графіки, в якому зображення є
друкованим відбитком з малюнка,
вирізьбленого або витравленого
на спеціально підготовленій дошці або пластинці. 12. Вид образотворчого мистецтва, що зображує
фарбами предмети і явища реальної дійсності. 14. Фарби для живопису, в яких сполучною речовиною є натуральні або штучні
емульсії. 18. Художньо-конструкторська діяльність, спрямована на
створення нових видів і типів виробів, які б відповідали вимогам
суспільства (корисності, зручності
в експлуатації, краси). 19. Один із
трьох родів літератури (поряд з
епосом і драмою), в якому з особливою виразністю виявляється
емоційне ставлення автора до зображуваного. 20. Приміщення для
експонування мистецьких творів.

ГОРОСКОП НА 24.07–30.07

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Коло інтересів розшириться, а спілкування
виявиться як ніколи корисним.
Навіть невелика подорож принесе безліч приємних вражень. У
ставленні до людей переважатиме великодушність.
РАК (22.06–22.07)
Успіх залежить від співробітництва з оточенням. Не прагніть до зайвої самостійності. Фінансові справи складатимуться непогано, можна витратити частину грошей на розваги.
ЛЕВ (23.07–23.08)
На порядку денному
стоятимуть
особисті
проекти. Ймовірно, розпочнете
реалізацію нових ідей і планів. Дійте впевнено, спокійно, але винахідливо.
ДІВА (24.08–23.09)
Важливо, щоб у душі
панувала гармонія. Приділяйте час відпочинку та роздумам. Попереду – визнання, успішна громадська діяльність. Імовірний початок серйозних стосунків.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Не втрачайте віру в
свою справу. Це період
практичних кроків на шляху до
мрії. В особистих стосунках у
представників цього знака все
складеться якнайкраще.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Тиждень обіцяє бути захопливим. Зміни серйозно вплинуть на ваше життя у найближчому майбутньому. З’являться перспективні пропозиції, а ви перебуватимете у гарному настрої.

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИН

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ

у с. Комарники, вул. Центральна, 219а, загальною
площею 174,8 кв. м, який належить Верхньовисоцькому споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 151700,00 грн. без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 4551 грн.
Аукціон відбудеться 3.08.2017 р. об 11:00 за адресою:
м. Турка, площа Ринок, 17.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три
дні до проведення аукціону. Заявки для участі в аукціоні приймаються до 31.07.2017 р.
Телефони для довідок: (050)088-11-87, (097) 864-57-83.

частку в Статутному капіталі підприємства у розмірі 76% за 1800 тисяч гривень.
Телефон для довідок : (04746) 2-78-04.

ПРОДАЄТЬСЯ ЧАСТИНА МАГАЗИНУ
в с. Верхнє Висоцьке, вул. І.Франка, 67, загальною площею 193,9 кв. м, яка належить Верхньовисоцькому споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 59000,00 грн. Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 2950 грн.
Аукціон відбудеться 3.08.2017 р. за адресою: м. Турка, площа Ринок, 17.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до проведення аукціону.
Заявки для участі в аукціоні приймаються до 31.07.2017 р.
Телефони для довідок: (050) 088-11-87, (097) 864-57-83.

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації
України висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті заслуженого працівника сфери послуг
України, колишнього директора Підприємства Укоопспілки
«Готель «Кооператор» – Михайла Олексійовича БУГАРЕНКА.
Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

Адміністрація та колектив Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П.Сая висловлюють щирі співчуття
Юрію Миколайовичу САВЧУКУ та його рідним і близьким із приводу непоправної тяжкої втрати – смерті батька, дідуся Миколи Івановича САВЧУКА, ветерана праці, колишнього директора Кіровоградського кооперативного технікуму ім. М.П.Сая. Нехай наші співчуття
допоможуть перенести біль втрати дорогої вам людини.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Прокинеться жага до
життя та пригод, але
цілком зникне бажання працювати. Стосунки з рідними, близькими будуть спокійними, що допоможе будувати райдужні плани
на майбутнє.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Ваші дії будуть обмежені
зовнішніми обставинами. З’явиться шанс розв’язати старі проблеми. Зміни в службових і
повсякденних обов’язках призведуть до залежності від оточення.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Ваша половинка стане
для вас центром Всесвіту. Спілкування буде дуже емоційним, отже, не виключені суперечки. Мобілізуйте всю свою мудрість і розважливість.
РИБИ (20.02–20.03)
Доведеться йти на
компроміси. Подбайте
про здоров’я: дуже важлива профілактика. Аби уникнути проблем, довіртеся інтуїції. Імовірно,
зможете опинитися у потрібний
час у потрібному місці.

Тетяна НІКОЛАЄВА

