Робота кооператорів Компаніївського райспоживтовариства зайвий раз доводить мудрість:
той, хто хоче працювати – шукає можливості,
хто не хоче – шукає причину
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Конкретна людина може відіграти головну
роль у тому, щоб розпочата справа була
успішною. Якщо ця людина – креативна,
освічена, смілива

Звичайно, смак продукції,
представленої на 22-му
фестивалі виноробів, газета
не передасть. А от до подорожі
цим краєм спонукає
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

Є люди, від контактів з
якими згадуються слова письменника СентЕкзюпері: «Єдина справжня розкіш – це розкіш
людського спілкування».
Саме таке відчуття виникає після спілкування
із цими жінками, які, до
всього, є найближчими
родичками з трьох поколінь кооператорів: Галина Парінова, перший
заступник голови правління Новомосковської
райспоживспілки, вона
ж мама і бабуся працівниць системи споживчої кооперації; Ольга
Бут, заступник директора Новомосковського кооперативного коледжу економіки і права
ім.С.В.Литвиненка, вона
ж мама працівниці системи; Катерина Бут,
бухгалтер у Новомосковській районній спілці споживчих товариств,
вона ж донька і онука
вищезгаданих
чарівних панянок.
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДИ

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

ЗАСЛУЖЕНІ
ВІДЗНАКИ

ПРОГРАМА ДІЙ–2017: РОЗВИТОК ТА
ОНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК
ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):
СКЛЯРЕНКО Тамару Анатоліївну, головного бухгалтера Ананьївського районного
споживчого товариства Спілки споживчих
товариств Одеської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств
та ЦК Профспілки працівників споживчої
кооперації України:
БЕРЕГОВУ Тетяну Андріївну, голову
правління П’ятигірського сільського споживчого товариства Спілки споживчих товариств Житомирської області;
ВОЙНАШ Лідію Герасимівну, директора
Департаменту кадрової політики, освіти і
науки Всеукраїнської центральної спілки
споживчих товариств, директора Навчально-методичного центру «Укоопосвіта»;
ГЛАДКОГО Василя Петровича, голову
правління Сторожинецької районної спілки споживчих товариств Спілки споживчих
товариств Чернівецької області;
ЗАДВОРНУ Ольгу Василівну, головного
бухгалтера Віньковецького районного споживчого товариства Спілки споживчих товариств Хмельницької області;
ПОДОЛЯНА Василя Васильовича, голову правління Вінницької обласної спілки
споживчих товариств;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації
України:
БУДКЕВИЧА Вячеслава Олексійовича,
заступника голови правління Спілки споживчих товариств Кіровоградської області.

Нещодавно в Ужгороді відбулося підсумкове засідання правління Закарпатської облспоживспілки.
ЗАКАРПАТТЯ

Д

о розгляду розширеного активу
правління, в якому взяли участь
керівники райспоживспілок,
профспілкових організацій та провідних підприємств споживчої кооперації
області, було запропоновано проект Програми діяльності та розвитку матеріальнотехнічної бази підприємств, організацій
основних галузей споживчої кооперації Закарпаття на 2017 рік. Учасникам зібрання
його представили перший заступник голови правління облспоживспілки Іван Митрьо та заступник голови правління з фінансових питань Ольга Боринська. Вони ґрунтовно проаналізували підсумки господарювання у 2016 році та окреслили пріоритетні
напрями і прогнозовані параметри поступального розвитку кооперативних підприємств і організацій у 2017 році.
Як наголосили доповідачі, головним завданням у роботі кооперативних структур
залишається збереження позитивної динаміки економічного розвитку та фінансової
стабільності основних галузей господарювання. Зокрема передбачається збільшення
як загального товарообороту (до 168,4 млн.
грн. в абсолютному виразі), так і роздрібного товарообороту торговельної мережі та
закладів ресторанного господарства.
Також серед пріоритетних завдань – суттєве зростання виробництва товарів народного споживання, надання платних послуг,
обсягів заготівель та виробництва власної
продукції, яка користується підвищеним
попитом серед населення.
Підсумовуючи обговорення Програми,
голова правління облспоживспілки Василь
Цап акцентував увагу керівників райспоживспілок на необхідності чіткого і своє-

часного інформування трудових колективів
про конкретні завдання діяльності та розвитку матеріально-технічної бази системи
споживчої кооперації, які містяться в проекті документа. Також він наголосив на
важливості максимального врахування висловлених членами правління слушних
пропозицій та рекомендацій. У першу чергу
це стосується ефективного та раціонального використання наявних резервів і можливостей у мережі роздрібної торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і заготівель. Так, слід активізувати роботу закладів ресторанного господарства, надання
сервісних послуг у популярних місцях масового відпочинку – як у традиційних курортних зонах, так і уздовж центральних
автошляхів, туристичних маршрутів
тощо.
– Важливим напрямом подальшого розвитку споживчої кооперації Закарпаття, –
наголосив В.В. Цап, – залишається цілеспрямована і системна робота з модернізації та реконструкції матеріально-технічної
бази підприємств та організацій всієї системи. Щороку на ці цілі ми спрямовуємо чималі власні кошти, однак не завжди досягаємо бажаного результату. Причина – розпорошення капітальних вкладень по багатьох
об’єктах. Тому тут потрібне чітке визначення конкретних об'єктів для реконструкції
чи ремонту і максимальне зосередження
виділених ресурсів саме на них.
Як позитивний приклад – досвід кооператорів Мукачівської райспоживспілки (голова правління І.І. Рубіш), де нещодавно
було проведено масштабну реконструкцію
найбільших хлібопекарень району: Чинадіївської, Кольчинської та Верхньокоропець-

кої. Заміна газових котлів на твердопаливні
сучасні агрегати дозволила домогтися значної економії кооперативних коштів – майже 300 тис. грн. на рік, поліпшити якість хлібобулочних виробів та розширити їхній
асортимент.
Василь Цап також звернув увагу активу
і членів правління на необхідності розширення мережі виробничих підрозділів через
відновлення, а по суті – повернення до повноцінного економічного життя наявних переробних потужностей консервних та ковбасних цехів, які ще не так давно успішно
діяли чи не в кожному районі Закарпаття.
На пропозицію голови обкому профспілки працівників споживчої кооперації Богдани Данканич члени правління розглянули Програму соціального захисту працівників системи на наступний рік. Нею зокрема
передбачено конкретні заходи з оздоровлення та лікування закарпатських кооператорів на базі відомої в Ужгороді сучасної клініки. В результаті укладення спільної угоди правління облспоживспілки та обкому
профспілки працівників споживчої кооперації з медцентром закарпатські кооператори чи не вперше в системі Укркоопспілки
отримали можливість безкоштовного багатопрофільного і якісного медичного обслуговування за рахунок власних прибутків.
Причому незалежно від їхнього місця проживання і реєстрації.
Учасники зібрання також затвердили
орієнтовний план роботи правління облспоживспілки на І півріччя 2017 року.
З усіх розглянутих питань ухвалені відповідні постанови.

Владислав БИЛЬОВ

ДОБРА СПРАВА

НАПЕРЕКІР СТИХІЇ
Новий 2017 рік для жителів Херсона розпочався не лише красою засніжених дерев та скутих морозом річок, а й хуртовинами та заметілями.
ХЕРСОНЩИНА

Сніг йшов майже щодня і
його таки насипало багато.
В місті утворився безлад:
люди не могли вчасно доїхати, та що там доїхати, підійти до зупинок не було можливості, вулиці не розчищені, тротуари не посипані.
У такий час спадає на
думку народна мудрість «готуй санчата влітку...». Справжні господарі так і роблять:
заготовляють пісок, сіль, закуповують різноманітний інвентар та зимовий спецодяг.
На відміну від комунальників, кооператори працюють
саме за таким принципом. У
нашому випадку мова про

дирекцію
підприємства
«Центральний ринок» Херсонської облспоживспілки.
Назва ринку говорить
сама за себе, «Центральний»
– бо центр міста. Тож ринок
одним із перших зустрічає
гостей і перше враження
про місто формується безпосередньо тут. Та не лише
гості відвідують наш ринок,
херсонці також віддають перевагу «Центральному» за
можливість отримати тут
якісні послуги. Крім того, за
будь-яких погодних умов ринок працює у звичному режимі. Не виключенням стала
і цьогорічна зима. Щоб від-

відувачі не відчували дискомфорту при пересуванні
територією, працівники ринку постійно її прибирають.
– Щоб полегшити їх працю, – говорить директор
Юсіфов Нураддін Ісрафілогли, – ми восени придбали
трактор з причепом. При виборі марки виходили з того,
що він має бути універсальним, розрахованим на різні
пори року, маневреним, багатофункціональним та малогабаритним. І, як показали перші зимові випробування, наша покупка була
вдалою, бо змогли якісно і в
короткий термін очистити

від снігу під'їзди до об'єктів
загального користування та
торговельних місць.
Сьогодні маємо наміри
придбати ще один трактор
для надання додаткових послуг і мешканцям, і організаціям міста. Замовлення
вже надходять, адже поді-

бна техніка в Херсоні майже
відсутня.
Найкращим доказом правильності дій та намірів адміністрації ринку є активне
обговорення в соціальних
мережах стану готовності
міста та його організацій до
роботи в зимовий період.

Містяни дають найвищу
оцінку діям дирекції ринку
«Центральний» за турботу
про відвідувачів.

Прес-служба
Спілки споживчих
товариств
Херсонської області
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«Зовнішня краса ще дорогоцінніша, коли прикриває внутрішню.
Книга, золоті застібки якої замикають золотий зміст, набуває особливої поваги».
Вiльям ШЕКСПІР, англiйський драматург

КООПЕРАТИВНА ДИНАСТIЯ:
КРАСА, ТАЛАНТ I ПРАЦЬОВИТIСТЬ У СПАДОК
ГАЛИНА ПАРІНОВА:
УСПІШНА КАР’ЄРА –
ЦЕ ВМІННЯ ВРАХОВУВАТИ УСІ
ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ
З Галиною Іллівною Паріновою я познайомилася у грудні 1997 року, коли
змерзла, в ожеледь ледь дісталася Новомосковська, щоб написати матеріал про
тутешню райспоживспілку. Пані Галина
швидко мене відігріла гарячим чаєм, а
більше – своїм душевним теплом. Тоді
вона працювала заступником голови
правління з кадрів, очолювала профком.
Часи були важкі, і наша розмова здебільшого стосувалася проблем споживчої
кооперації.
Потім проїхали по мережі. Галина Іллівна скаржилася: у магазинах бракує
тепла, та й електрику можуть відімкнути будь-якої миті. Та я переконалася: незважаючи ні на що, кооператори торгують, постачаючи населенню необхідні
продовольчі та промислові товари. У ті
часи я намагалася побачити у системі
бодай найменші ознаки позитиву і написати про них, щоб підбадьорити людей.
Втім, Новомосковська райспоживспілка
доволі міцно стояла на ногах, гідно приймаючи виклики 90-х.
І ось тепер ми зустрілися напередодні
нового 2017 року. Як все-таки летить час!
– Із системою пов'язане все моє життя,
– ділиться Галина Парінова. – В 15 років
вступила до Новомосковського кооперативного технікуму (нині кооперативний
коледж економіки і права ім. С.В. Литвиненка – прим. авт.), який закінчила у
1972 році. Мене направили на роботу
майстром виробничого навчання у навчальне споживче товариство, а потім
перейшла до райспоживспілки, де працюю донині. Без відриву від виробництва закінчила Полтавський кооперативний інститут (нині університет економіки і торгівлі – прим. авт.), вже більше 10 років – перший і єдиний заступник
голови правління райспоживспілки.
Апарат у нас скоротили.
Нині у Новомосковській райспоживспілці діють 90 магазинів і 10 підприємств ресторанного господарства, які
обслуговують 44 населених пункти, –
продовжує Галина Іллівна. – Переважну більшість об'єктів приведено у конкурентоспроможний стан. Хочу відзначити, що у нас зараз триває третій етап
реконструкції підприємств. На першому етапі зосередили увагу на стані фасадів, вивісок, на заміні віконних блоків, ремонті покрівель, тобто в основному впорядковували будівлі зовні. На
другому – оздоблювали інтер'єри, торговельні приміщення, оновлювали технологічне і холодильне обладнання,
комунікації. І ось настав третій етап,
коли ми прагнемо остаточно вивести
наші об'єкти на рівень європейських
стандартів. Мається на увазі, що у всіх
магазинах повинні бути санвузли, кондиціонери, економне опалення, сигналізація, але й це ще не все. Даний етап
передбачає благоустрій прилеглої території. Вітається оригінальний дизайн
із використанням декоративних рослин, фонтанів, скульптурних форм
тощо. Як додатковий стимул проводи-

мо конкурси на краще підприємство
системи. Люди стараються, проявляють фантазію, естетичний смак. Взагалі вони у нас молодці.
До сказаного додамо, що особливість
модернізації по-новомосковськи полягає
у тому, що вона охоплює практично всі
кооперативні об'єкти, незалежно від
того, близько чи далеко вони розташовані від районного центру. Навіть у найвіддаленіших селах цього великого району
є кооперативні магазини, які не поступаються міським ані оснащенням, ані товарною насиченістю. У цьому велика заслуга Галини Парінової, яка вміє і похвалити кооператорів за старанність, і
спитати, у разі чого, суворо.
Я згадала, як Галина Іллівна під час
одного з моїх відряджень до Новомосковського району із задоволенням демонструвала новинку: канадські опалювальні печі булерьян у магазинах Знаменського споживтовариства. Ці пристрої, що працюють на твердому паливі,
дозволили відігріти сільські роздрібні
об'єкти, незабаром їх почали широко використовувати у споживчій кооперації.
Це був воістину порятунок від холоду.
Але вже за кілька років та ж Галина Парінова на моє запитання про печі відповіла,
що це – вчорашній день, що тепер кооперативні магазини, де практично скрізь зроблено євроремонт, обігріваються більш сучасними опалювальними системами, а джерелами енергії служать газ, електрика.
І ось зараз я знову поцікавилася долею булерьянів, знаючи, що їх нині встановлюють на багатьох підприємствах.
Диво-печі знову рятують – тепер уже від
захмарних тарифів на газ і електроенергію. Моя співбесідниця зітхнула:
– У тому й річ, що у нашому житті, та
й у роботі немає, і поки не передбачається, стабільності, спокійної впевненості
у завтрашньому дні. Хотілося б, вирішивши якісь проблеми, перегорнути цю
сторінку і рухатися далі шляхом розвитку і прогресу, нікуди не звертаючи.
Але... На жаль, правила «гри» в економіці, у законодавчому полі постійно змінюються. Образно кажучи, нам викручують руки, замість того, щоб зробити кооперацію опорою для виходу країни з кризи… Так, за нинішніх обставин нам довелося згадати про булерьяни і повернутися до них там, де це було доцільно.
Споживча кооперація тим і сильна, що
вміє пристосовуватися до будь-яких
умов. За своєю суттю це ринкова структура. А головне, вона потрібна людям,

насамперед у сільській місцевості. Тому
Диплом про закінчення Полтавського
ми існуємо та розвиваємося.
кооперативного інституту за фахом «Бухгалтерський облік» Ольга Леонідівна вваОЛЬГА БУТ:
жає одним із найважливіших своїх докуДО ВЕРШИН БУХГАЛТЕРІЇ
ментів і досягнень. Він був надійною путівЧЕРЕЗ… ТАНЕЦЬ
кою у життя. Однак, будучи за натурою неПід час першої зустрічі з Ольгою Бут, кабінетним працівником, пані Оля незабазаступником директора Новомосковсько- ром після закінчення вишу опинилася не у
го кооперативного коледжу економіки і тиші бухгалтерії, а в аудиторії Новомосправа ім. С.В. Литвиненка, вона підкори- ковського кооперативного технікуму (пізла мене своєю особливою чарівністю, яку ніше коледжу), де почала викладати бухзараз називають словом «харизма» і про- облік. До навчального закладу прийшла у
ти якої неможливо встояти. Коли ж ді- 1996 році, а за кілька років її призначили зазналася, що це дочка Галини Парінової, ступником директора з виховної роботи.
немов побачила Галину Іллівну в моло– Це вже точно моє покликання, – зізнадості: ті ж яскраві карі очі, та ж усмішка, ється Ольга Леонідівна. – Я завжди у вирі попривітність.
дій. Щоденні клопоти мене захоплюють: підНе могла не помітити, як студенти готовка заходів, тісне спілкування з молодтягнуться до Ольги Леонідівни, немов до дю, радість від того, що вони у мене на очах
сонечка. Подумалося: ось педагог від дорослішають, змінюються на краще…
Бога. Та побувавши у коледжі на концер– І танці на сцені, під оплески вдячної
ті до Дня студента, де активно виступали публіки, – підказала я.
тутешні викладачі, я була просто враже– Танці? – засміялася Ольга Бут. – Цього
на танцювальним номером за участі Оль- року я не танцювала. Вирішила – досить.
ги Бут. Це був вищий пілотаж.
Адже у мене вже доросла дочка.
Пізніше не стрималася від запитання:
КАТЕРИНА БУТ:
– Ольго Леонідівно, ви не помилилися
ВИПАДКОВОСТЕЙ
з вибором професії? Можливо, варто було
У ЖИТТІ НЕ БУВАЄ
присвятити себе танцю?
(Хоча… у дужках зазначимо, що ця диСтоячи поруч, вони нагадують сестер, а
вовижна жінка все робить бездоганно, за не мати й дочку. Та істина полягає у тому,
що б не бралася).
що Катерина, випускниця Новомосковсько– У нас були з мамою довгі розмови, на- го кооперативного коледжу економіки і правіть суперечки, поки я визначалася із всту- ва ім. С.В. Литвиненка, дійсно вже доросла
пом до вишу, – згадує Ольга Бут. – З дитин- самодостатня людина. Вона третій рік праства була дуже рухливою, серйозно займа- цює бухгалтером у Новомосковській районлася спортивною гімнастикою, маю звання ній спілці споживчих товариств. Дівчина не
кандидата у майстри з цього виду спорту. А терпить надмірної опіки, ніколи не ховаєтьвечорами багато читала, мріючи про щось ся під бабусине крило. У неї незалежний і
незвичайне. А мама наполягала на Полтав- сильний характер. Так про неї говорять,
ському кооперативному інституті… Вона чому я охоче вірю, знаючи цю родину.
наводила такі аргументи: «У кооперації ти
– У Катрусі не було сумнівів, куди піти
знайдеш все, зможеш реалізуватися як осо- навчатися після школи, – розповідає Ольбистість, і за бажання виявиш будь-які свої га Леонідівна. – Вона відразу обрала Новоздібності». Сьогодні можна визнати: вона московський кооперативний коледж, найбула абсолютно права. Завжди потрібно кращий, найпрестижніший, най-най…
слухати маму, адже у неї – мудрість, життє- Таке у нашій родині до нього ставлення.
вий досвід. Я послухалася – і не жалкую.
Крім того, дочка продовжує освіту у Новомосковському локальному центрі дистанційного навчання Полтавського кооперативного університету економіки і торгівлі,
тобто йде нашим з мамою шляхом. Я дуже
задоволена, що Катерині викладають ті ж
чудові педагоги, які свого часу навчали
мене: Юстина Андріївна Верига, Ольга Василівна Карпенко. У лютому вона повинна
отримати диплом бакалавра і, гадаю, на
цьому не зупиниться.
– Всі кооператори люблять свою роботу,
випадкові люди у системі не затримуються,
– додала Галина Іллівна. – Ми старанні та
віддані справі трударі, особливо наше покоління. Та є завдання, яке нам необхідно
вирішити, а саме – підготувати собі гідну
зміну, закласти у них найцінніше – кооперативну «начинку». Це не так просто, до
речі. Вони ж зовсім інші: люди нового тисячоліття. У них інше мислення, вони живуть
серед новітніх технологій. Але у кооперації,
як у дружній родині, молодші поважають
старших і вміють їх слухати. Адже ми поганого не порадимо…

Ольга НАГІРНЯК
На фото на 1-й стор.: Катерина Бут, Ольга Бут,
Галина Парінова
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МОДЕРНІЗАЦІЯ

ОСУЧАСНИЛИ ЗА ДВА МІЛЬЙОНИ,

але АВТОРИТЕТ ТОГО ВАРТУЄ
Кажуть, якщо людина хоче втілити в життя задумане, то шукає можливості, якщо ні – причини. Так, кооператори Рівненської райспоживспілки, незважаючи на складні часи, шукають і знаходять фінансові ресурси, аби гідно
представити споживчу кооперацію у районі.
РІВНЕНЩИНА

У

Рівненській райспоживспілці функціонує три
споживчих товариства
– Шпанівське, Зорянське, Олександрійське,
а також об’єднання підприємств
громадського харчування. Кожна
із організацій докладає максимум
зусиль, аби втілити в життя Програму осучаснення об’єктів райспоживспілки. Лише за дев’ять місяців цього року в модернізацію
інвестовано близько 2 млн. грн.
Нині вже понад 90% мережі має
презентабельний вигляд.

РЕМОНТИ РЕМОНТАМИ, А
ТОРГІВЛЯ ЗА РОЗКЛАДОМ
– Осучаснювати об’єкти – це вимога нинішнього конкурентного середовища, – каже голова правління Рівненської райспоживспілки Тетяна
Зосимчук. – Тепер, аби залишатися
повноправними гравцями на ринку
товарів та послуг, ми повинні не
лише модернізувати свої торговельні та заклади ресторанного господарства, а й постійно контролювати
асортимент товарів, їх якість та сервіс. Кожне споживче товариство та
дирекція об’єднання синхронно працюють у цьому напрямі. Взяти хоча
б магазин у с.Дядьковичі. Тут не
лише зробили капітальний ремонт
– від стелі до підлоги, а й встановили
енергоефективний котел, який працює на твердому паливі. Загалом в
осучаснення магазину інвестували
близько 100 тис. грн.

капітальний ремонт магазину в
с.Сухівці. І вже дуже скоро його жителі матимуть можливість оцінити
масштаб проведених робіт та зусилля кооператорів.

ЕФЕКТИВНЕ ПОЄДНАННЯ –
ІННОВАЦІЇ ПЛЮС КЛАСИКА

Зі слів директора об’єднання Людмили Кривицької, ремонтні роботи у
магазині тривали недовго. Щоб не
втрачати покупців на цей час, торгувати ні на день не припиняли.
– Магазин вже давно потребував
оновлення, – каже Людмила Кузьмівна. – Тож коли врешті-решт знайшли можливість зробити ремонт,
то це потішило не тільки нас, працівників, а й покупців. Адже тепер
це сучасний заклад торгівлі, куди
приємно зайти за покупкою. Завдяки осучасненню вдалося суттєво
розширити торговельну залу та додати торговельне і холодильне обладнання. Відповідно збільшили й
асортимент товарів продуктової і
промислової груп. Вже за перший
місяць роботи товарооборот оновленого магазину зріс майже удвічі.
Наступним кроком буде перепланування та ремонт складського приміщення, в якому хочемо облаштувати затишний куточок відпочин-

ку. Прагнемо, аби кожен метр торговельної площі приносив прибуток, який спрямовуватимемо на
осучаснення інших закладів.

ЗРОБИТИ РАЗ, АЛЕ ЯКІСНО
Саме за такою формулою працюють кооператори Зорянського споживчого товариства. Під час ремонтів використовують виключно сучасні будівельні та оздоблювальні матеріали, грамотно підходять до питань
утеплення не лише стін, а й підлоги.
Таким чином економлять на енергоносіях і стають серйозними конкурентами для приватних підприємців.
Одним із прикладів збалансованої та професійної роботи є нещодавно оновлене кафе у с.Старожуків. Тут під одним дахом із ним працює ще й магазин. Обидва заклади
перебувають на балансі Зорянського споживчого товариства. Кілька
місяців тому в кафе кооператори
розпочали масштабний ремонт. Ро-

били все: від вхідних дверей до вікон, від стелі до підлоги, від розеток до світильників, обладнали кухню, провели комунікації, придбали
меблі. І вже за місяць відвідувачі
завітали у нове затишне кафе.
Зробили ремонти фасадів та
інтер’єрів зорянці й у магазинах сіл
Іскра та Бронники. Придбали нові
меблі та обладнання. Наразі триває

Постійно вдосконалюють свої
торговельні заклади і в Шпанівському споживчому товаристві. От, приміром, у магазині с.Понебель не
лише переформатували торговельну
залу, а й обладнали привабливий
майданчик на прилеглій території –
встановили столики, вишукану огорожу, зробили ексклюзивну клумбу,
де й досі яскравіють осінні квіти.
Нещодавно в Олександрії відчинило двері оновлене кафе «Талісман». Після сучасного ремонту вишуканий дизайн закладу, смачну
кухню та високий сервіс мають змогу оцінити не лише місцеві жителі, а
й гості цього мальовничого селища.
У кожному із цих торговельних закладів екстер’єри оновлено відповідно
до брендбуку «Укркоопспілки». Однак
є й речі, які лишилися в них незмінними – висока якість товарів, доступні
ціни та культура обслуговування.
Ось так ефективно поєднують рівненські кооператори інновації та
класику. Звичайно, у ці проекти інвестуються досить серйозні кошти,
але це ті інвестиції, що працюють насамперед на авторитет системи.

Олена СОБКОВИЧ

КОНКУРС

БРЕНДОВАНІ МАГАЗИНИ – ОБЛИЧЧЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
МИКОЛАЇВЩИНА
З метою прискорення впровадження стандартів фірмового стилю магазинів
споживчої кооперації, приведення зовнішнього вигляду торговельних об'єктів
Спілки споживчих товариств
Миколаївської області у відповідність до вимог інтеграції лого СООР було проведено конкурс на кращий
екстер'єр магазину системи.
У заході взяли участь 16
районних кооперативних організацій області міське споживтовариство ім. Серебрича. Конкурсанти подали на
розгляд конкурсної комісії
фото фасадів своїх оновлених торговельних об'єктів.
Переможців визначали у
трьох номінаціях, виходячи
із розмірів торговельної

площі: «СООР-максі» (понад
120 кв. м), «СООР-стандарт»
(60–120 кв. м), «СООР-міні»
(до 60 кв. м). Також було розглянуто кращі екстер'єри
магазинів, переданих в
оренду.
– Ми отримали 68 фотографій діючих магазинів і
107 фото від орендарів, –
розповів голова конкурсної
комісії, заступник голови
правління обласної Споживспілки Михайло Пашечко. –
Надіслані матеріали систематизувалися управлінням
комерційної діяльності та
маркетингу. Із них було обрано 15 фото найкращих
екстер'єрів, що відповідають
вимогам брендбуку Укркоопспілки, а потім вже визначили 6 одиниць об'єктів – переможців конкурсу.
Отже, у номінації «СООР-

максі» найкращим визнано
коопмаркет «Дельфін» Березанського районного споживчого товариства, розташований у м. Очаків. У номінації «СООР-стандарт» перемогли «Маркет» у м. Новий
Буг Новобузького райспоживтовариства,
магазин
«Крамниця» у с. Лукашівка
Первомайського райспожив-

товариства, «Універсам» у
с. Мар'янівка Баштанської
райспоживспілки. У номінації «СООР-міні» перемогу
здобув «Міні-маркет» у с. Полігон, об'єкт кооперативного
підприємства «Жовтневий
коопторг» системи Жовтневої райспоживспілки. З магазинів, переданих в оренду,
до списку найкращих потра-

пив магазин-кафетерій у
с. Тридуби Кривоозерського
райспоживтовариства.
Переможці
отримали
грошову винагороду від
правління Спілки споживчих товариств Миколаївської області. Фотографії
найкращих об'єктів розмістили на стенді в обласній
Споживспілці.

«Маркет» у м. Новий Буг

Передбачено й надалі
проводити у споживчій кооперації області подібні конкурси. Вони мобілізують
творчий потенціал колективів, сприяють оновленню зовнішнього вигляду об'єктів і
підвищують імідж системи,
вважають кооператори.

Ольга НАГІРНЯК

Магазин у с. Лукашівка
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«Розум полягає не тільки у знаннях, але й в умінні застосовувати знання на ділі».
АРІСТОТЕЛЬ, давньогрецький фiлософ

СИЛА БРЕНДУ

КАРТА КОМПАНIЇВЩИНИ:

ДОДАВСЯ ЩЕ ОДИН НОВИЙ МАГАЗИН
Торговельна мережа магазинів «Coop» Компаніївського райспоживтовариства продовжує
розвиватися, активно пропагуючи високу якість і культуру обслуговування. Щоразу, відкриваючи новий магазин, організація враховує вимоги брендбуку Укркоопспілки, ретельно підходить до оформлення інтер’єру та
екстер’єру. Цього разу крамниця з’явилася у старовинному селі Сасівка, де свого часу гостював у поміщика
Добровольського відомий російський письменник Олександр Пушкін.
КІРОВОГРАДЩИНА

П

римхи погоди не стали
на заваді: на відкриття
прийшло багато мешканців та гостей села.
Того дня на покупців
чекали цікаві акції, цінні подарунки та позитивні враження
від побаченого. У новому магазині «Coop-стандарт», крім великого асортименту, всіх відвідувачів приємно вразив вільний
доступ до товарів та наявність
кошиків для покупців, новітнє
імпортне обладнання, соціальний відділ для малозабезпечених верств населення, зручний
графік роботи (8-20). «Заклад гідний поваги та нічим не поступається магазинам «біля дому» у
великих містах», – захоплено
відзначали селяни.
– Мені приємно, що нам вдалося реалізувати багаторічну мрію
мешканців Сасівки – мати крамницю. Майже три місяці будівельники працювали над ремонтом:
замінили електропроводку, утеплили стелю, зовнішні стіни, зробили підвісну стелю типу армстронг, ремонт даху, – розповідає
голова правління Компаніївського райспоживтовариства Микола

Жученко. – До речі, маємо свою
будівельну бригаду, яка займається не лише капітальними, але
й поточними ремонтами у кооперативних закладах. Завдяки цьому вдається швидко усувати несправності, всі об’єкти утримувати на належному конкурентному
рівні та досягати ідентичності в
їх оформленні. Велику роботу
щодо благоустрою, реконструкції, облаштування магазину здій-

снили: технік із праці Андрій
Маслюков, підсобний робочий
Олександр Скалозуб, водій райспоживтовариства Володимир Завгородній і торгові працівниці Вікторія Шенітовська та Тетяна Руденко. У підборі кадрів для магазину брала участь і голова Сасівської сільської ради Наталка Лебеденко.
Сьогодні ні в кого не виникає
сумнівів, що одним із найста-

більніших та успішних в області
є споживче товариство у Компаніївському районі. Тут не бояться працювати у маленьких, віддалених, неплатоспроможних селах. Навіть більше – активно займаються інвестуванням в основні фонди системи. Зокрема, протягом 2014-2016 років шляхом реконструкції та технічного переоснащення кооператори району
відкрили 6 роздрібних магазинів
у сільських населених пунктах
(Першотравенка, Водяне, Виноградівка, Нечаївка, Лозуватка,
Сасівка). Як вони працюють –
мали можливість побачити під
час семінару-наради ініційованого у серпні цього року для працівників торговельних служб
споживчої кооперації Кіровоградщини. Для своїх покупців
компаніївські кооператори намагаються відібрати найкраще і
за найнижчою ціною, адже чудово розуміють сільських жителів,
яким не по кишені захмарні ціни
на продовольчу продукцію.
Микола Леонідович зауважив, що модернізовані заклади
– запорука лідерства. Після реконструкції обсяг товарообігу

збільшується майже у два рази.
А ще велику роль відіграє грамотна асортиментна політика,
якісна робота зі сторони працівників прилавка.
У нещодавно відкритій крамниці вже господарюють продавці-початківці, які пройшли
стажування на базі кооперативного магазину «Нива» (смт Компаніївка). Олена Павельчак, інструктор з кадрів та голова
профспілкового комітету Компаніївського райспоживтовариства, розповіла, що дівчата намагаються виконувати свої робочі обов’язки зразково. З новим
робочим місцем вони мають
стабільну зарплату, нормований робочий графік, соціальний
пакет – все що необхідно для
офіційного працевлаштування,
та заохочувальні надбавки за
виконання плану товарообороту та додатковий обсяг робіт. Дівчатам вже вдається завойовувати прихильність мешканців
Сасівки – заклад користується
популярністю, працює стабільно на радість людям.

Ірина ШІХІЄВА

P.S. КРАМНИЦІ, ВІДКРИТІ КОМПАНІЇВСЬКИМИ КООПЕРАТОРАМИ ПРОТЯГОМ 2014-2016 РОКІВ
МАГАЗИН У СЕЛІ ЛОЗУВАТКА
Фірмовий магазин з вивіскою «Coop» з’явився у селі
Лозуватка у липні цього року та приємно вражає багатьма позиціями. По-перше, просторою торговельною залою із сучасним торговим та холодильним обладнанням; по-друге, зручним графіком роботи – з 8 до 20 години; по-третє, унікальним асортиментом із понад 5
тис. найменувань. У такому товарному різноманітті допоможуть зорієнтуватися продавці – Вікторія Іванюк
(на фото) та Наталія Миханько. Окрім продовольчої групи, тут можна придбати посуд, товари домашнього
вжитку, господарські та канцтовари. Особливо тішить
місцевих жителів спеціальний відділ, де малозабезпечені селяни мають можливість купувати товари так зва-

ної соціальної групи за цілком доступними цінами. А ще зручно вибрати необхідний товар – у торговій залі встачерез Лозуватку пролягає дорога обласного значення: новили відповідні навігатори.
«Кропивницький – Устинівка», тому покупцями магазиМАГАЗИН У СЕЛІ НЕЧАЇВКА
ну є не лише місцеві жителі.
Вивіскою «Свій до свого по своє» вітає покупців красивий
МАГАЗИН У СЕЛІ ПЕРШОТРАВЕНКА
магазин у селі Нечаївка. Крамниця працює більше року, а її
Цю крамницю із ошатним фасадом та красивою виві- торговельну залу вже прикрашає красномовна відзнака Комскою «Coop» видно здалеку. А ще до нього приведе спе- паніївського райспоживтовариства «Магазин зразкового поціальний вказівник, встановлений при дорозі. Відкрива- рядку та ввічливого персоналу». Це досягнення продавців –
ли магазин влітку 2014 року, саме з того моменту тут Юлії Ібатулліної (на фото) та Оксани Пришляк. Завдяки дівчапрацюють дві сестри – Тетяна та Анна Косенко. Дуже там на кожного відвідувача чекає приємна атмосфера для поуважні та турботливі до кожного покупця, завжди готові купок та високий рівень комфорту. Вони дбають не лише про
надати консультативну допомогу. Магазин працює за чистоту у торговельній залі, але й про прилеглу територію: пропринципом самообслуговування. Аби покупцям було тягом усього року магазин прикрашають барвисті квітники.
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ЯК ЗАПУСТИТИ ПРОЦЕС ПОЗИТИВНИХ ЗМІН
Село Мошни від Черкас відділяють три десятки кілометрів. Колись це було місто і проживало у
ньому мешканців удвічі більше,
ніж тепер. Одні його називають
нереалізованою туристичною родзинкою області: тут знаходився
пансіонат шляхетних дівиць; до
цього часу збереглися, щоправда,
у занедбаному стані, єдині у світі
дерев’яні будівлі відомого зодчого Владислава Городецького…
Для інших, переважно місцевих
та жителів навколишніх сіл, Мошни асоціюються… з великим кооперативним маркетом. І немає у
тому нічого дивного, бо люди переконалися: тут можна купити все
те, за чим раніше доводилося їздити до обласного центру – 6000
найменувань товарів на будь-який
смак і ваші фінансові можливості.
Бо якщо без видовищ обійтися
можна, то без хліба – аж ніяк.

ПЕРШИЙ КРОК –
БЕЗПРОГРАШНИЙ
Це сьогодні кооперативний
маркет на піку популярності, а
був час, коли конкуренція мало
не задавила його.
– І тоді ми пішли на практично безпрограшний крок: запросили очолити заклад нашу
«паличку-виручалочку» Ніну
Йосипівну Ремізову, – розповідає директор міжрайбази облспоживспілки Олена Іванівна
Кисильова. – Кооператор з величезним досвідом роботи, наш антикризовий менеджер, вона вивела із прориву не один магазин.
І в цей маркет, як і в попередні,
вклала часточку своєї душі.
Втім, ви це одразу відчуєте, щойно переступивши його поріг.
Кажуть, що у селі великий
маркет не потрібен. Ну, хіба що
у дуже маленькому селі. Бо для
чотирьохтисячного с. Мошни –
саме той формат, що треба. І
справа не тільки в асортименті,
а, швидше, в умінні товар подати і продати. Ось у цій науці
Ніні Йосипівні рівних ще пошукати. Сюди що не завези – на
кожну позицію знайдеться покупець. Ну здавалося б, чи багато в селі бажаючих придбати
шашличниці, дрова, вугілля,
шампури?
– Багато, – парирує Ніна Йосипівна і повторює відоме: – Не
продається те, чого немає в наявності. Свій асортимент формуємо з урахуванням кількох обставин. Перша – маркет стоїть
обіч траси Черкаси – Канів, відтак потурбувались про транзитних пасажирів, запропонувавши
їм необхідні в дорозі товари і
створивши умови для перепочинку і легкого перекусу:
клімат-контроль підтримує
оптимальну температуру, можна підбадьоритись горнятком
свіжозвареної кави. Якщо раніше машини проїжджали, не зу-

Консультує Максим Тесля

пиняючись, то тепер водії переконались, що асортимент у нас
не гірший, продукти завжди свіжі, а ціни значно дешевші. Друга обставина – поряд функціонує
риночок, багато приватних магазинів. Нам треба було добряче
постаратись, аби їх завсідники
стали нашими. Третя – у дні релігійних свят орієнтуємось на

Ніна Ремізова

прихожан Спасо-Преображенської церкви, яка поряд з
нами: на службу сюди
з’їжджаються жителі сусідніх
сіл, а по її закінченні обов’язково
заходять скупитися у маркет.
Окрема категорія покупців – ті,
хто полюбляють «шопінгувати»
у вихідні: раніше у суботу й неділю вони їздили у Черкаси, а
тепер обнови і запаси на наступний тиждень роблять у нас.

ПОЛИЦЯ ДЛЯ КИЦІ
За роки роботи в торгівлі
вона випрацювала свій стиль
роботи, у якому поєднуються і
загальноприйняті стандарти, і
її особисте бачення.
– Робота в маркеті мені дуже
до душі, здається, ніби саме під
мене розроблявся цей формат
торгівлі, – ділиться Ніна Ремізова. – Я тут все знаю, розумію, як
зробити краще. За мною службовий кабінет лише числиться,
а фактично моє робоче місце в
торговому залі. От і виходить,
що не до мене підлеглі ходять, а
я до них. Якщо підтримувати
порядок, слідкувати за правильною згідно з АВС-аналізом викладкою товарів, то на площі у

400 кв. м завжди знайдеш чим
зайнятись. У цьому магазині я
втілила свою уяву про те, як і
чим повинен торгувати сільський маркет.
З такого магазину важко вийти без покупки. От і я не встояла: розглядаючи пакетики зі спеціями, яких тут до півсотні, придбала черговий фарфоровий набір для солі і перцю – не тому, що
він мені конче потрібен, а тому,
що стояв у потрібному місці.
Таких різновидів одного найменування товару не в кожному столичному супермаркеті зустрінеш. Приміром, на гірці з
цукром знайшла рафінад, цукор
колотий, цукор-пісок, пудру. За
таким принципом розміщений
увесь асортимент: якщо серветки, то їх тут в одному місці 10
пропозицій; якщо туалетний папір, то ще більше. А як вам у
сільському магазині «Полиця
для киці» з кормом для котів і
собак? А скляна вітрина елітних
напоїв і сигар? Ясна річ, вони
тут не задля краси, а попит навіть потребує розширення асортименту.
– Коли я тільки прийшла
сюди на роботу і почала наповнювати маркет товарною масою, мене застерігали: цього не
замовляйте, того не беріть, мовляв, воно не продається. Запитую: «А ви пробували?». – «Ні».
Свій захват від магазину висловив один з покупців – Іван
Іванович Мальований:
– Взагалі-то я киянин, а в
Мошни навідуюсь до батьківської хати. Так от, великої різ-

ниці між столичними і цим маркетом я не бачу. Тут купую ті ж
продукти, що й у Києві, тих самих виробників, хоча раніше доводилося тягнути сюди громіздкі валізи. Чудовий магазин і
прекрасне обслуговування.

ДВА В ОДНОМУ
Ми вже писали про специфіку кооперативної торгівлі на
Черкащині, коли при маркетах
зазвичай відкриваються аптеки. Не став виключенням і Черкаський район, зокрема і село
Мошни. Одразу з приходу, справа, де раніше господарював
орендатор, вивільнили площі
під реалізацію ліків. Увесь час,
що ми перебували в маркеті,
тут товпилися люди. Причому,
за моїми спостереженнями, відвідувачі аптеки, всі без винятку, потім завертали у магазин і
навпаки. Тобто, одним пострілом убивали одразу двох зайців.
– Це одна з останніх, недавно
відкритих аптек, – пояснила
Ніна Йосипівна. – Наші люди до
хорошого звикають швидко. От
і сюди одразу проторували дорогу, хоча в селі ще чотири таких заклади. Крім того, що досить широкий асортимент лікарських засобів, тут працюють
висококваліфіковані фармацевти, які і порадять, і проконсультують, і тиск зміряють, і за добрим словом у кишеню не полізуть. Вийшов чудовий тандем,
де обидва напрями кооперативної діяльності працюють на
спільний результат.

…А РУКИ ПРОСЯТЬСЯ
ДО ПРАЦІ
50 років роботи у торгівлі дають право говорити про умовно
існуючу школу професійної майстерності Ніни Ремізової. Принаймні, так вважають ті, хто її вже
пройшов або проходить нині.
Трудову діяльність вона починала у міському споживчому товаристві, маючи диплом товарознавця. Але одразу попросилася
призначити її завідуючою магазином, щоб відчути смак «живої»
торгівлі. Тодішній голова правління Петрачук сприйняв таку
ініціативу з подивом, але у проханні не відмовив і… направив у
найважчий заклад, де на проблемах їхали і проблемами поганяли. А їй тільки цього і треба було:
от де простір для самореалізації і
самовираження! Одні співчували, мовляв, не такі, як ти там працювали, а справу зрушити з мертвої точки не змогли; інші зловтішалися: будеш знати, як проявляти ініціативу та ще й замахуватися на керівну посаду. Але через
рік здивувались і одні, й другі:
очолюваний нею магазин піднявся на першу сходинку за підсумками роботи.
– Подібна ситуація п’ять років
тому склалась і в Мошнах, – згадує Ніна Ремізова. – Щоправда,
тут було ще важче, бо де більші
обсяги, там і проблем більше, до
того ж, вони інші. Полиці напівпорожні, штат не укомплектований.
У нас півроку висіла об’ява про
прийом на роботу продавців –
жодного бажаючого. Це при тому,
що з вакансіями у селі дуже туго.
Люди вважали за краще сидіти
вдома, аніж ризикувати, бо славу
магазин мав недобру. І лише коли
до нас повернулися покупці, тоді
почали проситися і продавці.
– Як то вам вдається, Ніно Йосипівно, виправляти здавалося б
безнадійне становище? Очі не лякаються на початках? Руки не
опускаються?
– Очі, може, й лякаються, а
руки чешуться до праці: хочеться
якомога швидше поставити справи з голови на ноги і запустити
процес позитивних змін.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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КАДРИ

«Не читайте історію – читайте біографії, тому що це – життя без теорії».
Бенджамiн ДІЗРАЕЛІ, англiйський державний дiяч

ДАТА

З ЮВІЛЕЄМ,
КОЛЕГО!
Сьогодні, 19 січня, нашому колезі,
заслуженому журналісту України
Михайлу Павловичу БЕЗПАЛЬКУ
виповнюється 80!
Правильніше б написати «колишньому», але ми, представники
«старої журналістської гвардії», й
досі вважаємо Михайла Павловича своїм, хоча вже майже 10 років,
як він не працює в газеті.
Не працює, однак зв’язків з колективом не пориває: телефонує
нам, телефонуємо ми йому, а, буваючи у Львові, обов’язково зустрічаємось. Спілкуючись, не перестаємо дивуватись: Михайло
Павлович завжди у курсі останніх

яких чекає щотижня і перечитує
від першої до останньої сторінки.
Доля не стелилася до його ніг
пелюстками троянд, натомість не
раз посилала надто тяжкі випробування. Та він по-чоловічому
стійко їх зносив, не опускаючи
рук, не озлоблюючись на світ, а
продовжуючи любити життя і людей, сіючи і випромінюючи добро,
залишаючись взірцем високої порядності й кришталевої чесності.
Народився Михайло Павлович
на Львівщині і все своє життя присвятив служінню рідній області.
Працюючи на різних посадах у газетах Бродівського, Буського і Сокальського районів, заочно навчався на факультеті журналістики Київського державного універподій кооперативного життя. ситету ім. Т.Г. Шевченка; редагуЗвідки черпає інформацію? З рід- вав нестерівську районну газету
них йому «Вістей…», на вихід «Нове життя»; тривалий час пере-

бував на службі в апараті Львівського обкому партії.
«Власний кореспондент газети
«Вісті…» по Львівській, Закарпатській і Волинській областях» – такий запис з’явився в його трудовій
книжці у 1993 році, коли єдине в
Україні кооперативне видання щойно відзначило перший рік свого
існування. Тому цілком справедливо вважати Михайла Павловича
родоначальником власкорівської
когорти. За чотирнадцять років
бездоганної роботи у «Вістях…»
він об’їздив, і не раз, усі райони;
побував в усіх спілчанських організаціях; познайомив читачів з десятками сотень людських доль. Не
дивно, що там ще й досі шанобливо згадують журналіста Безпалька. А це у нашій професії – чи не
найвища винагорода твоєї праці.
Високий професіонал, чия

СЛАБКА СТАТЬ

ЗАХОПЛЕНIСТЬ ПРОФЕСIЄЮ
ПОВЕРНЕТЬСЯ СТОРИЦЕЮ
Заступник голови правління Ульяновського райспоживтовариства Cпілки споживчих товариств Кіровоградської області з питань торгівлі Валентина Воронюк добре
відома на теренах району. Саме вона дбає про те, щоб кооперативна торговельна
мережа була насичена різноманітними товарами, регулярно розширювала асортиментну матрицю, швидко та якісно виконувала замовлення сільського населення.
– Після закінчення Вінницького
кооперативного технікуму я була направлена на роботу до Ульяновського райспоживтовариства, – з ностальгією згадує свій кооперативний
старт Валентина Миколаївна. – Деякий час працювала економістом по
цінах, 5 років потому товарознавцем
продовольчих та непродовольчих товарів і ось вже 6 рік – заступник голови правління з питань торгівлі. Таким чином, маю 24 роки трудового
стажу у системі.
Пані Валентина любить свою
професію і віддає торговельній справі себе повністю, не рахуючись із
особистим часом. Як справжній фахівець, слідкує за нововведеннями
та сучасними тенденціями у торговельній галузі. Охоче долучається
до круглих столів, семінарівоглядів, які мають на меті покращити комерційну роботу, віднайти перспективні бізнес-ідеї та новації. Щедро ділиться своїми знаннями із молодими продавцями, надає практичні поради щодо ефективного розміщення товарної маси, сучасних технологій продажів.
Враховуючи специфіку роботи,
Валентина Миколаївна частий гість
спілчанських магазинів, до яких в
неї свій індивідуальний підхід з позиції споживача. Серед головних характеристик визначає: насиченість
полиць, привітність персоналу,
охайність та чистоту у торгових залах та на прилеглій території. Аби
зробити кооперативну крамницю сучаснішою, кооператори району регулярно проводять поточні ремонти,

Валентина Воронюк

оновлюють торговельне обладнання, підтримуючи кооперативні заклади у конкурентоспроможному
стані. Спільними зусиллями колективу понад 80% об’єктів роздрібної
мережі мають осучаснений вигляд.
Валентина Воронюк брала безпосередню участь у створенні підприємств сучасного формату, зокрема
магазинів у селах Лозувата, Грушка,
Новоселиця, Кам’яна Криниця.

– На таких людях і тримається
споживча кооперація, – зауважила
голова правління Ульяновського
райспоживтовариства Вікторія
Збінська. – Поряд із своїми професійними обов’язками Валентина
Миколаївна представляє
об’єднаний комітет профспілки
працівників споживчої кооперації
району, є його головою. Разом із
нею ми опікуємося та вирішуємо
питання належних умов праці для
кооператорів, дбаємо про те, щоб
магазини та заклади ресторанного
господарства були комфортними
не лише для відвідувачів, але й для
працюючих.
За словами Валентини Воронюк,
бажання допомогти і бути потрібною людям завжди мотивує та надає їй сили у роботі. Після нелегкого робочого дня відновити сили допомагають близькі та рідні люди.
– Кожна робота приносить радість лише тоді, коли ти виконуєш
її із задоволенням. Якоюсь мірою
треба бути закоханим у свою справу,
– розповідає Валентина Миколаївна, – в нашому райспоживтоваристві трудиться гарна команда кваліфікованих фахівців на чолі з головою правління, кооператором із
тридцятилітнім стажем Вікторією
Збінською. Наш колектив переконаний, що кожен вияв дбайливої уваги
до постійних покупців повернеться
сторицею. Маємо непогані показники роботи. Це нас і приємно радує, і
стимулює до нових звершень.

Ірина ШІХІЄВА

майстерність проявлялася в повній гаммі жанрової палітри; щирий прихильник кооперативної
ідеї; людинознавець і людинолюб. А ще – турботливий чоловік
і вірний друг своєї дружини, Єви
Василівни; люблячий батько;
вдячний за увагу до нього дідусь.
Такі регалії не видаються, їх треба заслужити вірою, правдою і
щоденним життям.
З ювілеєм Вас, шановний Михайле Павловичу! Спасибі за
дружбу, за яскравий слід у 25-літній біографії «Вістей…». Нам гордісно усвідомлювати, що Ви були і
залишаєтесь з нами, що Ваше ім’я
золотими літерами вписано у
славну біографію нашої газети.
Здоров’я Вам, родинного затишку
і сімейного благополуччя!

Вістяни

ВІТАЄМО!
ЛЮДМИЛУ
СЕРГІЇВНУ
АНДРОЩУК,
керівника навчального відділу
заочної освіти Хмельницького
кооперативного торговельноекономічного інституту,
з 50-річним ювілеєм, який
вона відзначатиме 21 січня.
Людмила Сергіївна Андрощук належить до тієї рідкісної у
наш час когорти особистостей, які своєю щоденною працею
демонструють суспільству виняткові чесноти вірності обраній справі та колективу, відповідальність, послідовність у
досягненні поставлених цілей. Людмила Сергіївна вперше
переступила поріг ХКТЕІ далекого 1983 р. юною дівчинкою,
обравши для опанування непростий фах спеціаліста із бухгалтерського обліку. Після завершення навчання працювала на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, а з грудня
1992-го незмінно трудиться у рідній її серцю альма-матер.
Людмила Сергіївна старанно долала сходинки професійного зростання: старший лаборант, секретар, методист, керівник навчальної частини заочного відділення. Опанувала
магістерську програму зі спеціальності «Банківська справа» і здійснила ще одну заповітну мрію – почала викладати. Сьогодні у її доробку – низка методичних розробок, ретельно підготовлені, практично наповнені комплекси методичного забезпечення дисциплін. У літні місяці, коли більшість педагогів набираються наснаги до нового навчального року, Людмила Сергіївна вже багато років поспіль старанно працює у приймальній комісії.
Людмила Андрощук належить до педагогів, які розуміють,
що освітні інвестиції – це найважливіший інтелектуальний
капітал нашої держави. Майже чверть століття наполегливої праці, яка вимагає поєднання ділових якостей, ініціативності, терпіння, і разом із тим уваги та відповідальності
довели, що вона є справжнім патріотом кооперативної
освіти. Рішенням Вченої ради інституту Людмила Сергіївна
Андрощук удостоєна звання «Творці кооперативної освіти»
у номінації «Професійні вершини».
Шановна Людмило Сергіївно, щиро вітаємо Вас із ювілеєм!
До наших вітань тисячоголосим «Дякую!» приєднуються
цілі покоління випускників ХКТЕІ – висококваліфікованих
фахівців різних галузей економіки нашої держави.
Нехай Ваша самовіддана праця на кооперативній освітянській ниві слугує професійному і особистісному становленню студентства, буде легкою і радісною від щирої вдячності
і шани, повниться світлою вірою і заслуженим визнанням!
Бажаємо, аби кожен ранок вашого життя сяяв від усмішок
улюбленої доньки і коханого чоловіка, робочий день дарував наснагу від успіхів студентства і творчої, продуктивної
співпраці з колегами, а вечір був наповнений затишком
рідної оселі! Нехай ще багато-багато років Ви матимете насолоду обійняти, насолодитись спілкуванням із найріднішою людиною у світі – Вашою мамою… Здоров’я Вам і Вашій родині, натхнення, щастя і удачі! Нехай здійснюються
Ваші найзаповітніші мрії!
З повагою
ректорат, науково-педагогічний колектив ХКТЕІ,
педагогічний колектив коледжу інституту
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 23
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Мас-старт 15 км
(чол.)
09.55 Біатлон. Кубок світу. VІ
етап. Естафета 4х6 км
(жін.)
11.30 Спорт. Тиждень
11.55 Орегонський путівник
12.25 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «Іван Драч. Крізь час і
слово»
15.00 Новини
15.30 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Т/с «Царівна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30, 12.20 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
13.00 Х/ф «Джентльмени удачі»
14.50 «Вечірній квартал»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Обережно! Предки в
хаті»
22.15, 01.10 «Світ навиворіт-8»
23.20, 02.10 Х/ф «Шерлок-2. Собаки Баскервіля» 16+
05.10 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
IНТЕР
04.30 «Подробиці тижня»
06.00 Мультфільми
06.20, 13.30 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 Х/ф «Казка про жінку та
чоловіка»
11.10, 12.25 Х/ф «Варенька»
15.15 «Чекай мене»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка» 12+
23.40 Т/с «Варенька. Випробування любові»
02.15 Д/п «Війна всередині нас.
Грибкові інфекції»
03.00 Х/ф «Топінамбури»
ICTV
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Провокатор

06.25 Дивитись усім!
07.20 Факти
07.50 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.00 Антизомбі
10.55 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Біла імла» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Куля в лоб» 16+
16.10 Х/ф «Ста трек. Відплата» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.20 Скетчком «На трьох» 16+
22.20 Свобода слова
00.25 Х/ф «Адреналін. Висока напруга» 18+
02.05 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя»
09.45 Х/ф «Маша» 12+
11.40 Х/ф «Дружина за контрактом»
13.25 «Битва екстрасенсів-14»
15.50 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має талант!
Діти»
00.50 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
05.50 Події тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00 Події
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Подаруй мені трохи
тепла» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Жінки
в коханні» 12+
15.00, 19.00, 01.30 Події
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «За законами воєнного
часу»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Смертельна
гонка-2» 18+
03.20 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ВІВТОРОК, 24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Ювілейний концерт Віктора
Павлика
11.15 Д/ф «Свята Софія. У фокусі
драми та воскресіння»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.00 Новини
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок

19.00 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Т/с «Царівна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
03.55 Д/ф «Іван Терещенко. Колекціонер справ
благодійних»
04.20 Вікно в Америку
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
12.20 «Хочу у ВІА ГРУ»
14.50 «Вечірній квартал»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Усі в захваті від
Мері» 16+
22.30, 01.25 «Світ навиворіт-8»
23.35, 02.20 Х/ф «Шерлок-2. Рейхенбахський водоспад» 16+
05.20 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
IНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райські
яблучка» 12+
15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
23.40 Т/с «Варенька. Випробування любові»
02.15 Д/п «Війна всередині нас.
Артрит. Артроз»
02.50 Х/ф «Ярослав Мудрий»
ICTV
04.20 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф «Забійний футбол» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
17.45 Т/с «Життя і пригоди Мишка Япончика» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Залізний лицар» 18+

01.40 Х/ф «Еверлі» 18+
03.05 Провокатор
СТБ
07.10 «Все буде добре!»
09.15 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
12+
11.10 «Битва екстрасенсів-14»
15.50 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має
талант!-5»
23.55 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами воєнного часу»
15.00, 19.00, 01.20, 03.45 Події
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
02.10 Х/ф «Смертельна
гонка-2» 18+
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Диявол носить прада»
22.20, 01.15 «Світ навиворіт-8»
23.25, 02.10 Х/ф «Шерлок-3.
Порожній катафалк» 16+
05.10 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
IНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райські
яблучка» 12+
15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.30 «Подробиці»
23.40 Т/с «Варенька. Наперекір
долі»
02.15 Д/п «Війна всередині нас.
Діабет»
03.00 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу»
ICTV

СЕРЕДА, 25
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Брехати, аби бути
ідеальною»
11.00
Засідання
Кабінету
Міністрів України
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.00 Новини
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 «На пам’ять»
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Воскові крила Ікара»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Т/с «Царівна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
04.00 Світло
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30, 12.20 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА ГРУ»
14.50 «Вечірній квартал»

04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.45 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Залізний лицар-2» 18+
01.25 Х/ф «Залізний лицар» 18+
03.20 Провокатор
СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.10 «Зіркове життя»
11.10 «Битва екстрасенсів 14»
15.50 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має
талант!-5»
00.30 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами воєнного часу»
15.00, 19.00, 01.20 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
02.10 Зоряний шлях

ЧЕТВЕР, 26
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Повне беззаконня»
11.30 «На пам’ять»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Д/ф «Рондо для лицаря.
Віктор Гресь»
15.00 Новини
15.30 Надвечір’я. Долі
16.25 «На пам’ять»
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Школа Мері Поппінс
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Борхес. «Українські землі,
чи ленінські подарунки»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Т/с «Царівна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
04.00 Світло
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30, 12.20 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА ГРУ»
14.50 «Вечірній квартал»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Знову ти» 16+
22.15, 00.55 «Світ навиворіт-8»
23.15, 01.50 Х/ф «Шерлок-3.
Ознаки третього» 16+
04.50 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
IНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райські
яблучка» 12+
15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.30 «Подробиці»
23.40 Т/с «Варенька. Наперекір
долі»
02.15 Д/п «Війна всередині нас.
ГРВІ»
03.00 Х/ф «Бережіть жінок»
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04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Динотопія»
15.05, 16.20, 21.20 Скетчком «На
трьох» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Пункт призначення» 16+
01.10 Х/ф «Залізний лицар-2» 18+
03.00 Провокатор
СТБ
07.15 «Все буде добре!»
09.25 «Зіркове життя»
11.20 «Битва екстрасенсів-14»
15.50 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має
талант!-5»
00.05 «Х-Фактор-7»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами воєнного часу»
15.00, 19.00, 01.20 Події
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
02.10 Зоряний шлях

П’ЯТНИЦЯ, 27
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Бабин Яр. Без права на
існування
09.10 Д/ф «Ангел помсти»
09.40 Х/ф «Повернення»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
14.00 Д/ф «Примара Бабиного
Яру»
15.00 Новини
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 90 років від дня народження Олекси Тихого
16.35 Перша студія
17.10 Д/ф «Українська Гельсінська
спілка — вектор визначено»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Одного разу 60 років
потому»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Музичне турне

03.05 Д/ф «Формула життя Олександра Палладіна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
04.10 Уряд на зв’язку з громадянами
04.35 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.30, 12.20 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА ГРУ»
14.50, 22.10 «Вечірній квартал»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 «Вечірній Київ 2016»
00.05 Х/ф «Службовий роман»
02.55 «Неділя з кварталом»
05.10 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
IНТЕР
05.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільми
06.20, 14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25 Т/с «Райські яблучка» 12+
15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.40 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Трест, який лопнув»
03.30 Х/ф «Капітан «Пілігрима»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00, 23.30 Т/с «За
законами воєнного часу»
15.00, 19.00, 03.15 Події
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
01.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
04.00 Реальна містика
05.30 Зоряний шлях

СУБОТА, 28
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.10 Х/ф «Марко Поло»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.40 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.30 Х/ф «Останній танець Кармен»
20.00 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30 Д/ф «Жива ватра»
22.20 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
22.45 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Д/ф «Українська Гельсінська
спілка — вектор визначено»
02.15 Т/с «Царівна»
04.40 Надвечір’я. Долі
05.35 Новини

ICTV
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Геракл. Відродження
легенди» 16+
15.20, 16.20 Скетчком
«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Пункт призначення-4» 18+
01.10 Х/ф «Пункт призначення»
16+
02.45 Провокатор
СТБ
06.30 «Зіркове життя»
08.30 Х/ф «На мосту»
10.35 Х/ф «Особисте життя лікаря
Селіванової»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Україна має
талант!-5»
23.50 «Х-Фактор-7»

1+1
07.05 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 Х/ф «Чоловіча інтуїція»
13.05 «Голос країни-7»
15.30 «Вечірній квартал»
17.30 Х/ф «Недотуркані» 16+
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
23.10 «Світське життя»
00.10, 05.05 Х/ф «Області
темряви» 16+
02.05 «Вечірній Київ»

IНТЕР
05.00 «Чекай мене»
06.50 Мультфільми
07.40 Х/ф «За сірниками»
09.00 Х/ф «Самогонники»
09.20 Х/ф «Пес Барбос та незвичайний крос»
09.30 Д/п «Леонід Гайдай. Незвичайний крос»
10.20 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
12.15 Т/с «Гордіїв вузол» 16+
15.50, 20.30 Т/с «Серафима Прекрасна»
20.00 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Ніч закритих дверей»
16+
00.25 Х/ф «Харві Мілк» 16+
02.50 Х/ф «Трест, який лопнув»

ICTV
05.05 Факти
05.25 Великі авантюристи
07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй!
08.55 Я зняв!
10.45 Х/ф «Гудзонський яструб» 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Брати Грімм» 16+
15.00 Х/ф «Геракл. Відродження
легенди» 16+
16.45 Х/ф «Людина листопада» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
22.05 Х/ф «Хранителі» 16+
01.05 Х/ф «Пункт призначення-4» 18+
02.25 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має талант!-5»
17.05 Х/ф «Мама напрокат»
19.00 Х/ф «Вітер в обличчя» 16+

23.00 Х/ф «Лабіринти
кохання» 16+
00.45 «Слідство ведуть екстрасенси»

05.00 Х/ф «Трест, який лопнув»
06.00 Мультфільми
06.35 «Подробиці»
07.00 Х/ф «Іван Васильович

УКРАЇНА

змінює професію»

07.00 Події
07.10 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Будинок без виходу»
13.00, 15.20 Т/с «Понаїхали тут» 16+
15.00, 19.00, 01.30 Події
17.00, 19.40 Т/с «Право
на любов»
21.30 Х/ф «Прикмета на щастя»
23.30 Реальна містика
02.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
05.00 Зоряний шлях

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Х/ф «Ніч закритих
дверей» 16+
13.50 Т/с «Серафима Прекрасна»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Гордіїв вузол» 16+
01.25 Х/ф «Капітан «Пілігрима»

ICTV

НЕДІЛЯ, 29
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Герої України. Крути.
Перша незалежність»
10.10 Д/ф «Українська революція»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Х/ф «Десять заповідей»
15.50 Твій дім-2
16.15 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Д/ф «Легенди тофу»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Царівна»
04.40 Віра. Надія. Любов
05.35 Новини

05.40 Факти
06.10, 08.00 Великі авантюристи
08.55 Не дай себе обдурити
10.40, 13.00 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Хранителі» 16+
16.40 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Годзила»
21.50 Х/ф «Згадати все!» 16+
23.55 Х/ф «Ніндзя:
Тінь сльози» 18+
01.40 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 «Україна має талант!-5»
15.00 Х/ф «Вітер в обличчя» 16+
19.00, 00.45 «Слідство ведуть ек-

1+1
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал.
М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт-8»
16.00 Х/ф «Службовий роман»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15, 01.50 Х/ф «За взаємною
згодою» 16+
01.10 «Аргумент кiно»
04.55 «Ескімоска-2.
Пригоди в Арктиці»

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 – «Редакція газети
«Вісті…»;
– номер рахунку отримувача –
26006052730479;
– поставити відмітку навпроти рядка
«Рахунок одержувача відкрито
в КБ «Приватбанк»;
– у «Призначенні платежу» зазначити: назву послуги – «публікація

IНТЕР

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

страсенси»
22.55 Х/ф «Мама напрокат»

УКРАЇНА
06.50 Події
07.40 Зоряний шлях
09.20 Т/с «Понаїхали тут» 16+
13.00 Т/с «Право на любов»
16.50, 20.00 Т/с «Я поруч» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
21.25 Т/с «Будинок без виходу»
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

тей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до редакції на номер (044) 529-93-47.
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.
(з лютого 2017 року). Тексти більше
вказаного розміру оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
КОНКУРС

ПІЗНАВАЛЬНО

НАУКОВІ ПІКНІКИ:

ГРОШI ТА КРЕДИТ:

СУЧАСНI ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ
Нещодавно за ініціативи кафедри економічної теорії та банківської справи
(очолює Інна Журба), за підтримки декана факультету економіки та управління Наталії Прямухіної та в.о. ректора Черкаського державного технологічного університету Олега Григора відбувся регіональний конкурс презентацій для випускників коледжів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст на тему «Гроші та кредит: сучасні тенденції розвитку».

У

конкурсі брали участь студенти різних
навчальних
закладів України І-ІІ рівня акредитації: Черкаського державного технологічного університету, Черкаського комерційного
технікуму, Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічного
коледжу Уманського національного університету садівництва, Смілянського промис ловоекономічного коледжу
Черкаського державного технологічного університету, Черкаського
політехнічного технікуму, Машинобудівного
коледжу Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара, Роменського коледжу ДВНЗ «КНЕУ ім.
В. Гетьмана» та інші.
Львівський кооперативний коледж економіки і права представляли студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Оціночна діяльність», «Облік і оподаткування»: Ліана Бобик, Марта Проць, Дарія Денисенко, Христина Костяк, Олена Богоявленська, Оксана Шмагала, Анна Воробець,
Володимир Мищишин
та наукові керівники,
викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Михайло Голубка,
Ольга Мельник.

– Цей конкурс започатковує низку спільних наукових проектів
Черкаського державного технологічного університету та навчальних закладів учасників, а його результати
свідчать про те, що нам
вдалося викликати інтерес у майбутніх спеціалістів банківської
справи до актуальних
проблем грошовокредитної системи
України. Участь здобувачів у конкурсі дозволила їм приєднатися до
колективу молодих
вчених і надала можливість перейняти досвід
проведення наукових
досліджень, – відзначив в.о. ректора Черкаського державного
технологічного університету Олег Григор.
Координатори наукового заходу Алла Сав-

ОБГОВОРЕННЯ

ЯК ГУРТКІВЦІ
ПІЗНАВАЛИ
МАРКЕТИНГОВІ
ТОНКОЩІ
У Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі активно працює гурток «Маркетинг-мікс»,
учасники якого влаштову-

ченко, Іван Загоруйко,
Людмила Тернова розповіли, що до участі в
конкурсі було представлено значну кількість
презентацій випускників коледжів з усіх куточків України. Встановленим вимогам відповідали вісімнадцять
з них, які й брали участь
у голосуванні «Глядацьких симпатій» на сайті
Черкаського державного технологічного університету.
Як зауважили Наталія Прямухіна та Інна
Журба, блискучі виступи конкурсантів свідчать про високий рівень
їхньої підготовки в навчальних закладах.
Учасники конкурсу
отримали рекомендації на безкоштовну публікацію своїх робіт у
фаховому виданні Черкаського державного

технологічного університету за тематикою наукової роботи.
На закінчення наукового заходу в.о. ректора Олег Григор побажав молодим спеціалістам успіхів у навчанні та подальшій
науковій діяльності,
вручив учасникам конкурсу сертифікати та
грамоти, а науковим
керівникам – подяки. А
директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Марина Бакланова привітала студентів-переможців та їхніх наукових керівників, побажала їм подальших творчих успіхів у наукових
починаннях.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар
коледжу

ДОСТУПНА
НАУКА ДЛЯ
КОЖНОГО
Однією із особливостей людини є потреба в пізнанні світу. А наука є ключовим способом такого пізнання.
Цікаво, що саме сфера природничих наук найбільш інтригує,
змушує обдумувати різноманітні
складнощі процесів, що є
об’єктами досліджень. Потрібно
грамотно і зрозуміло пояснити
людям-ненауковцям, чому так
відбулося, у результаті чого утворилося, що входило до складу
тощо. Пригадуються уроки фізики, хімії, математики, астрономії,
коли бідолашний учитель вигадував способи, як легше пояснити
учням, щоб вони зрозуміли принаймні для себе ту чи ту теорему,
закон, правило тощо. Виглядало
це якось так: «Дивись, у слові
«анод» чотири літери, як і в слові
«плюс» – це позитивний заряд. У
слові «катод» п’ять літер, як і слові «мінус» – це негативний заряд».
Я пов’язала своє життя з гуманітарною сферою знань, але таке
пояснення пам’ятаю досі. Адже
тут і справді все просто і логічно,
так само, як навчають під час проведення наукових пікніків.
«Scientific Fun – Наукові пікніки
в Україні» – це фестиваль науки
для жителів різних міст, який проводиться у вигляді інтерактивних
експериментів. Метою заходу є популяризація науки серед дітей,
молоді та дорослих. У режимі нонстоп молоді ентузіасти-винахідники демонструють десятки дослідів із хімії, фізики; представляють
експонати, виготовлені власноруч;
проводять ексклюзивні майстеркласи. Таким чином вдається розповісти про складні речі просто. А
ще подібні заходи залучають велику кількість охочих поділитися
своїми винаходами. Так, активними учасниками наукових пікніків є
представники різноманітних навчальних
закладів,
центрів
науково-технічної творчості, музеїв, державних організацій.
До речі, саме так вдається зламати стереотип про нудних уче-

ють різноманітні зустрічідиспути, круглі столи тощо.
Так, нещодавно відбулося
чергове засідання гуртка,
під час якого студенти третього курсу спеціальності
«Маркетингова діяльність»
ділилися досвідом та демонстрували студентам першого і другого курсів фахові
знання та вміння зі складання рекламних звернень.
Тепер новачки знатимуть,
що в рекламі важливий

них. Адже навіть наймолодші
учасники пікніків своїми винаходами, дослідами, дискусіями демонструють те, що наука -– це не
просто цифри, теорії, факти, це
ще й надзвичайно цікавий світ, у
якому не так уже все і складно.
Наукові пікніки проходять чи не
в кожному місті України. Сотні людей приходять подивитися на фантастичні цікавинки. Своїми враженнями поділилися студенти Харківського кооперативного торговоекономічного коледжу, які відвідали науковий пікнік у Харкові.
– Багато людей спостерігало за
науковими дослідженнями студентів, що з університетів та коледжів міста Харкова. Від одного намету до іншого із захопленням ходили юрби дітлахів, школярів, студентів. Цікаво було дивитися на
щасливе обличчя людини, яка щойно потримала у долонях вогонь,
взяла участь у дослідженні певної
хімічної реакції чи фізичного явища. Для багатьох це ще є поштовхом до вибору майбутньої професії. Дуже приємно, що в нашому
місті стільки людей, які мають бажання «доторкнутися» до науки.
Вражає дружня і радісна атмосфера, що заряджає позитивом кожного, хто прийшов на це свято розуму та винахідництва, – висловила свої враження студенткапершокурсниця спеціальності «Туризм» ХКТЕУ Ірина Васильєва.

– Дуже приємно усвідомлювати, що люди намагалися продемонструвати все те, чому навчаються роками. Їх зусилля, знання
– усе було на вищому рівні! – додала Анна Державіна, одногрупниця Ірини Васильєвої.
Отож, будьте ближчими до науки, відвідайте науковий пікнік у
своєму місті або візьміть у ньому
участь, якщо маєте чим поділитися. Адже це справді важливо, потрібно, а тепер уже й доступно!

не сам зміст, а психологічна
дія на споживача, що спонукає до купівлі та формує
його ставлення до товару,
фірми. Щоб створити рекламу, спочатку потрібно дослідити мотиви споживачів.
Для забезпечення економічної та психологічної ефективності реклами варто дотримуватися певної структури під час її розробки,
складовими якої є: зачин, інформаційний блок, слоган,

Тетяна ПАНАСЮК

контактні дані, ехо-фраза.
Після бурхливої дискусії
про окремі аспекти створення рекламного звернення,
гуртківці за чашкою гарячого
чаю та позитивного настрою
визначилися з темою наступного засідання – «Як маркетологи дізнаються про те, що
хоче споживач?» Отже, усе
тільки починається…

За інформацією гуртка
«Маркетинг-мікс»
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«Якою б багатою не була натура людини, щоб стати досконалою,
їй необхідно використовувати досвід інших».
Михайло НУАЙМЕ, арабський письменник i критик

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

IНТЕРНАЦIОНАЛIЗАЦIЯ ПУЕТ:

ДОСВIД ТА НАПРЯМИ РЕАЛIЗАЦІЇ
Інтеграційні процеси у світовому економічному і освітньому співтоваристві формують нове конкурентне середовище вищої школи.
Згідно зі Стратегічним планом розвитку інтернаціоналізації Полтавського університету економіки і торгівлі Міжнародним науковоосвітнім центром університету організовано 8 програм міжнародної мобільності в рамках європейської програми Еразмус+, за якими студенти ПУЕТ матимуть можливість здійснювати міжнародну кредитну академічну мобільність до європейських університетів.
КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ
Кредитна академічна мобільність передбачає отримання індивідуальних стипендій для українських студентів, що приїздять до Європи, у розмірі від 750 до 850 євро,
залежно від вартості проживання у тій чи
тій країні, а також покриття дорожніх витрат, залежно від відстані між навчальним
закладом, що відправляє, та навчальним
закладом, що приймає студента.
Для забезпечення міжнародної ступеневої мобільності ПУЕТ входить до чотирьох міжнародних консорціумів вишів,
спільно з якими заплановано реалізацію
таких освітніх програм:
1) Транснаціональна освітня магістерська програма з підприємництва в рамках
Erasmus+ KA.2 «Співпраця задля інновацій та обміну досвідом» з 8 партнерами з
таких країн, як Кіпр, Греція, Угорщина,
Італія, Мальта, Сербія, Словаччина, Іспанія (координатор від ПУЕТ – О. Чернявська, проректор, доктор економічних наук,
професор);
2) «Просування Інноваційної магістерської програми у сфері менеджменту, громадського адміністрування та електронного управління у ВНЗ країн східного
партнерства» (EGOVMAS) (координатор
від ПУЕТ – М. Макарова, завідувач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, доктор
економічних наук, професор);
3) «Нова навчальна програма в програмному інжинірингу для забезпечення електронного управління від електронної реєстрації до електронного уряду» (ENPREG)
(координатор від ПУЕТ – М. Макарова, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, доктор економічних наук, професор);
4) «Кооперація між університетами та
бізнесом за напрямом міжнародної торгівлі» (CBUBIT) (координатор від ПУЕТ –
М. Рогоза, перший проректор університету, доктор економічних наук, професор).

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
«ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»
Із метою прискорення процесу нострифікації дипломів про вищу освіту в різних
країнах світу, міжнародного узгодження
навчальних курсів і програм Університетом розроблені спільні магістерські програми в рамках програми «Подвійний диплом»
(передбачають отримання дипломів українського державного зразка та європейського одночасно): «Бізнес Адміністрування» (із
Університетом Нікосії, Кіпр); «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності» (із Вищою школою менеджменту інформаційних
систем, Латвія); «Міжнародна економіка»
(із Університетом прикладних наук Шмалькальден, Німеччина).
У рамках програми «Подвійний диплом»
за спеціальностями «Готельно-ресторанна
справа» та «Туризм» (із Академією готельного бізнесу та громадського харчування у
Познані, Польща) студенти ПУЕТ мають
можливість отримати практичну підготов-

ку в розгалуженій мережі баз стажувань у
Польщі, Іспанії, Норвегії, Франції, Академії
готельного бізнесу та громадського харчування у Познані з отриманням фінансування Європейського Союзу в розмірі 1400 євро
та оплатою кишенькових коштів під час
стажування від 500 євро щомісячно.

ВИРОБНИЧЕ СТАЖУВАННЯ

університеті навчаються студенти з 25 країн
світу. Для їх адаптації та з метою розвитку
міжкультурних, мовних та комунікативних
навичок в університеті створено Культурнолінгвістичний центр Китаю (співзасновник
– Інститут Конфуція Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна);
Полтавський центр євроатлантичної інтеграції (співзасновник – Інститут трансформації суспільства); Ресурсно-лінгвістичний
центр фахової англомовної навчальної літератури (співзасновник – Холіоукський коледж); Центр німецької мови та культури
(співзасновник – Інститут мов Institut fur
Sprachen); Азербайджанський культурноосвітній центр (співзасновник – Бакинський
слов’янський університет); Центр французької мови та культури (співзасновник – Університет Овернь-1); Грузинський культурноосвітній центр (співзасновники – Університет «Сухішвілі» та Полтавське територіальне грузинське братство Георгія); Туркменський культурно-освітній центр (співзасновник – Посольство Туркменістану в Україні).
Іноземні студенти, які навчаються в ПУЕТ
На базі центрів проводяться мовні курси,
Випускникам університету віком до 30 міжнародні культурно-освітні заходи.
років надається можливість побудувати
ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД –
кар’єру в ОАЕ (м. Дубай), а також отримаУ ЦЕНТРІ УВАГИ
ти досвід роботи на круїзних лайнерах відомої американсько-норвезької компанії
Ще одним важливим напрямом міжнаRoyal Caribbean Cruises. Початкова заро- родної діяльності університету стало залубітна плата – $500–2000 за місяць залежно чення до навчального процесу іноземних
від рівня володіння англійською мовою та фахівців, стажування викладачів та адмінаявних професійних навичок.
ністративного персоналу університету в
У програмах стажування за кордоном у кращих університетах світу. Так, у рамках
2016 р. взяли участь 157 студентів та 4 ви- реалізації міжнародних освітніх проектів
пускники. Щорічно зберігається тенденція та з метою євроінтеграції освітньої діяльзростання цих показників.
ності університету, покращення навчального процесу та обміну досвідом до універНАПРЯМ FOREIGN STUDENTS
ситету з 2011 р. було запрошено іноземних
ПУЕТ впевнено реалізовує свою страте- фахівців з довготривалим перебуванням із
гію інтернаціоналізації і за напрямом США, Німеччини, Азербайджану, Китаю,
foreign students (іноземні студенти). Зараз в Польщі, Франції, Бельгії, Канади, Японії,
Грузії, Норвегії, Великобританії.
Конкурентоспроможності українських
вишів можна досягти, підтримуючи міжнародну співпрацю університетів, беручи
участь у міжнародних проектах та програмах. Так, ПУЕТ нині співпрацює з 91 зарубіжним навчальним закладом із 32 країн
світу, є членом Співдружності університетів Magna Charta, Міжнародної громадської організації «Рада керівників кооперативних навчальних закладів», Європейської академії ритейлу, учасником низки
міжнародних проектів.
Торік у жовтні міжнародна діяльність університету була втретє за останні 5 років відзначена Міністерством освіти і науки. Так, у
рамках участі в Національному виставковому конкурсі «Видатні наукові та науковопрактичні досягнення в освіті» ПУЕТ отримав Диплом I ступеня в номінації «Інновації
з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури».

Для підготовки випускників – лідерів
міжнародних ринків праці в рамках навчального процесу забезпечується виробниче стажування студентів ПУЕТ у 8 країнах світу: Туреччині (літня програма стажування у 5-зіркових готельноресторанних комплексах: мережі готелів
Papillon Group Hotels (Белек), готелях
Rixos Premium, Gloria Hotels, Concorde De
Luxe Resort Hotel, Port Nature Luxeri
Resort, Calista Luxury Resort, Cornelia
Diamond Golf Resort&Spa та ін.); Греції (літня програма стажування в готельноресторанних комплексах, Технологічний
освітній інститут Центральної Македонії
Серрес); Болгарії (літня та зимова програми стажування у готельно-ресторанних
комплексах курортів «Золоті піски», «Албена», «Сонячний берег», «Банско», «Пампорово»); Тунісі (літня програма стажування в компанії Hammamet Travel Service);
США (літня програма стажування
Work&Travel USA); Німеччині (готельноресторанні комплекси в рамках програми
ZAV–1, ZAV–2 – Hotel&Restaurant, Інститут
мов (м. Кассель); Китаї (літня та зимова
програми стажування у готельноресторанному комплексі XiuShui Lily
Hotel в місті Лоян, Аньхойський університет (м. Аньхой); Польщі (Краківська Академія ім. А.Ф. Моджевського, Академія
готельного бізнесу та громадського харчування в Познані, ресторан Beverly Hills,
готельно-ресторанний комплекс Villa
Sandra, готельно-ресторанний комплекс Група студентів-стажерів у ролі аніматорів готелю
Rixos Premium (м. Белек, Туреччина)
The Wasowo Palace).

Олена ЧЕРНЯВСЬКА,
доктор економічних наук,
професор, проректор
із науково-педагогічної роботи
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ВИПРОБУВАННЯ ТРАМПОМ:

СВIТ ПIСЛЯ IНАВГУРАЦIЇ
Глобалізаційні тенденції та девальвація цінностей демократії у світі знайшли свій відбиток і в країні, що позиціонує
себе як флагман демократичних процесів сучасного світу. США напередодні інавгурації 45-го президента переживають помітну кризу, яка схожа на результат впливу з боку Росії.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ДОВГА «РУКА» РОСІЇ
Факт втручання хакерів,
яких спрямовували з РФ, у перебіг президентських виборів
у США, сьогодні визнають і переможені демократи, і
переможці-республіканці.

МЕТОЮ РОСІЇ БУЛО
ПОСІЯТИ СУМНІВИ
У ДЕМОКРАТИЧНОСТІ
ПРОЦЕДУРИ ВИБОРІВ
У ШТАТАХ, РОЗХИТАТИ
СИТУАЦІЮ В ЦІЙ КРАЇНІ
ЗСЕРЕДИНИ
Власне, зробив це і Дональд
Трамп, наголосивши на тому,
що безпосереднього втручання
у процес волевиявлення не
було. Проте Кремль, як видається, не ставив на меті цілеспрямовану фальсифікацію результатів голосування на користь одного з кандидатів, там
тверезо розуміють, що будьякий президент США буде посідати проамериканську позицію. Мета Росії була іншою –
посіяти сумніви у демократичності процедури виборів у Штатах, розхитати ситуацію в цій
країні зсередини.

ПЕРЕМОГА,
ЯК ВИНАГОРОДА
І ЯК ПРОБЛЕМА
З огляду на розвиток подій,
російські маніпулятори багато в чому добилися свого.
Втім, вплинула на ситуацію і
персона Трампа, ексцентричного мільярдера, який зумів
спочатку виграти праймеріз
республіканців всупереч волі
партійного істеблішменту, а
у листопаді 2016 року – заручитися необхідною підтримкою виборщиків у масштабах
країни.
Команда Трампа, не останню роль в якій грав відомий
українцям по співпраці з Віктором Януковичем Пол Манафорт, добре розрахувала,
скільки голосів виборщиків їй

потрібно для перемоги. Разом
з тим штаб Трампа забезпечив
максимальну мобілізацію свого виборця шляхом доведення
ситуації у суспільстві до кипіння. Перемога стала винагородою, проте породила низку
проблем для 45-го президента,
адже йому опонуватимуть не
лише демократи (республіканці, до речі, контролюють і
обидві палати Конгресу), але
і значна частина інтелектуальної еліти, медіа та голлівудських зірок.

Путіну. Вашингтон вестиме з
Москвою власну, доволі складну геополітичну гру, відшукуючи можливості для тимчасових альянсів у справі боротьби
з тероризмом, проте не піде на
визнання Росії рівною собі за
силою. Об’єктивних підстав
для цього немає.

ТРАМП
ВИПРАВДОВУЄТЬСЯ
І ОБІЦЯЄ…
Оприлюднення 10 січня доповіді колишнього співробітника британських спецслужб,
у якій йшлося про можливу наявність компрометуючих матеріалів на Трампа у керівництва Росії, викликало значний
резонанс. Виток компромату,
який можна порівняти з гейзером, примусив Дональда Трампа значну частину своєї пресконференції за 10 днів до інавгурації присвятити виправданням та запевненням, що він
буде достатньо жорстким з Росією, а та поважатиме США
більше, ніж у випадку, коли б
країну очолила Гілларі Клінтон. Тому хвиля компромату
стала для Трампа холодним
відром з водою, проте навряд
чи може розглядатися як підстава для імпічменту. Не варто недооцінювати його досвід
мільярдера, який сформував
статки у авантюрноризикованій манері.

У ПИТАННІ ЗНЯТТЯ САНКЦІЙ З РОСІЇ ДОНАЛЬД
ТРАМП ПРОДЕМОНСТРУВАВ НАМІРИ ПОВ’ЯЗАТИ
ЇХ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ
КРЕМЛЕМ ВЛАСНОГО
ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛУ

Разом з тим цікаво зауважити, що Дональд Трамп у інтерв’ю
виданням The Times та Bild наголосив на наявних у Альянсу
проблемах, зауваживши, що той
нині не в змозі ефективно протидіяти проявам тероризму. Трамп
прогнозує подальше зменшення
кількості членів Європейського
Союзу та дав зрозуміти, що готовий підтримати Велику Британію після Brexit. У питанні зняття санкцій з Росії Дональд
Трамп продемонстрував наміри
АМЕРИКАНЦІ – РОСІЯНАМ: пов’язати їх зі зменшенням
МЕНШЕ ЯДЕРНОГО
Кремлем власного ядерного арАРСЕНАЛУ
сеналу. До речі, нагадаю, що 45-й
Необхідні корективи до влас- президент США назвав симпатії
ного публічного образу був зму- до нього з боку Путіна активом,
шений внести і Рекс Тіллерсон, а не зобов’язанням. Нагадаю,
колишній голова корпорації
Exxon Mobile, кавалер російського ордену Дружби народів,
якого Трамп пропонує на посаду державного секретаря. Під
час сенатських слухань,
обов’язкових для призначення
на цю посаду, Тіллерсон наголосив, що вважає Росію загрозою, а у випадку анексії Криму
діяв би більш жорстко, ніж це
зробила адміністрація Обами.
Тіллерсон підтримав дії зі
зміцнення обороноздатності
України та наголосив на відданості США 5 статті Вашингтонського договору, яка передбачає колективну відповідь всіх
членів НАТО у випадку агресії
проти одного з них.

що Трамп та Тіллерсон не мають досвіду роботи на державній службі, що зробить їх на певний час заручниками ефективності команд їхніх помічників
та радників.

100 ДНІВ
НА ВНУТРІШНІ
ПРІОРИТЕТИ

ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ –
ВІДШУКАТИ МЕХАНІЗМИ
ПРИВЕРТАННЯ ДО СЕБЕ
УВАГИ НЕ ЯК «НАЙБІЛЬШОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ПРОБЛЕМИ», АЛЕ
ЯК «ПРОСТОРУ
МОЖЛИВОСТЕЙ»

Що стосується безпосередньо
України, то не варто забувати,
що державних візитів на нашу
землю американських президентів не було з часів президентства Білла Клінтона (Джордж
Буш-молодший побував в Україні проїздом). Наша держава
нині «перебуває на радарах» Вашингтона через російську агресію, проте не є у сфері підвищеної уваги з-за океану. США надають фінансову та військову допомогу, і з приходом Трампа до
Овального кабінету можуть стати хіба що більш вимогливими
до української влади. Тому її
першочергове завдання – відшукати механізми привертання до
себе уваги не як «найбільшої євУКРАЇНА
ропейської проблеми», але як
В ПОЛІ ЗОРУ США:
«простору можливостей». Тоді і
БУЛА І ЗАЛИШИТЬСЯ
про наповнення реальним змісБуде шкідливим спрощен- том тези про стратегічне партням вважати, ніби США вирі- нерство Києва та Вашингтона
шили здати Україну на радість можна буде говорити без іронії.
Сьогодні можна прогнозувати, що адміністрація Трампа зосередиться переважно на внутрішніх проблемах у економіці,
соціальному житті, охороні
здоров’я. Сам це він обіцяв під
час президентської кампанії, у
цих зусиллях нині зацікавлені
його виборці. Зовнішня політика, тим паче у перші 100 днів перебування нового президента
на посаді, навряд чи стане його
пріоритетом, хіба що мова йтиметься про Китай або Мексику,
відносинам з якими Трамп присвятив немало часу у своїх передвиборчих промовах.
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
КВІТУЄ ПІДВІКОННЯ

АЗАЛІЯМ –
ПІДКИСЛЕНУ ВОДУ
Деякі кімнатні рослини полюбляють, щоб їх час від часу поливали підкисленою водою.
Це зокрема азалії, орхідеї, па- можна кількома способами.
пороті. Приготувати таку воду Приміром, на 10 л води взяти

100 мл торфу, добре перемішати й залишити на добу. Розчин
процідити та полити рослини.
Також підкислену воду можна
приготувати, скориставшись
аскорбіновою, лимонною або
щавлевою кислотою. 0,3–0,4 г
кислоти розчиняють в 1 л води
(або 30–40 г в 10 л води), розмішують і відстоюють.
Хороший окислювач для квітів

«Коли робиш те, чого від тебе не чекають, зазвичай завжди домагаєшся бажаного».
Ерiх Марiя РЕМАРК, нiмецький письменник

Катерина ОКУНЬ

БIГ У МОРОЗ

НЕ ЗМАГАЙТЕСЯ ЗI СВЕКРУХОЮ!

Н

спілкуйтеся періодично зі свекрухою по телефону,
їй цікаві ваші сімейні новини;
вітайте її зі святами від імені вашої родини;
просіть свекруху посидіти з онуками, але не часто,
адже у неї є й свої справи;
попросіть розповісти про дитинство вашого
чоловіка, свекрусі це буде приємно,
а вашим дітям – корисно;
візьміть у неї сімейні рецепти і почастуйте
родину однією зі страв;
робіть свекрусі компліменти з приводу вміння
тримати все в чистоті або інших її талантів;
хваліть свого чоловіка і його вміння розбиратися
у людях у присутності свекрухи
(отже, і вас він обрав невипадково);

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

вийде, якщо в 10 л води розвести 100 мл яблучного оцту.
Можна використовувати навіть невідпрацьований електролітний розчин для акумуляторів (50 мл/10 л) – це розведена сірчана кислота.
Підкислювати грунт можна
приблизно раз на місяць.

РОДИНА

емає сенсу в тому, щоб доводити матері свого чоловіка,
що ви заслуговуєте на якщо не любов, то хоча б повагу.
Проти вас є незаперечні аргументи: свекруха годувала
свого маленького сина, піклувалася про нього, виконуючи всі
його бажання, коли вас ще й на світі не було. Ну як із цим сперечатися? А її життєвий досвід, навички та мудрість? Звідки
цей багаж у вас – молодої, гарної, веселої дівчини? Навіть маючи престижну освіту, досягнення у кар’єрі, багатий родовід
та інші чесноти, вам не перевершити значимість свекрухи у
сімейній ієрархії. Та й не варто цим займатися! У вас є багато
інших цікавих справ, якщо вийшли заміж. Тому вирішіть для
себе, як саме діятимете у новому статусі. Щоб визначити індивідуальну стратегію поведінки, можна застосувати свої психологічні знання та інформаційні технології. Ось кілька порад:
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поважайте думку свекрухи і за бажанням
пояснюйте, чому ви чините інакше;
дякуйте за надану допомогу;
у вихованні дітей обговоріть із чоловіком ваші принципи і дотримуйтеся їх у спілкуванні з бабусею;
використовуйте гумор для зміни теми
неприємної розмови;
з’ясовуйте стосунки зі свекрухою лише віч-на-віч
і не скаржтеся чоловікові;
живіть із батьками чоловіка на різних територіях.
Все це легко робити, якщо свекруха з вами теж не змагається і не бореться за сина. А якщо ні, то потрібна особлива тактика. Бувають складні ситуації, коли всі способи не дають позитивних результатів, тоді краще прийти
на консультацію до сімейного психолога.

Тетяна БОГАШЕВА, сімейний коуч-психолог

Якщо людина вже має звичку регулярно здійснювати пробіжки задля підтримання прийнятної фізичної форми, зміцнення імунітету, витривалості
організму, то навряд чи вона відмовиться від цього взимку. Проте дещо слід мати на увазі з урахуванням специфіки пори року, щоб не погіршити
здоров’я, наприклад, травмами внаслідок слизької
поверхні доріжок, застудою і навіть запаленням
легень через вдихання холодного повітря.
Передусім належить одягатися не в будь-що,
приміром, грубі шаровари чи брюки, светр,
шарф, а використовувати спеціальний, зшитий з
кількох шарів різних тканин, спортивний одяг і
термобілизну, які триматимуть тепло тіла й всотуватимуть піт. Одягатися слід з урахуванням
того, що температура тіла під час пробіжки підвищується, тож і ризик застудитися на холодному повітрі зростає ще більше.
Для уникнення падіння на зледенілих ділянках маршруту варто взуватися у спеціальні кросівки із шипами на підошвах.
Пробіжка має тривати не більш 30–40 хв. у темпі, що дає змогу дихати носом, аби холодне повітря встигало зігріватися до прийнятної температури, досягаючи легень.
Спортивна медицина рекомендує виходити на
ранкову пробіжку не раніше, ніж через годину
після пробудження, а на вечірню – за 4 год. до сну.
Після завершення тренування слід просушити
одяг, вивернувши його, а також витягти з кросівок устілки, щоб вони висохли, провітрились.
З огляду на випаровування рідини разом із потом і диханням необхідно поповнити її запас в організмі – випити склянку-другу води або соку,
компоту, чаю. А після душу можна й поїсти.

Дмитро КРАВЧЕНКО, спортивний лікар

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

БЕЗ ЗАЙВИХ КАЛОРІЙ
Після тривалих новорічно-різдвяних застіль важко повернутися до звичного раціону,
весь час хочеться чогось смачненького, тож не дивно, що багато хто набирає зайві кілограми. Щоб виправити ситуацію, пропонуємо приготувати легкі, але ситні салати.
і нарізаний соломкою солодкий
перець, майонез, цибулю, м’ясо
тунця, посолити за смаком.

З ГОРІХАМИ
ТА СУХОФРУКТАМИ
ТУНЕЦЬ У КАПУСТІ

• банка тунця
• половина головки

пекінської капусти

• солодка перчина
• цибулина
• майонез
• сіль

• 2 буряки
• яблуко
• склянка родзинок
• 100 г чорносливу
• 6 грецьких горіхів
• майонез – за смаком
• зелень петрушки (кропу)

очищений від кісточок і дрібДо крупно натертого відва- но нарізаний чорнослив. Перереного буряка додати почище- мішати, залити майонезом,
не і нарізане яблуко, розпаре- притрусити зеленню.
Змішати нашатковану й ні родзинки, подрібнені й тротрохи пом’яту руками капусту хи підсмажені ядра горіхів,
Юзефа ДОСКОЧ

ЯЛОВИЧИНА «ВЕЛЛІНГТОН»
Це страва англійської кухні. Ніжна вирізка з грибним прошарком, запечена в
листковому тісті, подарує вам неповторну кулінарну насолоду та налаштує на
святковий лад.

• 700 г яловичої вирізки
• 600 г листкового тіста
• 200 г бекону
• 500 г печериць
• 2 цибулини
• сіль, перець – за смаком
• олія

Видаліть із м’яса плівки, обсушіть та
натріть перцем. Розігрійте олію, обсмажте вирізку з усіх боків, навіть із торців, до
рум’яної скоринки. Перекладіть на тарілку. Печериці та цибулю дрібно наріжте,
обсмажте до золотавого кольору (рідина
від грибів має випаруватися). Гриби та
цибулю подрібніть у блендері. Тісто розморозьте. На столі, притрушеному борошном, розкачайте тісто, викладіть бекон
прямокутником по довжині яловичої вирізки. На нього – трохи грибної пасти. Ви-

різку посоліть, перекладіть у центр на
грибну подушку. Грибною пастою, що лишилася, змастіть вирізку з усіх боків. Акуратно загорніть її спочатку в бекон, потім
у листкове тісто. Розігрійте духовку до
200 град., перекладіть м’ясо у вогнетривку форму та запікайте 30 хв. Потім зменшіть температуру до 180 град. і запікайте
ще 20 хв. Якщо поверхня тіста почне підгорати, прикрийте її фольгою. Форму дістаньте з духовки, прикрийте фольгою та
залишіть на 15–20 хв. М’ясо виходить середнього просмаження, без крові, проте
із рожевим соком.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №3 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 19 СІЧНЯ ЦЬОГО РОКУ

Діана ШЕПЕЛЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВIД ЗАКАРПАТСЬКИХ ВИНОРОБIВ
На Старий Новий рік у
Мукачеві вже 22-й раз відбувся фестиваль закарпатських
виноробів-аматорів «Червене вино». За неписаними законами саме в цей період, на
свято Святого Василя, можна відкривати бочки з вином,
закладеного з минулорічного
урожаю винограду.
Під час фестивалю «Червене вино-2017»

С

олодке і напівсолодке,
сухе і напівсухе, вишукане і авторське, купажоване та ординарне,
холодне і гаряче, дороге
і не дуже – кожний з гостей фестивалю знайшов тут вино на свій
смак. Окрім різноманітних вин гості свята також отримали змогу скуштувати і традиційні закарпатські
страви: пікницю, гурку, печені
крумплі (картоплю по-домашньому), бограч-гуляш, кремзлики
тощо. Упродовж фестивалю гостей
розважали відомі фольклорні гурти Закарпаття, колядницькі колективи і вертепи, естрадні співаки.
Вже традиційно проводилася міжнародна винна конференція за
участю почесних гостей із-за кордону, виноробів і сомельє з Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдавії,
Хорватії.
З кожним роком фестиваль набирає популярності серед туристів,
які спеціально приїздять на свято з
усіх куточків України. Як влучно
зауважували гості з Києва, можна
було й не пити, але не п’яніти – не
реально, адже в підмерзлому пові-

трі терпкі аромати холодних виноградних запахів спліталися з пряними гарячо-фруктовими глінтвейнами. Усе навкруги варилосясмажилося-пеклося на мангалах і
в казанах. Було смачно і доречно.
За умовами конкурсу професійне журі визначило кращих
виноробів-аматорів, а також вина у
номінаціях найкраще червоне сухе
вино, найкраще купажоване фестивальне вино та вино міського голови. Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками.
На фестивалі зустрівся з головою правління Мукачівської райспоживспілки Іваном Рубішем, котрий щорічно приходить сюди, аби
вивчати досвід відомих виноробів,

поспілкуватися з майстрами. Адже
сам все життя захоплюється виноробством, продовжуючи родинну
династію виноробів ще з часів свого прадіда. Пан Рубіш з жалем констатував, що море цілющого виноградного вина, яке виробляють місцеві винороби, не продається у закладах торгівлі, ресторанного господарства через заборону державою. Хоча у багатьох супермаркетах пропонують на розлив вина
сумнівної якості із сусідніх країн.
Іван Рубіш залюбки запропонував рецептуру глінтвейну, яка передалася йому від прадіда. Цей рецепт
гарно допомагає від застудних захворювань.

Іван Рубіш та знаний на Закарпатті винороб, колишній кооператор Карл Шош (ліворуч)

Михайло МАЗУР

РЕЦЕПТ ГЛІНТВЕЙНУ:
беремо 1 літр сухого червоного домашнього вина, додаємо 4-5
столових ложок цукру, гвоздику,
корицю, стручок червоного пекучого перцю і нагріваємо напій не
вище 80 градусів. Це, так би мовити основа глінтвейну, який
можна споживати і в такому
приготуванні. Але для любителів інших смаків та ароматів до
напою додають дрібно порізані
яблука, імбир, апельсин, апельсинову цедру.
Спробуйте приготувати цей цілющий напій і він вам обов’язково
полюбиться у морозні дні 2017-го.
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ДОЗВІЛЛЯ

«Зима пробуджує апетит. Поки на вулицях лежить сніг, шоколадне тістечко – найкращі ліки».
Ерiх Марiя РЕМАРК, нiмецький письменник

АНЕКДОТИ

ДО СВЯТА

ВОДОХРЕЩА:

прикмети і повір’я

19

січня святкуємо Богоявлення,
відоме у народі як Водохреща.
Із цим святом пов’язано чимало вірувань і прикмет. Існувало уявлення,
що на Водохрещу буває така мить, коли
вода в річках і колодязях перетворюється
на вино. Цілий тиждень після Водохрещі
жінкам заборонялося прати білизну в річці,
адже, за повір’ями, це сприяло появі у воді
нечистої сили. Вважали, що чим пізніше
почнуть прати білизну, тим більше чортів
вимерзне під час хрещенських морозів.
Українцям відомі також хрещенські ворожіння на судженого і взагалі про майбутнє. Деякі з них збереглися і до наших
часів. Наприклад, таке: у святочну ніч – з
18 на 19 січня – на дванадцяти шматочках

паперу треба написати по одному бажанню, кожен папірець скласти у кілька разів
і покласти під подушку, на якій спите.
Вранці, не дивлячись, витягніть з-під подушки три перші-ліпші папірці. Бажання,
написані на них, неодмінно збудуться протягом року.
Наші пращури також вірили, що якщо
на Водохреща дерева вкриті інеєм, то навесні у відповідний день тижня – в п’ятницю,
четвер і т. д. – треба сіяти ярову пшеницю:
«вродить, як гай!». Була ще й така прикмета: якщо на Водохреща день ясний, сонячний, то хліби будуть чисті, а якщо понурий, небо вкрите хмарами – у хлібі буде
багато «сажки» (грибкова хвороба культурних рослин); іде лапатий сніг – на врожай.

5 СВІЖОПЕРЕКЛАДЕНИХ РОМАНІВ

ДЛЯ ЗИМОВИХ ВЕЧОРIВ
Довгі зимові вечори – найкращий час, щоб
нарешті прочитати кілька хороших товстих романів. Принаймні, затишне читання під пледом і з горнятком чаю – на другому місці за комфортом після літнього,
пляжного. Хіба ні? Тож пропонуємо вашій
увазі добірку з достатньо об’ємних (на
кілька вечорів вистачить!), достатньо свіжих і цікавих романів. Обирайте!
ЕНН ТАЙЛЕР
«БЛАКИТНЕ МЕРЕЖИВО ДОЛІ»
Цей роман про
те, що сім’я і отчий
дім (великий будинок в американському Балтиморі,
призначений бути
родинним гніздом
для багатьох поколінь) – найтривкіше в житті. Такий собі
острівець стабільності.
І водночас ніщо так не руйнує цю ілюзію непохитності, як скелети, котрі раптово починають вивалюватись із шаф. Невідворотним фактором-руйнівником сімейної
стабільності виступає сам світ із його змінами та, особливо, глобалізацією.
КАДЗУО ІШІГУРО «НЕ ВІДПУСКАЙ МЕНЕ»
Герої роману – клони, їхнє
призначення –
стати донорами для «справжніх» людей.
Завдяки цій
новітній технології вже подолано багато
хвороб і врятовано чимало живих істот.
Але чи має клон душу? Наскільки гуманно

потрібно до нього ставитися і в яких умовах вирощувати?
Герої роману виховані в спецінтернаті,
де мали комфортні, цілком «людські» умови. Однак середня освіта та добре ставлення вихователів розвинуло їхній внутрішній світ. Це складний роман про безнадію і складність людської сутності.

розуміє, що це вже все, кінець. Одна лиш
Ляля в певний момент перестала усвідомлювати цю очевидність. Утім, вона встигла передати онукові знання про все, що
відбулося до його народження – зв’язки,
адреси, деталі історій про недозволену
любов діда та бабці у передреволюційному Києві, втечу до Польщі, десятиліття
життя у селі.

ДЖУЛІАНС БАРНЗ «ШУМ ЧАСУ»
Роман про
Дмитра Шостаковича – видатного радянського
композитора ХХ
століття. Автор концентрується на внутрішньому світі персонажа. До того ж Барнз опрацював достатню кількість джерел, аби уникнути очевидних історичних неточностей. Приватне життя, любовні історії, стосунки з
матір’ю прописані рівно настільки, щоб
підсвітити, але не затьмарити головну
тему стосунків генія та влади за умов,
коли ціна компромісу – життя.

ПЕР УЛОВ ЕНКВІСТ
«КНИГА ПРО БЛАНШ І МАРІ»
Шведський
письменник
розповідає про
Марію Склодовську-Кюрі,
двічі лауреатку
Нобелівської
премії, та Бланш
Віттман, її асистентку,
яка раніше лікувалася у славетного Шарко
та брала участь у публічних демонстраціях його методу лікування жіночої істерії.
На час дії твору від Бланш залишається буквально частина: внаслідок тривалої роботи з радіоактивними речовинаЯЦЕК ДЕНЕЛЬ «ЛЯЛЯ»
ми вона захворіла й їй уже ампутували
обидві ноги, руку, а друга рука – на черзі.
Замордованим носБланш живе у домі Марії Кюрі, в
тальгією за безхмардерев’яному ящику, і пише нотатки, доки
ним дитинством ця
має чим. Марія приходить до Бланш покнижка строго рекоговорити про любов. Надзвичайно раціомендована. Головний
нальна, вона раптом закохується в одругерой Яцек, котрому
женого колегу. Його дружина здіймає пуавтор подарував свої
блічний скандал, публікує любовні листи
ім’я, родинне дерево
та біографію, спостерігає за згасанням Марії у газетах, обурений натовп оточує
бабці Лялі. Він проводить з нею час, до- дім вченої…
глядає, спілкується, ловить останні проЗа сайтом «Українська правда»
блиски свідомості і здорового глузду, але
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нервовий ведмідь.
То ялинку зламає,
то дерево копне,
то на вовка накричить… коротше,
весь у гніві. Ходить і бурмоче:
«От дідько, ну
нащо я у вересні
каву пив???»

Із щоденника сучасного українця:
«Сьогодні перераховував чек передноворічних покупок з супермаркету. Багато думав».

Тільки у нас Новий
рік плавно переходить у Різдво, потім ще і в Старий
новий рік, у Водохрещу, а потім – у
чийсь... день народження.

Він був дуже загартованим чоловіком – навіть
взимку спав із відкритими навстіж
вікнами. Під трьома ковдрами, у хутряній шапці й валянках.

Зима – це коли,
приходячи додому, йдеш ставити
чайник раніше, ніж
встигаєш роздягнутися.

Зима, ліс, падає
сніг. По лісі ходить

Декому, щоб схуднути, необхідно ходити в тренажерний зал. Тренуватися при цьому не
обов’язково. Просто хоча б не жерти ці дві години.
Страшно відправляти дитину до
бабці: суцільний
витік інформації!
Третій місяць ремонту… Вже перевертаємо котлети
шпателем.

ПОЖАРТУВАЛИ

РОЗІГРАШ на 5 тис. євро
У Німеччині три жартівника придумали
встановити сніговика на рейках. Машиніст пасажирського поїзда прийняв цю фігурку за
живу людину і застосував екстрене гальмування. Постраждалих серед пасажирів немає, а от
пошкоджені гальма потяга потягнули на 5 тис.
євро. Інцидент стався вдень 11 січня поруч із
містом Везенберг на півночі країни. Доля сніговика залишається невідомою: німецькі ЗМІ
не уточнюють, чи
встиг машиніст повністю зупинити потяг до зіткнення. Зараз поліція шукає
творців сніговика. Німецькі залізниці мають намір стягнути з
них збитки, завдані
складу. Крім того, їм
загрожує
відповідальність за втручання в рух транспорту.

Малював Микола КАПУСТА

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

На вулиці ожеледь. Мрія про те,
що всі чоловіки будуть у моїх ніг, починає здійснюватися. Поки сходила до крамниці –
двом допомогла
встати, а з одним
навіть полежала.

Зима.
– Я тут вчора на
пляжі бачив двох
дівчат, і вони купалися! Обидві зовсім голі!
– У такий холод?!
Напевно, моржі!
– Ну, одна – точно
морж, а друга –
така нічого собі,
симпатичненька…

ЩО ПОЧИТАТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 23.01–29.01

ТРАДИЦІЯ

У СПОЖИВСПIЛЦI ЗАСIВАЛИ ЩАСТЯ
На Старий Новий рік до фахівців апарату управління Спілки споживчих товариств Кіровоградської області завітали вихованці спеціального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №46 «Краплинка». Щедрівки талановитої дітвори супроводжувалися співами та танцями з обрядовою козою.

З

появою малят у
стінах Споживспілки запанувала святкова
атмосфера.
Щирі побажання здоров’я, добробуту та радості з дитячих вуст не
залишили байдужими
жодного кооператора.
Маленькі вихованці
разом зі своїми вихователями влаштували
справжнє театралізоване дійство з використанням традиційної
української атрибутики
та символіки, що справило на всіх присутніх
незабутнє враження. У
їх виконанні прозвучали відомі з дитинства
«Сію, сію, посіваю»,
українські колядки «Добрий вечір тобі, пане
господарю», «Нова радість стала», «Чи дома,
дома хазяїн дома» та
«Щедрик» Миколи Леонтовича. Неймовірно
зворушливі музичні номери супроводжували-

ОВЕН (21.03–20.04)
Сприятливий тиждень для
зустрічей, ділових переговорів та спілкування, а також поїздок
і подорожей. Багато хто проявить
потяг до неформальних контактів,
пошуків
у нових друзів та однодумців.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
У багатьох з’являться нові
ділові або романтичні
знайомства з незвичайними людьми, для яких не прийнятні умовності
та правила. Ваші пріоритети змістяться у бік романтики та почуттів,
щоправда, тут можливі помилкові
судження
та ілюзії.
уд
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Можливо, доведеться шукати нові джерела доходу
та більш гідного застосування вашим здібностям. На початку тижня
імовірні успішні контакти з партнерами та старими друзями, важливі
новини,, зустрічі.
у
РАК (22.06–22.07)
Варто обачніше ставитися
до нових друзів та зв’язків.
Другу половину тижня краще провести в розмірковуваннях, підбитті підсумків та відпочинку. Четвер і
п’ятниця
ц – критичні дні для здоров’я.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Зосередитеся на проблемах близьких. Через надмірну емоційність у справах можливі
непорозуміння з боку партнерів, і ваші
ддії не ддадуть
ду очікуваних результатів.

ся гучними оплесками.
За українською традицією, діти засіяли
кооператорам на щастя
та здоров’я. Як годиться, малята нащедрува-

ли чимало подарунків.
Голова правління
Спілки споживчих товариств Кіровоградської
області Петро Петрушевський та весь колек-

тив дуже вдячні дітлахам за увагу і щирі побажання. Малеча в хорошому настрої, задоволена подарунками і теплим прийомом зали-

шила адмінприміщення, пообіцявши наступного року прийти з новими привітаннями.

Ірина ШІХІЄВА

ЧАЙНВОРД «КООПЕРАЦІЯ»
1. Документ, що додається до товарів, які надходять у продаж. 2. Все те, що
становить предмет торгівлі. 3. Місце роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів. 4. План передбачуваних витрат і надходжень матеріальних і грошових ресурсів. 5. Обслуговування населення, забезпечення його
побутових потреб. 6. Встановлений розмір заробітної плати. 7. Зношування.
8. Наклейка на предметі, товарі із зазначенням назви, кількості, місця виготовлення, номера або інших відомостей. 9. Форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей. 10.
Торг, який влаштовується у певну пору року. 11. Розрахунок без оплати готівкою за виконані роботи, продані товари шляхом зарахування взаємних зустрічних платіжних вимог сторін, які беруть участь у цьому. 12. Магазин, де
продаються продукти харчування, переважно закусочні. 13. Управління ресурсами організації з метою досягнення поставлених цілей. 14. Основна частина цінного папера (акції, акредитива тощо). 15. Документ, розпорядження
про видачу або відправку яких-небудь товарів. 16. Продаж товарів за значно
нижчими цінами, ніж на внутрішньому і світовому ринках, з метою витіснення
конкурентів. 17. Гроші, які є в наявності. 18. Офіційне повідомлення у банківській, комерційній, бухгалтерській практиці. 19. Тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою тощо на договірних засадах.
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Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

14
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ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «КООПЕРАЦІЯ»
1. Сертифікат. 2. Товар. 3. Ринок. 4. Кошторис. 5. Сервіс. 6. Ставка. 7. Амортизація. 8. Ярлик. 9. Кооперація. 10. Ярмарок. 11. Кліринг. 12. Гастроном. 13. Менеджмент. 14. Талон. 15. Наряд. 16. Демпінг. 17. Готівка. 18. Авізо. 19. Оренда.

Правління Спілки споживчих товариств Черкаської області глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови ревізійної комісії Чигиринського районного споживчого товариства Олександри Миколаївни Чубенко та поділяє біль тяжкої втрати з її рідними, близькими і колегами.
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Правління Спілки споживчих товариств Черкаської області глибоко сумує з приводу трагічної смерті головного бухгалтера
Лисянського районного споживчого товариства Катерини Платонівни Савченко та поділяє біль тяжкої втрати з її рідними,
близькими і колегами.

ДІВА (24.08–23.09)
Не намагайтеся переконати впертого, навіть якщо
маєте тисячі аргументів. Залишіть
людину у спокої, можливо, вона сама
прийде «поговорити». У п’ятницю –
спад фізичного тонусу, вам слід відпочити.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Конструктивні зміни можуть не виправдати очікувань. У четвер існує загроза занедужати. Кінець тижня сприятливий для
р
тих,, хто працює
у сфері мистецтва.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Із близькими ймовірні несподівані протиріччя емоційного та фінансового характеру.
Налаштуйтеся на здобуття важливої
інформації та шукайте можливості
знайти компроміс у ситуації, що
склалася.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Відбудеться багато дружніх контактів. Можливо,
знайдеться зв’язок між нібито не
пов’язаними явищами. Неділя – день
приємних сюрпризів в особистому
житті.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Робота та бізнес порадують новими ідеями та несподіваними поворотами подій. Більш
м’яко та поблажливіше ставтеся до
близьких. Енергію та активність спрямуйте
у на справи, пов’язані з технікою.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
До кінця місяця самопочуття поліпшиться, станете привабливими та товариськими.
Останні два дні принесуть зустрічі,
які можуть стати початком ділових і
творчих
р
подій.
РИБИ (20.02–20.03)
Із друзями або колегами
взаємини складатимуться
неоднозначно: з одного боку, на вас
очікують розчарування та втрати, а з
іншого – підтримка колективу.

Тетяна НІКОЛАЄВА

