ЕСТАФЕТУ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАРАДИ
ПРИЙНЯЛА ЖИТОМИРЩИНА

СМАК МАМИНОГО ХЛІБА:
ВІД АНГЛІЇ ДО УКРАЇНИ

ДИПЛОМАТІЯ
ПО-СУСІДСЬКИ

Кущові наради в системі споживчої кооперації України
наближаються до фінішу. Передостання зупинка –
у кооператорів Житомирщини, які відверто розповіли
і про свої досягнення, і про проблеми

Хочеться запашного хліба, як колись у мами?
Тоді вам терміново треба відвідати Надвірнянщину,
де майстриня Марія Боклашко випікає житній хліб
із тмином за секретною рецептурою,
який до вподоби і англійцям

Відомий політолог Євген Магда
у своєму черговому огляді розповідає про особливості відносин із
сусідами, з країнами-сусідами…
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

КООПЕРАТИВНА ТОРГIВЛЯ

МАЄ БУТИ ПIЗНАВАНОЮ
ТЕМА НОМЕРА
У Вашківецькому споживчому товаристві
Вижницької райспоживспілки, що на Буковині, добре
усвідомлюють переваги новітніх стандартів органі-

зації роздрібної торгівлі. Саме в освоєнні сучасних
технологічних процесів та пошуку нестандартних
рішень тут вбачають перспективи кооперативного
роздробу. Голова правління споживчого товариства
Іван Шевчук, депутат Чернівецької обласної ради,

переконаний, що сільська кооперативна торгівля ні
в чому не повинна поступатися своїм конкурентам, а
навпаки – випереджати їх втіленням креативних ідей,
постійним оновленням асортименту, якістю товарів та
високими стандартами обслуговування. Î СТОР. 3
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ОФІЦІЙНО
ВИЗНАННЯ

ПІДГОТОВКА

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

ОРДЕН
ЗА ЗАСЛУГИ
За увагу до церковних
заслуг та допомогу у будівництві та реставрації храмів
Хмельниччини 23 липня
2017 року у Свято-Покровському кафедральному соборі м. Хмельницького гоВисоку нагороду вручив
лова правління Спожив- Митрополит Хмельницьспілки Філіпчук Віктор Рос- кий і Старокостянтинівсьтиславович нагороджений кий Антоній.
церковною нагородою «Орденом Покрови Пресвятої
За сайтом
Богородиці».
облспоживспілки

Правлiнням Споживспiлки Миколаївської областi та президiєю
обкому профспiлки працiвникiв
споживчої кооперацiї у червнi поточного року прийнято постанову «Про пiдготовку пiдприємств i
органiзацiй споживчої кооперацiї
до роботи в осiнньо-зимовий
перiод 2017–2018 рокiв».
Мета – забезпечити своєчасну
та якiсну пiдготовку до роботи в
осiнньо-зимовий перiод об’єктiв

торгiвлi, ресторанного господарства, виробничих цехiв, складських примiщень та iнших споруд. На мiсцях у кооперативних
органiзацiях створюються
комiсiї з обстеження усiх наявних об’єктiв. У червнi–липнi проводилися i проводяться обстеження технiчного стану будiвель
та споруд, систем опалення,
освiтлення, вентиляцiї, водопостачання.

За висновками обстежень
намiченi та здiйснюються роботи
з ремонту дахiв та покрiвель на
складах, магазинах та iнших
об’єктах системи споживчої
кооперацiї. На територiї
пiдприємств виконуються роботи з благоустрою, створюються
резервнi запаси палива, сировини, матерiалiв.
За сайтом облспоживспiлки

КООПФАКТ

КАФЕ НЕ ВПІЗНАТИ

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI ВIДЗНАКИ
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):
КОРЕНЄВУ Ніну Семенівну, директора Дочірнього
підприємства «Комбінат громадського харчування» Новопсковської райспоживспілки Спілки споживчих товариств «Центральна спілка споживтовариств Луганської
області»;
ФЕДЧИК Ірину Йосипівну, голову правління КаміньКаширського міського споживчого товариства КаміньКаширської райспоживспілки Спілки споживчих товариств
Волинської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
КОСЕНКО Тамару Леонідівну, директора Каланчацького торгово-роздрібного об'єднання Каланчацького районного споживчого товариства Спілки споживчих товариств
Херсонської області.

Креативний інтер’єр, зручні меблі, красивий посуд – все радує око
відвідувачів кафе №2 Великодальницького ресторанного господарства системи Біляївської райспоживспілки.
ОДЕЩИНА

П

ісля ремонту і реконструкції
заклад буквально не впізнати. Сьогодні об'єкт повністю
відповідає сучасним естетичним і технологічним вимогам. Для кухні придбано необхідне обладнання, яке завдяки майстерності кухарів дозволяє готувати різноманітні
страви – як національні українські, так
і європейські.
У кооперативному кафе жителі та
гості села Великий Дальник охоче замовляють банкети, відзначають дні народження, інші торжества. Ціни тут помірні, а якість страв чудова, та й культура обслуговування на висоті.

Ольга НАГІРНЯК
За роботою офіціант Єлизавета Логвинова

ЗАПИТУВАЛИ – ВІДПОВІДАЄМО
ЧИ Є ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РРО
ЗБЕРІГАННЯ ВИРУЧКИ
У ГОТІВЦІ НЕ В ЯЩИКУ РРО,
А В СЕЙФІ?
У листі ДФС України від 03.07.2017 р.
№937/6/99-99-14-05-01-15/ІПК податківці
зазначають, що п.13 ст.3 Закону про РРО
передбачено обов'язок суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові
операції у готівковій та/або безготівковій
формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції із
приймання готівки для подальшого її переказу, забезпечувати відповідність сум
готівкових коштів на місці проведення
розрахунків сумі коштів, яка зазначена у
денному звіті РРО, а у разі використання
розрахункової книжки – загальній сумі
продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.
Отже, якщо підприємство не має можливості зберігати всю суму готівкових коштів у ящику РРО, частину готівки можна

зберігати у сейфі за умови його знаходження на місці проведення розрахунків.
При цьому сума готівкових коштів на місці проведення розрахунків (у ящику РРО
та сейфі) має відповідати сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора.

ЧИ МОЖЛИВЕ ПРОДОВЖЕННЯ
ТЕРМІНІВ ВИКОРИСТАННЯ РРО
(НЕ БІЛЬШЕ 9 РОКІВ З ДНЯ
ВИРОБНИЦТВА ТА 7 РОКІВ З ДНЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ)? АДЖЕ ІСНУЄ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК
ЇХ ДООПРАЦЮВАННЯ
На жаль, згідно з існуючим Порядком
доопрацювання електронних контрольнокасових апаратів, затвердженим рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів
контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів
України від 30.11.99 р. №11, доопрацюванню підлягають тільки ті зразки ЕККА,
строк служби яких, зазначений в експлуа-

таційній документації, ще не вичерпався.
Якщо в експлуатаційній документації
строк служби ЕККА не зазначено, то він
становить 7 років із моменту введення в
експлуатацію, але не більше 9 років від
дати випуску.
Свого часу, враховуючи звернення обласних спілок, Укоопспілка неодноразово
зверталася до Кабінету Міністрів України
щодо доопрацювання РРО (на той час
ЕККА) на предмет продовження термінів
їх використання. Однак підтримки у вирішенні цього питання Укоопспілка, а також інші комерційні структури, зацікавлені в цьому, не отримали.
Зрозуміло, що з відомих причин у продовженні термінів використання РРО не
зацікавлені в першу чергу виробники
РРО, котрі на сьогодні є головними лобістами вигідних для них умов впровадження і використання РРО.
У продовження зазначеної теми доцільно зазначити, що використання РРО,
у якого закінчився термін експлуатації,
тягне штрафні санкції (загальні для порушення законодавства про РРО), які передбачають:

– за вперше вчинене порушення –
1 гривня;
– за кожне наступне порушення –
100% вартості проданих
з порушенням товарів (послуг).
Водночас важливо знати, що відповідно до ст.155-1 КУпАП за порушення порядку проведення розрахунків може накладатися штраф у розмірі від двох до
п'яти неоподаткованих мінімумів доходів
громадян – на осіб, які здійснюють розрахункові операції, та на посадових осіб –
від п'яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За дії, вчинені особою, на яку протягом року було накладено адміністративне стягнення за такі ж порушення, –
штраф у розмірі від п'яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб – від десяти до
двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Василь ПАСЕНКО,
директор Департаменту комерційної
діяльності, промисловості
та заготівель Укркоопспілки

№30 (1311), четвер, 27.07.2017 р.

ТЕМА НОМЕРА

3

«Чарівна формула успіху в бізнесі: стався до покупців, як до гостей, а до працівників – як до людей».
Том ПІТЕРС, американський письменник

КООПЕРАТИВНА ТОРГIВЛЯ

МАЄ БУТИ ПIЗНАВАНОЮ
БЕЗ МЕРЕЖІ – НІЯК
– Звичайно, кожний спілчанський суб’єкт на власний розсуд вирішує, як не тільки не відставати, а
й перемагати конкурентів. Адже
при цьому слід враховувати і ресурсні можливості, і кадровий потенціал, і амбітність проектів. Однак, якими б еволюційними намірами не хизувалися кооперативні
структури всіх галузей споживчої
кооперації, досягти високої ефективності продажів неможливо без
об’єднання зусиль усієї системи,
– вважає Іван Шевчук і наводить
приклад. – Кооперативний роздріб
відчуває нестачу не так окремих
груп товарів, як системних дій у
співпраці з виробниками товарів і
постачальниками, а також у формуванні кооперативної філософії
продажів та практичній відсутності корпоративного стилю.
Зі слів Івана Шевчука, саме
цей фактор є основою успішності
кооперативного способу господарювання, адже без єдиної торговельної мережі у межах держави
вести мову про конкурентоспроможність спілчанського роздробу
немає сенсу. Переважна більшість споживчих товариств, їхніх
спілок діють нині радше партизанським способом на споживчому ринку, аніж виступають єдиним кооперативним фронтом.
– Якщо найближчим часом не
відбудеться переосмислення кооперативного бізнесу, його місця у
ринкових умовах, у глобальних
економічних процесах, – каже пан
Шевчук, – то споживча кооперація
ризикує опинитися на узбіччі економіки, втратити свою привабливість в очах тисяч членів споживчих товариств, інших категорій
потенційних користувачів нашими послугами. Кооперативна торгівля має бути пізнаваною в усіх
регіонах. За останній період ми
стільки наслухалися про європейський досвід торговельної мережі СООР, що це вже великий гріх
не скористатися таким посилом.

в організації продажу товарів, формують додаткові товарні ресурси,
які сприяють економічному підйому організації.
До слова, саме у Вашківецькому
споживчому товаристві десять років тому було відкрито один із перших в області сучасних коопмаркетів, який нині є флагманом кооперативної торгівлі на Буковині. Торговельний заклад, що входить до складу ПСК «Кооперативний маркет
Вашківецького ССТ», демонструє
високі показники господарської діяльності, щомісяця тут напрацьовується до 40 тис. грн. прибутків.
– Однак зупинятися на досягнутому, не думати про нові вершини
означає вже завтра втратити кооперативну структуру, зробивши її безперспективною, – ділиться думками керівник підприємства Галина
Ілинюк. – Витрати обертання у торгівлі зростають динамічно, тому
ЯК ЦЕ – БУТИ ФЛАГМАНОМ допускати зниження валових дохоЯк наслідок, вашківецькі спіл- дів не можна категорично, позаяк
чани не сидять склавши руки, а це шлях до ліквідації. Доводиться
самі просувають сучасні технології постійно думати над розширенням

дукція котрої реалізується прямо
у торговельній залі закладу.
– Не так давно це приміщення у
50 кв. м перебувало в оренді, – розповідає голова правління споживчого товариства, – кооперація отримувала за це до 2 тис. грн. доходів
у місяць. Нині, після його реконструкції та придбання необхідного
технологічного обладнання, чистий дохід становить 7 тис. грн.
Завдяки такій кооперативній
підприємливості тут ще й створено
три нових робочих місця; удвічі
зросли обсяги реалізації хлібобулочної продукції; асортимент хліба становить 17 найменувань; випікається понад 20 видів солодкої випічки, кількість якої зростає. Свіжа випічка подається у залу через
спеціальне вікно, через яке у торговельне приміщення потрапляє і її
неймовірно апетитний аромат, що
приваблює чимало відвідувачів.
Купивши свіжі тістечка, покупець
може тут же поласувати ще й запашною кавою чи чаєм.

ПОПИТ СЛІД ФОРМУВАТИ
асортименту товарів, особливо
– Можливо, доцільно було б пофреш-групи, дотримуватися ціно- вернутися до торгівлі цією категорівої політики, впроваджувати десь єю м’ясних продуктів через відновнезвичні види діяльності.
лення діяльності власних заготівель, роботи худобо-забійних пункФРЕШ-ГРУПА НЕОБХІДНА тів, хоча б одного-двох на область,
Щодо продукції фреш-групи, – зауважує Іван Шевчук, – а не даватобто високоліквідної, сьогодні ти заробляти підприємницьким
на сьогодні, то її питома вага у су- структурам, які ці ж пункти нині
пермаркеті невпинно зростає і орендують у споживчої кооперації.
становить майже 20%, а до заверРОЗШИРЮВАТИ ВЛАСНЕ
шення року її планку хочуть підВИРОБНИЦТВО – ВИГІДНО
няти ще на 5–7%. Цей показник
міг би бути значно вищим, а отже
Розвиток торгівлі продукцією
і фінансовий результат від прода- фреш-групи, підвищення приважів – вагомішим, коли б працюва- бливості кооперативних товарів
ла вже згадувана І. Шевчуком сис- тут вбачають у перспективі розтемність дій, згуртованість в ін- ширення власного виробництва
тересах основної галузі.
на базі коопмаркету. Не так давно
Ще торік коопмаркет реалізо- придбали обладнання для приговував щомісяця до півтонни сві- тування курей на грилі, яких щожого охолодженого м’яса в асорти- дня реалізовується не менше дементі, однак через втрату поста- сятка. Користуючись досвідом рочальника тепер цієї продукції у боти великих торговельних мехолодильних вітринах маркету не- реж та тернопільських кооперамає. Але ж попит на дану продук- торів, споживче товариство відцію у покупців є, і дарма, що це не- крило у приміщенні маркету сувеликий населений пункт!
часну міні-пекарню, свіжа про-

Уся продукція (протягом червня її реалізовано майже на 50 тис.
грн.) продається без проблем, навпаки, існує дефіцит окремих видів солодощів через малу потужність технологічного обладнання. Тепер керівництво підприємства задумується про придбання
нової, більш потужної печі для
випічки, а існуючу планують
встановити у кооперативній
крамниці в сусідньому селі.
Аналізуючи обсяги продаж цієї
товарної групи, кооператори
з’ясували, що тепер щодня із 800 покупців 500 обов’язково беруть свіжу випічку, хлібобулочні вироби,
хоча до реконструкції їхня кількість не перевищувала 200.
На переконання Івана Шевчука,
у сільській торговельній мережі
можна успішно торгувати й іншими товарами фреш-групи і не варто
боятися відсутності попиту. Вся
справа в тому, що покупцеві потрібно допомагати формувати його.

Михайло МАЗУР
На знімку на 1-й стор.:
Іван Шевчук та Галина Ілинюк
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ЕСТАФЕТУ МIЖРЕГIОНАЛЬНОЇ НАРАДИ
ПРИЙНЯЛА ЖИТОМИРЩИНА
Нещодавно на базі Спілки споживчих товариств Житомирської області відбулася кущова нарада, ініційована правлінням Укркоопспілки. У ній взяли участь заступники голів правлінь Волинської, Чернівецької і Рівненської обласних спілок та голів правлінь районних кооперативних організацій, директорів торговельних підприємств облспоживспілки.
Також у нараді брав участь і виступив перший заступник Голови Правління Укркоопспілки Микола Людвічук.

Вступним словом нараду відкрив голова правління Споживспілки Степан Григор'єв, зокрема зазначивши:
– Підсумки фінансово-господарської діяльності за перший квартал
ми розглянули на нещодавній внутрісистемній нараді, і вони дають
підстави стверджувати, що ми на
вірному шляху. Одержавши на третину більше прибутку, порівняно з
відповідним періодом минулого
року, ми посіли друге місце серед
спілок України, поступившись лише
нашим сьогоднішнім гостям – рівненчанам. На Житомирщині близько чверті сіл із чисельністю до 200
мешканців, і майже третина, де про-

живає їх до п’ятисот. В усіх цих населених пунктах працюють магазини споживчої кооперації. Аналогічно підприємству «ТеКО-Трейд» Тернопільської Споживспілки, в
об'єднанні якого 15 магазинів, працює і наш «Універсал-15», який створив мережу із 24 об'єктів торгівлі, довівши середньомісячний товарооборот у кожному із них до 180 тис. грн.
Микола Людвічук за допомогою
слайдів прокоментував показники
діяльності усіх чотирьох областей
– учасників наради, зупинившись
на питаннях об'єднання магазинів
у мережевий ритейл з єдиним закупівельним центром, підвищення
ефективності використання мате-

ріально-технічної бази торгівлі,
ресторанного господарства тощо.
Особливу увагу присутніх перший
заступник Голови Правління Укркоопспілки акцентував на питаннях закритої мережі, здачі об’єктів
в оренду та їх продажу.
– В жодному разі не продавайте
магазини в селах із населенням понад 400 жителів, – наголосив він.
– Збереження мережі повинно стати
нашою загальною ідеологією. А що
стосується закритих магазинів, то
це взагалі ганебне явище, яке б'є по
іміджу споживчої кооперації.
Про досвід своєї роботи розповіли керівники кооппідприємств і організацій Житомирщини.

Голова правління Брусилівського райспоживтовариства Світлана
Прохоренко, вказавши на критичну
демографічну ситуацію у найменшому не лише в області, а й в усій
Україні Брусилівському районі
(лише 14800 мешканців), сказала:
– Сьогодні ми ще тримаємося, а
як буде завтра? Приватних магазинів не злічити. Селищем ходять
люди з Києва у пошуках місця для
супермаркету. І якщо він за рікдругий з'явиться, нашому маркету
буде непереливки.
Про досвід роботи і плани на найближчий час розповів директор підприємства «Житомирська універсальна база» Олександр Артиш:

– Наша торговельна мережа розпорошена мало не по всій області.
Подекуди відстань від магазину до
магазину (як, приміром, від Андрушівки до Ємільчиного) сягає понад
250 км. Однак незважаючи на труднощі у цьому плані, товарооборот у
минулому місяці становив 4 млн.
250 тис. грн., а це майже п’ята частина загального товарообороту Споживспілки. В оренді у нас в основному магазини, які були збитковими.
Маємо свій автопарк, тож товар завозимо самі – вчасно і якісний. У планах – продовження автоматизації магазинів споживчого товариства
«Універсал-15» із центром на базі.
Про наболілі, але в міру об’єктивних причин ще не вирішені проблеми, говорили голови правлінь
райспоживспілок: Коростенської –
Тамара Нікитюк, Чуднівської – Віктор Мельничук, Попільнянської –
Наталія Бургомистренко, НовоградВолинської – Микола Єфімчук,
Олевської – Ольга Сорока, Червоноармійського райспоживтовариства – Валерій Шуклін.
Виступаючі позитивно оцінили
створення при Споживспілці асортиментної комісії з координації дій
щодо формування товарних ресурсів для роздрібної торговельної мережі системи, одностайно затвердивши її склад та положення.

Зоя ЦВЄТАЄВА

РИНКИ

І ПРОДАВЦІ, І ПОКУПЦІ ЗАДОВОЛЕНІ ГОСТИННІСТЮ КООПЕРАТОРІВ

ЗАКАРПАТТЯ Берегово розташоване в
кількох кілометрах від кордону з Угорщиною, що, звичайно, неабияк впливає на
розвиток торгівлі не тільки у роздрібній
мережі, а й на місцевих ринках.
Берегівська райспоживспілка володіє в
місті потужним підприємством – Берегівським
об’єднанням ринків і магазинів «Сільгосппродукти», що розкинулося на площі 1,28 га. Тут
відбувається реалізація, як правило, надлишків сільськогосподарської продукції, вирощеної на присадибних ділянках в індивідуальних та фермерських господарствах.
Голова правління Берегівської райспоживспілки Володимир Бабіля зазначив, що
кооперативні ринки стимулюють розвиток

сільськогосподарського
виробництва,
оскільки є додатковим каналом збуту відповідної продукції. Неабияку роль вони відіграють і в забезпеченні міських жителів
продуктами, до того ж це непогане джерело доходів для споживчої кооперації.
Берегівський кооперативний ринок багато в чому навіть комфортніший для продавців і покупців, ніж ринки інших форм
власності, яких тут вистачає. З кожним роком кооператори спрямовують вагомі інвестиції в його розвиток, створюючи сучасні торговельні місця для продавців.
Так, за останні п’ять років інвестиційний
портфель становить понад 5 млн. грн. Усім
вимогам і стандартам тепер відповідають
м’ясний, молочний та овочевий павільйони, де практично не буває порожніх торговельних місць, усі столи заповнені свіжою
продукцією цілий рік. На ринку виділено
пріоритетні місця для торгівлі безпосереднім виробникам сільгосппродукції. Тож покупців вистачає, які традиційно намагаються отоваритися на спілчанському ринку із
самісінького ранку. До того ж тут запроваджена належна ветеринарно-санітарна екс-

пертиза у державній лабораторії, яка стежить за якістю м’ясопродуктів, молочної
продукції, овочів тощо.
Загалом на ринку понад 900 торгових
місць, із яких більше третини розташовані
у критих павільйонах. Є у кооператорів також і заклади роздрібної торгівлі та громадського харчування.
Головний бухгалтер підприємства Марія
Савчур розповіла, що кооперативний ри-

нок не лише сам сплачує сотні тисяч гривень у державну казну, а й створив велику
кількість робочих місць для підприємницьких структур. Тож угоди на використання
кооперативних основних засобів, отримання послуг укладені з 260-ма підприємницями, які, у свою чергу, теж поповнюють бюджет місцевої міської ради на сотні тисяч
гривень щомісяця.

Михайло МАЗУР
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«Успіх однієї відважної людини завжди спонукає до наполегливості й мужності ціле покоління».
Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник

АПТЕКИ

ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ПРОГРАМИ

«ДОСТУПНI ЛIКИ»
ВІННИЧЧИНА Кооперативна аптека, що у Томашполі, входить до складу СТ «Світанок». Із дня її відкриття минуло шість років. За цей час вона встигла
завоювати авторитет серед місцевих жителів і наростити обсяги діяльності.

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СКЛАДОВI УСПIШНОЇ РОБОТИ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
За доброю традицією, щорічно на рівні голів правлінь споживспілок та їх заступників відбуваються зустрічі кооператорів Південного регіону. Цьогоріч гостей із Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та
Одеської областей приймала Херсонщина.
ХЕРСОНЩИНА

ВСТУПНЕ СЛОВО
Розпочинаючи роботу
конференції, голова правління Споживспілки Херсонської області Валерій
Шахунов зазначив, що для
кооперативної спільноти
області 2017 рік є ювілейним: 120 років тому у 1897 р.
було засноване перше товариство споживачів у м. Херсон, що й стало початком
розвитку кооперативного
руху в регіоні. Відтоді кооперація Херсонщини про-

на діяльність ринку вкотре
доводить, що попри всі
труднощі, наполеглива праця, професіоналізм та бажання бути кращими здатні вирішувати будь-які завдання.
Гості також відвідали
магазин в с. Понятівка
Дар'ївського сільського
споживчого товариства Білозерської райспоживспілки, де ознайомилися з організацією торговельного
процесу, впровадженням

форматів, включаючи
«Маркет» йшлося на нараді
в Каховському райспоживтоваристві. Нині кооператори району мають не лише
одні з кращих результатів
щодо ефективного використання власної мережі, а й
найвищу частку кооперативних товарів у загальному обсязі товарообороту.
Це стало можливим завдяки збереженню усіх галузей діяльності, включаючи
заготівлі, переробку, торгівлю та ресторанне господарство.
Окрема розмова на нараді йшла про організацію діяльності ресторанного бізнесу, його філософію та подальші перспективи.

ДЕНЬ ДРУГИЙ

йшла нелегкі етапи свого
розвитку й стала потужною
багатогалузевою господарською системою. Також голова правління поінформував присутніх про нинішній стан господарськофінансової діяльності системи, наголосивши, що підприємства та організації
сьогодні активно працюють над його покращенням
та забезпеченням ефективного господарювання.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Учасники конференції
завітали на «Центральний
ринок» у Херсоні –- підприємство, яке є гордістю не
лише споживчої кооперації
області, а й України. Успіш-

сучасних форм та методів
господарювання, включаючи залучення додаткових
інвестицій членів споживчого товариства – продавців. Усе це сприяло підвищенню конкурентоспроможності магазину, зміцненню його позицій на споживчому ринку, створенню
додаткових робочих місць
та покращенню соціальної
захищеності працівників.
Присутні високо оцінили
викладку товарів у торговельній залі, зазначивши,
що не кожен мерчандайзер
здатен так професійно виконати цю роботу.
Про формування збалансованого товарного портфелю для магазинів різних

Наступного дня у Скадовському районі учасники
конференції брали участь у
нараді з питань розширення можливостей торговосервісних центрів кооперативних ринків на прикладі
діяльності дочірнього підприємства «Скадовський
кооперативний ринок», де
активно функціонує підрозділ «Ринок Причорноморський». Особливість ринку
– робота до 22.00, причому
без вихідних, що додає
зручностей і продавцям, і
покупцям. Крім того, було
розглянуто активну маркетингову діяльність підприємства «Хлібокомбінат Скадовського райст», у результаті якої підприємство очолює рейтинг кооперативних підприємств України.
Під час заходу відбулася
презентація продукції з дегустацією.

Кооператори Голопристанського району поділилися з гостями своїми напрацюваннями щодо підвищення привабливості
об'єктів торгівлі, в основі
яких – максимальна адаптація до сучасних запитів
покупців. Так, візитівкою
магазину №10 споживчого
товариства «Сільпо-Гопри»
стало оздоблення прилеглої території тротуарною
плиткою із підсвіткою.
Для гостей господарі
підготували велику культурно-пізнавальну програму: відвідування СвятоКатериненського собору, в
якому похований засновник південних міст Херсона та Миколаєва генералгубернатор князь Григорій
Потьомкін-Таврійський;
екскурсія до виробничого
господарства князя Трубецького з винними дегустаціями; морська прогулянка на острів Джарилгач
національного природничого парку.
Своїми враженнями від
дводенного перебування на
Херсонщині учасники конференції поділилися при
підбитті підсумків. Валерій
Шахунов подякував гостям
за участь у заході й наголосив, що вирішення складних
і різнопланових завдань, які
стоять перед споживчою кооперацією у сучасних умовах, можливе лише за умови
чіткого визначення цілей,
розробки напрямів діяльності та формування необхідних ресурсів.

Прес-служба Спілки
споживчих товариств
Херсонської області

Аптекар Валентина Собіянська

– Місце розташування, а це
у самому центрі, і режим
роботи – з 8-ої до 22-ої –
максимально зручні для
населення, – небезпідставно вважає аптекар Валентина Собіянська. – У нас
люди постійно. Ми не
лише ліки відпускаємо, а й
консультуємо, приймаємо
замовлення на рідко вживані препарати, надаємо
першу медичну допомогу.
Можемо виміряти тиск, обробити рану, накласти
пов’язку. Якщо черга, пропонуємо на стільчик присісти –- відвідувачі наші переважно похилого віку.
На нашу вдачу, в аптеку
саме завітала томашпільчанка, і що цікаво, колишній кооператор Тетяна Трохимівна Добровольська.
– То це ви з нашої газети
«Вісті»? Про аптеку будете
писати? Знайдіть щонайкращі слова для працівниць, які нас так уважно
обслуговують. Живу в будинку поруч, тому дістатися сюди мені дуже зручно.
Маю цілий «букет» хвороб,
без аптеки тепер не обійтися. Не так давно лікарі

порекомендували придбати надчутливий японський
апарат для виміру вмісту
цукру. Обдзвонила кілька
аптек –- немає ніде, а тут
до моєї проблеми поставились по-людськи: записали
всі параметри, оформили
замовлення, а через деякий час зателефонували:
приходьте, ваша заявка виконана. З контингентом
переважно хворих і похилого віку людей працювати
нелегко, а ці дівчата явно
на своєму місці.
– Ми одними з перших долучилися до виконання
урядової програми «Доступні ліки», згідно з якою
держава відшкодовує частину їх вартості, – прокоментував голова споживчого товариства «Світанок» Олег Вигодянський.
– Сімейні лікарі виписують
рецепти, з ними хворі приходять в аптеку і ми відпускаємо препарати за
нижчою ціною. При нинішніх пенсіях для людей кожна зекономлена копійка
має значення.

Людмила
ШАПОВАЛОВА

Перед входом в аптеку: Олег Вигодянський
з головою правління Томашпільської РСС Галиною Слободянюк
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COOP: РЕГІОНИ
ДОБРА СПРАВА

СМАК МАМИНОГО ХЛIБА:

ВIД АНГЛIЇ ДО УКРАЇНИ
Іван Притуляк, родом із Надвірнянщини, у післявоєнні роки опинився у Великій Британії. Пам’ятав голод, холод, та найбільше хотілося маминого житнього запашного хліба, смак якого супроводжував його все життя. Тож
на чужині українець вирішив заснувати пекарню, в якій випікав мамин хліб – так, як він його уявляв. Пригадав до тонкощів мамину технологію, рецептуру і хліб виявився на славу, прийшовся до вподоби як діаспорі, так і англійцям. Про
цей хліб ходили легенди, але пан Притуляк не збирався ні з ким ділитися секретами своєї випічки.
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

Т

а одного разу, перебуваючи на
рідній землі вже в часи української незалежності, дізнався про Надвірнянську кооперативну майстриню-кондитера Марію Боклашко, яка славиться своїм талантом випікання запашного якісного хліба за технологією
схожою до тієї, якою користувалася
мама Івана Притуляка. Пересвідчившись у Божому дарі пані Марії, Іван
Притуляк вирішив поділитися із нею
своїми секретами випікання українського житнього хліба. З того часу минули вже роки, як Іван Притуляк увійшов у вічність. Справою його життя
– випіканням хліба, тепер в Англії займаються сини, а Марія Боклашко,
перейнявши рецептуру мами пана
Івана, випікає український житній
хліб із кмином у хлібобулочному цеху
Надвірнянського райспоживтовариства.
Разом зі своїми колегами кондитерами Вікторією Мелешко, Наталією

ПРОДУКЦІЮ КООПЕРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЗАЛЮБКИ КУПЛЯЮТЬ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА,
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ,
ІНШИХ БЮДЖЕТНИХ
ЗАКЛАДІВ
Марія Боклашко

Лайщук, Галиною Вірстою, які теж
давно, як і пані Марія, працюють у
ПСК «Українська паляниця», створеного на базі кондитерського цеху. Тут
щодня випікають 500-600 хлібин українського житнього та булочні, кондитерські вироби. Щомісяця майстрині
виробляють борошняної продукції на
80-90 тис. грн., яку реалізують у влас-

Колектив кондитерів ПСК «Українська паляниця»

ній крамниці «Гарячий хліб» на території цеху, та ще у кількох торговельних точках у Надвірній.
Марія Михайлівна досвідчений пекар, має вищу освіту технолога і в
кооперативній галузі працює понад
30 років, неодноразово брала участь у
конкурсах професійної майстерності,
була серед переможців всеукраїнських кооперативних конкурсів. За її
рецептурою нині випікаються майже
десять видів хліба, булок, кондитерських виробів. Пані Марія не проти
поділитися рецептурою українського
житнього хліба, яка перейшла їй від
пекаря-земляка із Англії, однак каже,
що технологічний процес приготування і випічки не дуже дозволяє випікати хліб у домашніх умовах. Для домогосподарок процес цей буде надто
довгим, адже сама закваска для тіста
повинна відстоюватися аж 6 днів і всі
інгредієнти мають бути природного
походження, вода обов’язково джерельна і т.д.
Продукцію кооперативного підприємства залюбки купляють для дитячого садочка, школи-інтернату, інших
бюджетних закладів, адже за якістю
вона поза конкуренцією до іншої продукції місцевих виробників. Особливо

КООПФАКТ

ЗАВМАГ – УСЬОМУ ГОЛОВА
ЗАПОРIЖЖЯ
Магазин №128 споживчого товариства «Лотос» системи
Запорізької райспоживспілки, розташований у с. Степове. Місцеві жителі
називають його «повна чаша». Тут можна придбати необхідні продукти харчування, широкий асортимент супутніх
товарів. Так, магазин пропонує 10 найменувань хліба, 12 – булочних виробів, до 20 різновидів рибної продукції,
25 видів фруктів і овочів та 40 різнома-

нітних сортів морозива, включаючи вагове, яке накладають у вафельні ріжки.
Ця новинка сезону користується особливою популярністю у покупців.
У приміщенні зроблено сучасний
ремонт, встановлено сучасне холодильне і технологічне обладнання, тут
продається питна вода, гаряча кава,
прохолоджувальні напої. За порядком,
викладкою, товарною насиченістю ретельно стежить завмаг Ірина Оверчен-

ко. Випускниця Запорізького кооперативного технікуму, Ірина Станіславівна,
трудиться у системі споживчої кооперації з 1980 року. Вона вміє організувати торговельний процес, домовитися з
постачальниками, користується заслуженою повагою колег. Не дивно, що
магазин вважається одним із найкращих у споживчому товаристві.

Ольга НАГІРНЯК

до вподоби молодятам весільні калачі
виробництва кооперативних пекарів,
які більше не випікає ніхто. І не лише
весільні калачі випікають кооператори на замовлення, багато інших традиційних виробів до свят теж виробляють тут.
Із року в рік підприємство, хоч і
працює на старому технологічному
устаткуванні, але працює рентабельно, виплачує непогану заробітну плату своїм працівникам, напрацьовує
певні прибутки, виконує свої податкові зобов’язання перед державою,
яка виявляє мало толерантності у стосунках із виробником. Взяти хоча б
такий приклад: за минулий рік ПСК
напрацювало 15,3 тис. грн. прибутків,
а податку на нього сплатило чомусь
7 тис. грн., майже половину від заробленого, хоча по закону ця сума мала
становити 2750 гривень. А все тому,
що податківці регулярно вимагають
авансування цього виду податку у
розмірі 1% від реалізації продукції!
Хіба це не серйозна перешкода для
того, аби такого хліба, який виробляє
Марія Боклашко та її колеги, пеклося
ще більше?..

Михайло МАЗУР
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ЗОЛОТИЙ ФОНД

«Аматор живе надіями; професіонал працює».
Гарсон КЕЙНІН, американський кiнорежисер

ЛІДЕР

БАГАТОЗАДАЧНIСТЬ – НОРМА ЇЇ ЖИТТЯ
Бобринецьке райспоживтовариство – одна з найкращих кооперативних організацій у
системі Кіровоградської області, яка впродовж останніх років стабільно входить у трійку лідерів і не збирається збавляти оберти. І тут треба віддати належне голові правління
райспоживтовариства Валентині Татаровій, яка професійно виконує свою роботу.

В

же п’ятнадцять років високий авторитет місцевої
споживчої кооперації тримається на плечах Валентини Іванівни. У систему
вона прийшла у 19-річному віці, одразу після закінчення Кіровоградського кооперативного технікуму
ім. М.П. Сая (нині – коледжу). В її
трудовій книжці лише кілька записів: товарознавець, заступник директора райкоопзаготпрому, директор міськкоопторгу та директор хлібокомбінату Бобринецького райспоживтовариства. На кожній із
цих посад пані Валентина викладалася на повну. Її життєвій активності можна лише позаздрити. А секрет її досить простий – налаштованість на позитив. Тож не дивно, що
серед кооперативної спільноти району Валентина Татарова швидко
здобула повагу та авторитет, як результат – у 2002 р. їй довірили очолити районну структуру.
Досвідчений фахівець, вправний
економіст і стратег, кохана дружина
та любляча мама, бабуся, впевнений
у собі керівник – усе це про Валентину Іванівну. Взагалі для голови правління Бобринецького райспоживтовариства багатозадачність – це норма життя. Пані Валентині вдається
збалансувати і сім’ю, і роботу, та ще
й професійно самовдосконалюватися. У 2010 р. без відриву від виробництва вона закінчила Полтавський
університет економіки і торгівлі, неодноразово була на курсах підви-

щення кваліфікації, охоче брала
участь у семінарах та конференціях
різного рівня з обміну досвідом.
За час головування Валентини
Татарової кожна кооперативна галузь у районі досягла рівня стабільності та відзначається позитивними тенденціями розвитку. Звичайно, у роботі райспоживтовариства
чимало й труднощів. Проте вони
здаються не такими складними,
коли маєш надійну команду із відданих своїй справі людей.
Незважаючи на те, що торгівля залишається головним напрямом діяльності, у райспоживтоваристві ве-

лику увагу приділяють і виробничій
галузі та закладам ресторанного господарства. На переконання Валентини Іванівни, без осучаснення кооперативних закладів подальший розвиток неможливий. Серед районних
кооперативних організацій області
саме Бобринецьке райспоживтовариство відзначається найбільш розгалуженою торговельною мережею,
яка обслуговує близько 11 тисяч мешканців. До її числа входить магазин
«Маркет», який здобув першість на
Всеукраїнському конкурсі «Кращий
COOP-маркет 2013», а також спеціалізовані крамниці «Господар», «Овочі–
Риба» та сучасні продовольчі магазини «крокової доступності» «Партнер»,
«Валентина», «Світанок», «Хліб».
З ініціативи Валентини Іванівни у районі почали оновлювати
сільські крамниці. Так, у селі Рощахівка запрацював новозбудований фірмовий маркет формату
«COOP-стандарт».
За свою успішну працю на кооперативній ниві Валентина Татарова
нагороджена численними відзнаками як районного рівня, так і обласного та всеукраїнського. У 2008 р.
удостоєна почесної відзнаки Укоопспілки «Знак Пошани», у 2012-му
була «Жінкою року». Цьогоріч Всеукраїнська програма «Золоті руки
України» визнали Валентину Іванівну номінантом Срібного ордену
«Взірець професіоналізму».

Ірина ШІХІЄВА

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

ДОВІРЯЮТЬ КОМПЕТЕНТНИМ І ЩИРИМ
ЗАПОРIЖЖЯ «Планування допомагає у досягненні мети», – у цьому переконана провідний економіст Запорізького районного споживчого товариства Світлана Мороз, і з
нею важко не погодитися.
Світлана Іванівна – професіонал із великої літери.
Вже 45 років вона трудиться на благо кооперації, за
цей тривалий період багато бачила і пережила разом із системою: злети, падіння, кризи, перехід на
рейки ринкової економіки
та нові форми господарювання.
Головним підсумком діяльності колективу, безсумнівно, є збереження кооперації у Запорізькому районі, де райспоживтовариство продовжує відіграва-

ти важливу роль у торговельному обслуговуванні
населення. Спілчанські магазини тут працюють у 35
сільських населених пунктах, постійно поліпшуючи
свою матеріальну базу та
вдосконалюючи технології
ведення роздрібного біз-
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несу. В успіхах кооперації є
чимала заслуга і Світлани
Мороз, яка досконало знає
свою роботу і йде в ногу із
часом.
– Багато чого довелося,
звичайно, в останні два
десятиліття переглянути,
адже йшла докорінна перебудова економічних відносин, більше того – перебудова свідомості, – зізнається пані Світлана. – Та
дорогу здолає той, хто
йде. У тому-то й сила кооперації, що система гнеться, але не ламається, попри потрясіння у політиці,
державі. Наше завдання –
служити простим людям,
насамперед жителям сіл.
Крім основної роботи,
Світлана Іванівна бере активну участь у громадському житті, вона – заступник
голови первинної ветеран-

ської організації райспоживтовариства, що об’єднує 110 осіб. Із кожним ветераном Світлана Мороз
підтримує постійний зв'язок, цікавиться здоров'ям,
проблемами, вкладаючи у
таке спілкування тепло
своєї щедрої душі. Споживтовариство про всіх піклується, за необхідності надає матеріальну допомогу.
За доброту, людяність,
чуйність, а також за професійну компетентність і
величезну працьовитість
пані Світлану поважають і
дуже цінують колеги. Незабаром вона відзначатиме свою ювілейну дату.
Хочеться побажати їй міцного здоров'я і багато щасливих днів у рідному для
неї колективі.

Ольга НАГІРНЯК

ВЕТЕРАН
РІВНЕНЩИНА
На зустріч із ветераном споживчої кооперації Ольгою Кученею
йшла із певним хвилюванням, бо ж не часто
випадає нагода поспілкуватися з довгожителькою – 12 липня
Ольга Митрофанівна
відзначила свій 90річний ювілей!

90 РОКIВ
НА ПОЗИТИВI – НЕ МЕЖА
Все обійстя Ольги Кучені
оповите кущами троянд,
які вона почала вирощувати майже 40 років
тому. Заквітчувати ювілярка намагалася не тільки будинок, а й все своє
життя – добрими справами, яких за ці роки зробила немало. Бо вважає,
що людина в цей світ
приходить не просто так,
у кожного є своя книга
долі, і те, який зміст вона
матиме, залежить виключно від людини.
Та були у життєвій книзі
Ольги Митрофанівни і
сумні рядки. Перше випробування – війна. Зовсім
юною їй довелося працювати на німецьких окупантів: коли навчалася у гандльовій школі, їх, дітей,
змушували фасувати продуктові пакети для німців.
Уявіть дитину, яка поївши
рідкого супу (його називали ще «баландою»), пакувала смачне печиво, пахучий чай, ароматні ковбаси... Проте, згадує Ольга
Митрофанівна, німці траплялися різні – були й такі,
що дозволяли втомленим
тяжкою працею дітям
з’їсти шматочок ковбаси.
Після визволення Рівного
у 1944 р. почалася інша
боротьба – із бідністю,
безгрошів’ям, браком товарів. А Ольга Кученя попри всі негаразди мріяла
отримати освіту. Хотіла
стати вчителем, та оскільки у Рівному відповідного
навчального закладу не
було, вирішила вступити
до щойно відкритого кооперативного технікуму, де
й здобула спеціальність
економіста. Ольга Митрофанівна була серед перших випускників найстарішого в області навчального закладу.
Після закінчення технікуму О. Кученя працювала
економістом Козинської
райспоживспілки (тепер

це Радивилівський район).
Потім життєва стежка знову привела її до Рівного,
де вона почала облаштовувати сімейне гніздечко
та продовжила кооперативну кар’єру у плановому відділі облспоживспілки. Спочатку працювала
економістом зі статистики; потім – заступником
начальника плановоекономічного відділу, начальником відділу статистики та аналізу плановоекономічного управління
облспоживспілки.
Обов’язки статиста були
надзвичайно складними.
Це вже зараз без техніки
неможливо уявити роботу із статистичними даними, а тоді, зі слів Ольги
Митрофанівни, покладалися виключно на свій досвід, знання, логіку та
компетентність.
За щоденними турботами
та роботою не зогледілася, як промайнули десятки років. Коли прийшов
час йти на заслужений
відпочинок, доля підготувала чергове випробування – чоловік отримав
складну травму і невдовзі
Ольга Митрофанівна залишилася вдовою, без
опори у житті. У 77 років
вона дізналася і про власну тяжку хворобу; зважилася на операцію, після
якої Бог відвів їй ще чимало років життя.
Нині вона щиро радіє
кожному прожитому дню,
бо вважає за щастя переживати успіхи рідних та
близьких, чекати на гостину друзів.
Наприкінці зустрічі із Ольгою Митрофанівною поцікавилася секретом її довголіття. Відповідь виявилася досить простою: вірити у Бога, любити та поважати людей, налаштовувати себе на позитив.

Олена СОБКОВИЧ
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 31
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.40 М/с «Мандрівники в часі»
07.05 М/с «Книга джунглів»
07.30 Д/ф «Жінки в Литовській
історії»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Садові скарби»
09.30 Д/с «Дикі тварини»
10.00 Всесвітні ігри-2017.
Церемонія закриття
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Перша шпальта
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.00, 18.30 Новини
15.35 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.40 Вікно в Америку
18.15 Новини. Світ
18.45 Про головне
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 Вересень
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
21.50 Всесвітні ігри-2017.
Церемонія закриття
23.00 Перша шпальта
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини. Світ
01.25 Про головне
01.40 Новини. Культура
01.55 Т/с «Лінія захисту»
02.35 Т/с «Таксі»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.40 «Міняю жінку-3»
12.00 Х/ф «Трава під снігом»
15.50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Центральна лікарня» 16+
23.10, 02.00 Х/ф «Битва під червоною скелею» 16+
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 12.25 Х/ф «Вони воювали
за Батьківщину»
15.50 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»
02.55 «Подорожі в часі»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»
ICTV

05.15 Служба розшуку дітей
05.20 Дивитись усім!
06.10 Громадянська оборона
07.05 Факти

07.45 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф «Гудзонський
яструб» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10 Х/ф «РобоКоп» 16+
16.20 Х/ф «Меркурій у
небезпеці» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Операція «Горгона»
16+
22.15 Х/ф «Місто гріхів» 18+
00.45 Х/ф «Операція «Відплата»
18+
02.20 Без гальм
03.05 Провокатор
СТБ

06.05 «Все буде добре!»
08.00 «Полювання»
09.05 Х/ф «На мосту»
11.00 «Україна має талант! Діти-2»
13.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40, 00.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.35, 22.35 «Хата на тата»
УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
11.00 Т/с «Нелюб» 16+
14.40, 15.30 Т/с «Матір і мачуха»
15.00, 19.00, 23.00, 02.00
Сьогодні
19.45, 02.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Коловорот» 12+
23.30 Х/ф «Патрачі» 18+
03.50 Зоряний шлях
05.20 Т/с «Черговий лікар»

ВІВТОРОК, 1
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 М/с «Мандрівники в часі»
07.15 М/с «Книга джунглів»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок ферми»
09.30 Д/с «Дикі тварини»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Вересень
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.00, 18.30 Новини
15.35 Фольк-music
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новини. Світ
18.45 Про головне
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 Наші гроші
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.50 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
23.00 Вересень
23.30 Чоловічий клуб. Кубок

України з фрі-файту
00.35 Український корт
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини. Світ
01.25 Про головне
01.40 Новини. Культура
01.55 Т/с «Лінія захисту»
02.35 Т/с «Таксі»
03.55 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.40 «Міняю жінку-3»
12.00 «Міняю жінку-2»
13.20, 14.20, 15.20, 20.15,
21.15, 22.10 Т/с «Центральна лікарня» 16+
16.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
23.10 Х/ф «Хоробре серце»
02.30 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Райські
яблучка. Життя триває»
17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.15 «Подробиці»
23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»
03.00 «Подорожі в часі»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»
ICTV

04.30 Факти
04.55 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
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 «Супернова»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с «Викрадення богині»
16+
15.25, 16.10 Т/с «Небо у вогні»
16+
17.50, 21.25 Т/с «Операція «Горгона» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
22.20 Х/ф «Місто гріхів-2. Жінка,
за яку можна вбити» 16+
00.35 Х/ф «Місто гріхів» 18+
02.35 Х/ф «Операція «Відплата»
18+
СТБ

06.20 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Україна має талант!
Діти-2»
12.30 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40, 00.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.35, 22.45 «Вагітна у 16»
23.05 «Доньки-матері»

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
12.50 Т/с «Черговий лікар»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.50
Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коловорот» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
02.00 Х/ф «Патрачі» 18+
04.40 Реальна містика

СЕРЕДА, 2
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 М/с «Мандрівники в часі»
07.15 М/с «Книга джунглів»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок ферми»
09.30 Д/с «Дикі тварини»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.00, 18.30 Новини
15.35 Світло
16.45 Д/с «Порятунок ферми»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новини. Світ
18.45 Про головне
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 Слідство. Інфо
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.40 Мегалот
22.50 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
23.00 Наші гроші
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини. Світ
01.25 Про головне
01.40 Новини. Культура
01.55 Т/с «Лінія захисту»
02.35 Т/с «Таксі»
03.55 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля-4»
10.40, 12.00 «Міняю жінку-2»
13.20, 14.20, 15.20, 20.15,
21.15, 22.10 Т/с «Центральна лікарня» 16+
16.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
23.10, 01.30 Х/ф «Справжня
легенда» 18+
05.20 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Райські
яблучка. Життя триває»
17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»
02.55 «Подорожі в часі»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»
ICTV

04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!
05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
11.05, 13.20 Х/ф «Супернова»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Небо у вогні»
16+
17.45, 21.25 Т/с «Операція «Горгона» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Крикуни» 16+
00.45 Х/ф «Місто гріхів-2. Жінка,
за яку можна вбити» 16+
02.25 Без гальм
03.10 Провокатор
СТБ

06.45 «Все буде добре!»
08.45 «Україна має талант! Діти-2»
11.20 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
13.10 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.40, 22.35 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
УКРАЇНА

06.10 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
12.50, 05.20 Т/с «Черговий
лікар»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40
Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коловорот» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 3
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 М/с «Мандрівники в часі»
07.15 М/с «Книга джунглів»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок ферми»
09.30 Д/с «Дикі тварини»
11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.00, 18.30 Новини
15.35 Надвечір’я. Долі
16.45 Д/с «Порятунок ферми»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45 Про головне
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
21.50 Т/с «Справедливі»
22.50 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
23.00 Слідство. Інфо
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини. Світ
01.25 Про головне
01.40 Новини. Культура
01.55 Т/с «Лінія захисту»
02.35 Т/с «Таксі»
03.55 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.05 Т/с «Роксолана»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля»
10.40, 12.00 «Міняю жінку-2»
13.20, 14.20, 15.20, 20.15,
21.15, 22.10 Т/с «Центральна лікарня» 16+
16.20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
23.10, 01.55 Х/ф «Царство небесне» 16+
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Райські
яблучка. Життя триває»
17.10 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.05 «Подробиці»
23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»
ICTV

04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.45 Секретний фронт
10.45 Х/ф «Повінь»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с «Небо у вогні»
16+
17.45, 21.30 Т/с «Операція «Горгона» 16+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Крикуни-2. Полювання» 18+
00.35 Х/ф «Крикуни» 16+
02.25 Без гальм
03.15 Провокатор
СТБ

06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Україна має талант! Діти-2»
11.15 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
13.05 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.40, 22.35 «Я соромлюсь свого
тіла-3»
УКРАЇНА

06.10 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
12.50 Т/с «Черговий лікар»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40
Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коловорот» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Черговий лікар»

02.35 Т/с «Таксі»
03.55 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.10 Вікно в Америку
04.30 Світло
05.30 Д/ф «Командарм»
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
09.10 «Чотири весілля»
10.40, 12.10 «Міняю жінку-2»
13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Центральна лікарня» 16+
16.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 «Ліга сміху-2»
22.10 «Розсміши коміка. Діти»
00.00 Х/ф «Громобій»
01.45 Х/ф «Чаттахучі» 16+
05.05 М/ф «Як козаки...»
ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
17.10 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Знахарка» 16+
00.55 Х/ф «Тіні забутих предків»
02.35 Д/п «Замки Закарпаття»
03.15 «Чекай мене»

П’ЯТНИЦЯ, 4

ICTV

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф «Повінь»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Небо у вогні»
16+
17.45 Т/с «Операція «Горгона»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
23.45 Х/ф «Дочка генерала» 16+
01.50 Х/ф «Супернова» 16+

06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 М/с «Мандрівники в часі»
07.15 М/с «Книга джунглів»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок ферми»
09.30 Д/с «Дикі тварини»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.05 Т/с «Лінія захисту»
15.00, 18.30 Новини
15.35 Д/с «Вагасі — японські
солодощі»
16.45 Д/с «Порятунок ферми»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45 Про головне
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 Борхес
21.00 Новини
21.30 Всесвітні ігри-2017.
Яскраві моменти
21.50 Богатирські ігри
22.50 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
23.00 «Схеми» з Наталією Седлецькою
23.30 Д/с «Дикі тварини»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини. Світ
01.25 Про головне
01.40 Новини. Культура
01.55 Т/с «Лінія захисту»

СТБ

06.45 «Хата на тата»
08.35 Х/ф «Маша» 12+
10.20 Х/ф «Холодне серце»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «Коли цвіте бузок»
20.30, 22.45 «Кохання під наглядом» 16+
23.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.10, 12.50 Т/с «Черговий
лікар»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.10
Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Коловорот» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.00 Реальна містика
05.30 Зоряний шлях

СУБОТА, 5
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/ф «Командарм»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 Д/ф «Операція «Тютюн»
07.30 Д/ф «Кардинал Мар’ян
Яворський»
08.30 Д/ф «Абетка життя
Григорія Епіка»
09.00 Д/ф «Після прем’єри —
розстріл»
10.10 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежності —
над Срібною землею»
11.10 Д/ф «Легіон. Хроніка УГА»
12.25 Т/с «Справедливі»
15.30 Д/ф «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа
Вітер»
16.40 Д/ф «Василь Стус. Феномен суток»
17.40 Д/ф «Кенгір. 40 днів
свободи»
19.20 Х/ф «Марія-Антуанетта»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/ф «Василь Симоненко.
Тиша і грім»
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/ф «Кенгір: 40 днів
свободи»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини
01.35 Д/с «Бог в Америці»
02.35 Т/с «Таксі»
04.05 Т/с «Роксолана»

10.00 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
12.00 Х/ф «Знахарка» 16+
16.00, 20.30 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
20.00, 03.50 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Щасливий маршрут»
00.20 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
02.25 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
04.20 Х/ф «Гаджьо» 16+
ICTV

04.40 Факти
05.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
06.35 Т/с «Відділ 44» 16+
09.15, 13.00 Х/ф «Повінь»
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Дочка генерала» 16+
15.55 Х/ф «Аполлон-13»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Лють» 16+
22.50 Х/ф «Орлиний зір» 16+
01.00 Х/ф «Крикуни-2. Полювання» 18+
02.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
04.00 Провокатор
СТБ

06.15 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
13.35 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «Коли цвіте бузок»
17.05 Х/ф «Кохання під наглядом»
19.00 Х/ф «Біля річки два
береги-2»
22.50 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»

1+1

06.20 ТСН
07.15 «Гроші»
08.45, 20.15 Х/ф «Життя після
життя»
19.30 ТСН
01.10 «Вечірній Київ»
04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
05.20 Х/ф «Громобій»
ІНТЕР

05.40 Мультфільм
06.20 Х/ф «Білий Бім Чорне
Вухо»

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях
08.20, 15.20 Т/с «Коловорот»
12+
15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
18.00, 19.30 Т/с «Гидке каченя»
22.10 Х/ф «Мама виходить
заміж»
00.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
05.45 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 6
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.27 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.30 М/с «Мандрівники в часі»
07.15 М/с «Книга джунглів»
08.05 Д/с «Історичні
розслідування»
09.00 Д/с «Порятунок ферми»
09.30 Х/ф «Мадам Нобель»
11.20 Театральні сезони
12.05 Мистецькі історії
12.20 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с «Гранд-отель»
19.55 Д/с «Садові скарби»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
21.55 Д/с «Вагасі — японські
солодощі»«
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/ф «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа
Вітер»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
СУПУТНИК
01.10 Новини
01.35 Надвечір’я. Долі
02.35 Т/с «Таксі»
04.05 Т/с «Роксолана»
05.00 «Операція «Тютюн»
1+1

07.05 ТСН
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал.
М/ф «Маша і ведмідь»
09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20 «Світ
навиворіт-4. В’єтнам»
17.35 «Ліга сміху-2»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Шукаю жінку з дитиною» 16+
00.00 Х/ф «Хроніка» 16+
01.40 «Розсміши коміка. Діти»
05.15 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР

05.00, 14.00 «Великий бокс. Василь Ломаченко — Мігель
Марріага»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»

ICTV

04.50 Факти
05.20 Т/с «Код Костянтина» 16+
07.00 Т/с «Відділ 44» 16+
10.50, 13.00 Х/ф «Аполлон-13»
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Орлиний зір» 16+
16.05 Х/ф «Лють» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Штурм Білого дому»
16+
21.50 Х/ф «РобоКоп» 16+
00.20 Х/ф «Привид будинку на
пагорбі» 16+
02.10 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.30 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ

06.00 «Все буде добре!»
07.05 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на Майдані»
12.30 «Полювання»
13.35 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
15.10 Х/ф «Біля річки два
береги-2»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.40 «Я соромлюсь свого
тіла-3»
УКРАЇНА

06.50 Сьогодні
07.20 Зоряний шлях
08.20 Х/ф «Мама виходить
заміж»
10.20 Т/с «Гидке каченя»
14.00 Т/с «Буду вірною дружиною» 16+
17.50, 19.30 Т/с «Друге дихання»
12+
19.00, 06.10 Сьогодні
22.30 Т/с «Будинок без виходу»
02.05 Реальна містика
03.50 Т/с «Черговий лікар»

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

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

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

11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Митниця дає добро»
16+
16.00, 20.30 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
20.00, 01.45 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Арфа для коханої»
16+
23.45 Х/ф «Любов на асфальті»
16+

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

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

БЕЗКОШТОВНЕ ПРОВЕЗЕННЯ
ЗАКОРДОННИХ ТОВАРІВ
ХОЧУТЬ ОБМЕЖИТИ

Viber придбав стартап Chatter Commerce,
який займається створенням клавіатури
для мобільного шопінгу Shopchat.
Раніше японська компанія Rakuten –
власник Viber – інвестувала у стартап 1,25
млн. дол. Сума угоди не розголошується.
Нещодавно Viber запустив у США функцію Instant Shopping, де користувачі чату
можуть купувати товари.
«Ця інвестиція – новий крок на нашому
шляху до перетворення Viber на мультисервісну платформу для спілкування. Ми
прагнемо надавати більше цінних послуг
сотням мільйонів наших користувачів в
усьому світі, при цьому зберігаючи простоту й зручність додатка. Технології
Chatter Commerce відповідають нашому
баченню, а характер команди ідеально
поєднується з нашою культурою, спрямованою на інновації», – відзначає генеральний директор Viber Джамел Агауа.

ЧЕРЕЗ КІБЕРАТАКУ
СКАСОВАНО ПОДАТКОВІ
ШТРАФИ
Президент України Петро Порошенко
підписав закон, який скасовує штрафи
для підприємців за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у
зв'язку з кібератакою.
Нагадаємо, 13 липня Верховна
Рада ухвалила відповідний законопроект №6684, за який проголосувало
257 депутатів. Згідно із новим законом,
кінцевий строк подання накладних продовжено до 31 липня. Це стосується накладних, складених у період з 1 по
30 червня.
Нагадаємо, 27 червня вірус Petya A
атакував низку українських компаній.
Зокрема під прицілом опинилися «Київенерго», «Укртелеком», «Нова пошта», «Укрпошта», аеропорт Бориспіль,
«Ощадбанк».

Раді запропонували обмежити суму й
вагу закордонних покупок, які можна
безкоштовно провезти в Україну. Відповідний законопроект зареєстрували в
парламенті під №6755.

З’ЯВИВСЯ НОВИЙ
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВІРУС ДЛЯ
МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
У світі з'явився новий Android-вірус
Bankbot, який краде банківські дані користувачів. Про це повідомляє пресслужба компанії Доктор Веб.
За їхніми даними, троянець атакував понад 50 додатків, призначених
для роботи із платіжними системами,
віддаленими банківськими послугами.
Вірус поширюється під виглядом
звичайних додатків, таких як Adobe
Flash Player.
Bankbot працює через систему спеціального доступу Accessibility Service,
за допомогою якої стає адміністратором пристрою. У вірусу в такий спосіб
з'являється доступ до захоплення
екрана, до вхідних SMS, до запущених додатків й інформації в них. Усі
отримані дані шкідлива програма
відправляє своїм творцям. Діяти троянець почав із Туреччини.

Ініціатори законопроекту пропонують
обмежити пересилку міжнародних відправлень без митних податків на суму
до 150 євро та 30 кг на місяць, а не в
день. У законопроекті також передбачається обмежити ввезення товарів у ручній поклажі на суму не більше 500 євро
вперше і не більше 300 євро вдруге за місяць. Якщо ж українець не вкладеться у
задані рамки, за перевезення вантажу
йому доведеться заплатити 10% мита та
20% ПДВ. Свої пропозиції ініціатори законопроекту аргументують тим, що безподаткові імпортні товари сприяють розвитку тіньової економіки.

За сайтом uamarket.info

НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ – ДЕШЕВШЕ! ПЕРЕВIР
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НАУКА І КООПЕРАЦІЯ
СПІВПРАЦЯ

МIЖНАРОДНЕ
СТАЖУВАННЯ
Доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського
торгово-економічного університету Тетяна Володимирівна Мединська пройшла міжнародне стажування у межах угоди про співпрацю між Лодзьким університетом
(Республіка Польща) та ЛТЕУ.
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«Головне – віддати всі сили обраній справі, і про вас піде слава. Тому що досконалість – рідкість».
Андре МОРУА, французький письменник

Стажування вiдбувалося на
кафедрi фiнансiв i
стратегiчного менеджменту
факультету менеджменту.
Куратор стажування – декан
факультету управлiння й директор вiддiлу спiвробiтництва та мiжнародної спiвпрацi,
д.е.н., професор Jerzy
Rozanski. За перiод стажування Тетяна Володимирiвна
вiдвiдала лекцiї професорiв
факультету управлiння та
кафедри фiнансiв i
стратегiчного менеджменту;

побувала на практичних заняттях, що проводилися в
iнтерактивнiй формi студентами факультету; ознайомилася з тематикою та результатами наукових дослiджень
професорiв кафедри фiнансiв
та стратегiчного менеджменту, а також iз методами
спiвробiтництва Лодзького
унiверситету з вiтчизняними
та зарубiжними
пiдприємствами в Польщi;
дистанцiйно взяла участь у
мiжнароднiй науковiй

конференцiї в м. Моррiсвiль
(США) з публiкацiєю на тему
«European integration of the
economic system: comparative
analysis of Ukraine and
Poland»; пiдготувала наукову
фахову статтю «Податкове
стимулювання iнновацiйної
дiяльностi в Українi та Польщi
в умовах європейського вибору». За результатами стажування доцент Т.В. Мединська
отримала сертифiкат.
За сайтом університету

Є ТАКА ДУМКА

НОВI АКЦЕНТИ У БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСВIТI
Ознака сучасності – стрімкий розвиток різноманіття інформації. Традиційна ситуація, коли осягнути все просто
неможливо. Особливо, якщо йдеться про зміни у законодавстві, адже на це потрібно багато часу. І не завжди
самоосвіта є ефективною. То як же підвищувати професійний рівень, кваліфікацію керівників, спеціалістів споживчої кооперації? Пропонуємо вашій увазі роздуми з цього питання кандидата економічних наук, професора
Львівського торговельно-економічного університету Ярослава Антонюка.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Кінцеві результати роботи кооперативних організацій і підприємств сьогодні залежать від рівня освіченості персоналу. Вивчення зарубіжного і передового
вітчизняного досвіду показує, що статті
витрат у кошторисах фірм на підвищення кваліфікації займають значну долю.
Однак серед більшості вітчизняних кооперативних структур вони невеликі
або ж зовсім відсутні. Раніше існувала
перепідготовка фахівців (здобуття другої вищої освіти). Велику роль у цій справі відіграв Львівський торговельноекономічний університет, зокрема за
трьома спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси», «Правознавство».
На мій погляд, продовжувати використовувати довготривалі програми підвищення кваліфікації у наш час недостатньо ефективно. Натомість варто надати перевагу короткотерміновим кур- при кар’єрному зростанні чи розширенні
сам вдосконалення професійної майстер- професійних обов’язків. Велике значення
ності, наприклад, однотижневим.
має дистанційне навчання з використанням тестів, до яких потрібно підготуватись самостійно. Екзаменування фахівців проводять комісії із незалежних екзаменаторів.
Працедавці завжди звертають увагу
на вміння працювати у команді, готувати ділову документацію, ефективно спілкуватись, самостійно приймати рішення,
на знання професійної етики, наявність
аналітичних навичок лідерського потенціалу.
Переконаний, що набути вищезгадані
навички можна на навчальних заходах
тривалістю до 1 тижня, зрідка – до 1 місяця, залежно від форми навчання. Це можна зробити на семінарах, тренінгах тощо.
Активно потрібно використовувати дистанційне навчання під керівництвом тренера.
Підтвердженням такої думки є заруА ЩО У НАС?
біжний досвід безперервної освіти, де короткотривалі курси стали основою підНе секрет, що вищезгадані проблеми
вищення професійної майстерності, роз- підвищення кваліфікації керівників і
ширення кругозору фахівців тощо. У Ні- спеціалістів характерні й для працівнимеччині, наприклад, система підвищен- ків споживчої кооперації України, адже
ня кваліфікації фахівців (причому за ра- є належна база для підвищення кваліфіхунок підприємств) базується на безпе- кації фахівців, яка включає два вищих
рервному підвищенні освітнього рівня навчальних заклади ІV рівня акредита-

ПРОДОВЖУВАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОВГОТРИВАЛІ ПРОГРАМИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У
НАШ ЧАС НЕДОСТАТНЬО ЕФЕКТИВНО. НАТОМІСТЬ ВАРТО НАДАТИ ПЕРЕВАГУ КОРОТКОТЕРМІНОВИМ КУРСАМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ,
НАПРИКЛАД, ОДНОТИЖНЕВИМ

тощо. У межах цих заходів можна розглядати різні актуальні проблеми маркетингу, права, обліку і аналізу, організації
торгівлі тощо.
Щодо підвищення кваліфікації спеціаліста споживчої кооперації, то її можна
організувати в інститутах і коледжах (із
можливим залученням науково-педагогічного складу ВНЗ ІV рівня акредитації). У такому навчанні важливо акцентувати увагу на наступних тематиках:
«Робота в команді», «Надбання аналітичних навичок», «Знання професійної етики», «Вміння готувати ділову документацію» тощо.
Вважаю, що без проблем можна збирати групи бажаючих, аби здійснювати навчання в обласних і великих районних
центрах на базі кооперативних закладів
із залученням слухачів декількох районів, а також на окремих підприємствах.
ції, а також інститути й коледжі, що
функціонують у кожній області. За їх допомогою можна було б проводити роботу
з оновлення освітнього рівня і набуття
інших професій. За сьогоднішньої складної економічної ситуації, на жаль, ця робота припинена. Однак «тупцювання» на
місці, а то й відкочування назад стало
причиною того, що у споживчій кооперації бракує справжніх лідерів, людей, які
працюють на перспективу. Разом із тим
окремі керівники прагнуть отримувати
нові знання через власні експерименти в
роботі й ігнорують організоване навчання. Спостерігається ситуація, коли необхідно готувати нову еліту для споживчої
кооперації.

ТЕМИ ДЛЯ РОЗДУМІВ
А тим часом сьогодні є всі умови, щоб
для керівників організацій і підприємств
споживчої кооперації проводили в університетах різноманітні тренінги, наприклад, на теми: «Вдосконалення управлінської майстерності», «Робота з ключовими клієнтами», «Розвиток лідерського
потенціалу», «Професійна комунікація».
Або ж семінари: «Загальний і стратегічний менеджмент», «Правова регламентація діяльності підприємств споживчої
кооперації», «Фінансовий менеджмент»

ЗРОБИТИ КРОК,
ЩОБ З’ЯВИЛАСЯ ДОРОГА
Правління обласних споживспілок
повинні використати можливості підвищення кваліфікації працівників за наявності в системі такого науковогосподарського комплексу. Слід посилити мотивацію керівників і фахівців
споживчої кооперації у підвищенні кваліфікації, використовувати довготривалу систему заходів із навчання при їх
кар’єрному зростанні і в роботі з кадровим резервом.
Створення на базі навчальних закладів Укоопспілки консалтингових центрів, а також виконання наукових тем і
підготовка висококваліфікованих тренерів, повинні допомогти організувати безперервну освіту в системі. Формування
команди тренерів та іншого викладацького складу у Львівському торговельноекономічному університеті дасть змогу
залучити на навчання також фахівців з
інших галузей економіки та створити на
базі нашого навчального закладу консалтингову послугу, яка буде провадити безперервну освіту.

Записав Михайло МАЗУР
Фото Романа МАРЦЕНЮКА
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ДИПЛОМАТIЯ ПО-СУСIДСЬКИ
У сучасному світі держава, що претендує на ефективні дії у системі міжнародних відносин, не може собі дозволити забувати про відносини із сусідами. Тим більше, якщо вона є однією із найбільших держав на Європейському континенті. Навіть у тому випадку, коли спільне історичне минуле та нещодавні помилки у двосторонніх
взаєминах згадувати неприємно.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
І ПЕРЕЗАСНУВАННЯ
ПО-КРЕМЛІВСЬКИ
Очевидно, що найбільший сусід України – Росія – зацікавлена у дестабілізації ситуації всередині нашої країни, при цьому
намагаючись зберегти власний
респектабельний вигляд на міжнародній арені. Про це свідчать
і останні заяви голови СБУ Василя Грицака, який повідомив про
зацікавленість Кремля у «перезавантаженні» української влади, і потік свідомості у виконанні «лідера ДНР» Захарченка. Той
запропонував «перезаснування
Малоросії», пропонуючи утворити нову державу на основі українських регіонів без Криму. Подібна фантазія, з огляду на текст
виступу Захарченка, народилася у кремлівських кабінетах,
адже у ньому сконцентровано
високу кількість забаганок російської влади. Путін звично намагається загрібати жар чужими руками, розраховуючи при
цьому на послаблення санкцій з
боку Заходу.

РОЗУМІННЯ СИТУАЦІЇ
Можна вважати виступ Захарченка про утворення Малоросії маячнею кремлівської маріонетки, але за ним практично
відразу розпочалася чергова ескалація конфлікту на Донбасі,
яка протягом кількох днів забрала понад десять життів українських військових. Москва вельми своєрідно готувалася до переговорів Нормандської четвірки у телефонному форматі та візиту спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера
на Донбас. Чи варто дивуватися,

що той назвав ситуацію на сході
України «не замороженим конфліктом, а гарячою війною»,
продемонструвавши, що добре
розуміє – її спричинили дії Росії.
Схоже, США поступово формують власний підхід до конфлікту на Донбасі, проте не варто
сподіватися, що цей процес буде
здійснюватися в екстреному порядку.

Білоруський президент зустрічається з українським колегою
вдруге за півроку. Подібна інтенсивність діалогу має пояснення: Лукашенко продовжує
маневрувати між Україною та
Росією, Росією та ЄС, намагаючись у такий спосіб наростити
геополітичну суб’єктність Білорусі. У Києві він підкреслив,
що готовий виконати будь-яке
доручення президентів Порошенка та Путіна. У цьому немає нічого дивного: мирні переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі дозволили
суттєво послабити режим міжнародної ізоляції Білорусі.
Інтерес України у сьогоднішній ситуації цілком прагматичний: не дозволити втратити Білорусі зовнішньополітичну самостійність, перетворитися на
суб’єкт Російської Федерації та
вірогідний плацдарм для російської військової агресії. Тому міністр оборони Степан Полторак
наголосив на занепокоєності запланованими на осінь білорусько-російськими широкомасштабними навчаннями
«Захід-2017», а Петро Порошенко
підкреслив, що отримав запевнення від Лукашенка, що білорусько-український кордон не
перетвориться на кордон війни.
Спільний інтерес для України та Білорусі має і розвиток
відносин у сфері економіки та
військово-технічної співпраці.
Хоча Білорусь є членом ОДКБ
та Євразійського союзу, потенціал співпраці з Україною є значним, і Лукашенко нагадав, що
товарооборот між нашими країнами сягав 8 млрд. дол. Заявлена мета розвитку співпраці –
досягнення показника у 5 млрд.
дол. протягом ближчих років.

ЗАДЛЯ СПОКОЮ НА
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ
КОРДОНІ
Україна – не єдина держава
на пострадянському просторі,
яка стала жертвою гібридних
дій з боку Росії, але найбільша
серед них. Парадоксальним чином саме у неї є шанс стати консолідуючим фактором для інших побратимів по нещастю.
Відкриваючи разом з прем’єрміністром Молдови Павлом Філіпом спільний пропускний
пункт на кордоні, Петро Порошенко підкреслив, що готовий
сприяти відновленню територіальної цілісності та суверенітету Молдови. Нагадаю, що Україна запропонувала у 2005 р. мирний план Ющенка для Придністров’я, до розробки якого активно долучався і Порошенко на
посаді секретаря РНБО. Для
України спокій на південнозахідному кордоні має вагоме
значення, оскільки Росія не приховує прагнення нав’язати Кишиніву власну модель врегулювання Придністровського конфлікту через федералізацію, щоб
згодом поширити її на Україну.
Критичним у цьому аспекті може
стати наступний рік, коли у Молдові пройдуть парламентські вибори за змішаною системою, на
яких президент країни Ігор Додон намагатиметься посилити
власні позиції.
волі тривалу паузу у двосторонніх відносинах, яка була спричиДО ГРУЗІЇ ЗА ДОВІРОЮ
нена, серед іншого, набуттям
Петро Порошенко минулого українського громадянства екстижня відвідав із державним ві- президентом Грузії Міхеїлом
зитом Грузію. Цей формат ви- Саакашвілі та його роботою на
глядає показовим з огляду на до- посаді голови Одеської ОДА.
Втім, у листопаді минулого року
Міхеїл Ніколозович пішов у відставку, так і не продемонструвавши видатних досягнень та зосередившись на політичній діяльності в опозиції. Зникнення
подразника у двосторонніх відносинах сприяло відновленню
довіри між Києвом та Тбілісі,
про що свідчить і призначення у
лютому нового посла України у
Грузії, і державний візит президента Порошенка.
Український президент зустрівся на грузинській землі з керівниками країни та підписав Де-

кларацію про стратегічне партнерство. Наші країни об’єднує не
лише окупація Росією значної
частини території Грузії та України, а й прагнення стати членами
ЄС та НАТО. Узгодження спільної стратегії дії, їх синхронізація
(до якої цілком може долучитися
і Молдова) може стати виграшною стратегією європейської та
євроатлантичної інтеграції з
огляду на досвід країн Балтії та
Центральної Європи. Також у Батумі було підписано договір про
співпрацю Одеської області та
Аджарії, який можна розглядати
як камінець у город Міхеїла Саакашвілі.

ДІЯТИ
У НАЦІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРЕСАХ

Україна сьогодні привертає
достатньо уваги з боку світових
центрів впливу на міжнародні
відносини. Очевидно, що причина цього не лише у конфлікті на
Донбасі, а й у наявності потенціалу розвитку нашої держави.
Проте для наповнення перспектив реальним змістом, українській владі варто змінювати
формат роботи на більш інтенсивний, брати на озброєння
прагматизм у діалозі із сусідами та зрештою визначитися із
національними інтересами.
Інакше розраховувати на сутБІЛОРУСЬКІ МАНЕВРИ
тєві зміни як всередині країни,
Після повернення з Грузії так і у становищі України на
Петро Порошенко у Києві при- міжнародній арені елементарно
йняв Олександра Лукашенка. не буде підстав.
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МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

«Архітектура – це музика у просторі, ніби застигла музика».
Фрiдрiх ШЕЛЛІНГ, нiмецький фiлософ

ВИШГОРОД УЧОРА Й СЬОГОДНI

Ц

ей районний центр
Київщини – найближчий до столиці. Перша писемна
згадка про місто у
«Повісті минулих літ» датується 946 роком, де його
називають гградом княгині
Ольги. В ХІ столітті тут були поховані князі Борис і
Гліб, які загинули внаслідок притаманних тому часові міжусобиць (та й тепер, згодьтеся, ця хвороба
боротьби за «булаву» ще
має місце). Саме їм після
прийняття Руссю християнства випало стати першими нашими святими.
Нині про них нагадує церква Бориса і Гліба, зведена
1863 року на місці стародавнього храму.
Після зруйнування міста
ханом Батиєм 1240-го, тут
мало що нагадує про колишню велич. Але все ж
збереглися історичний
ландшафт і давньоруське
городище, віднесені до
пам’яток національного
значення. Той, хто хоче знати історію України, може
відвідати археологічну виставку стародавнього Вишгорода, музей гончарства
та історичний музей, що у
складі державного історико-культурного заповідника.
Туристи, безумовно, будуть вражені місцевими

А недавно у Вишгороді
пролунали інші вірші, які
вже поклали на музику:
«Є за що нам вмирати, є за
що проливати ворогів наших кров…». Цю пісню про
січових стрільців, таку суголосну нинішнім реаліям,
виконала народна артистка України Світлана Мирвода під час відкриття меморіальної дошки композитору і кобзареві Вікторові Лісоволу на будинку, де
він жив. Цей митець відомий насамперед піснею
«Наливаймо, браття, кришталеві чаші» на вірші народного артиста України
Вадима Крищенка. Саме
Вадимові Дмитровичу та
ініціаторові цього заходу,
депутату міськради і меценатові культури Валерію
Виговському, було доручено відкрити цей знак. Перед вишгородцями і гостями міста виступали гурт
«Козацькі забави», славнозвісний хор «Гомін»
ім. Леопольда Ященка, кобзарі з різних міст України,
місцеві художні колективи, письменники, краєзнавці. Тож поряд з іншиМиттєвий спалах –
і могильні квіти, ми пам’ятками у ВишгороКривавим згустком –
ді з’явився туристичний
орден на труні… об’єкт, присвячений митцеві, пісня якого ще за житЗа що вмирали ми,
по суті, діти тя стала народною.
На тій афганській,
Олександр БАЛАБКО
на чужій війні?

краєвидами: Вишгород
розташувався, наче в амфітеатрі, утвореному Київським морем і високим правим дніпровським берегом,
що на 15 км простягнувся
від Вишгородської до Старокиївської гори. Не кожне
місто може похвалитися такою ошатною і чудово облаштованою набережною.
Від 2011 року тут, на Київському морі, проходять престижні міжнародні змагання – перегони «Формули-1»
на воді.
У місті чимало оригінальних пам’ятників – звісно ж, Борисові і Глібу у самому центрі, Тарасові Шевченку (скульптор Іван Липовка зобразив його молодим, пристрасним), жертвам Голодомору. Навіть
звичний для кожного райцентру монумент воїнамафганцям, відгомін ганебної війни СРСР, тут своєрідний (архітектор Олег Распопін): біля скорботної матері на тлі хреста – плита з
поетичною строфою рядового В.Борисенка:
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
НА ГОРОДІ

МІЖ НАМИ, СПОЖИВАЧАМИ

Рюкзак – уже давно не атрибут лише туриста чи рибалки. Міські наплічники, кумедні дитячі, гламурні, молодіжні, шкільні, спортивні –
зручність і функціональність рюкзаків оцінили, мабуть, усі.

СЕКРЕТИ
«ПЕКIНКИ»

МІСЬКИЙ

У вирощуванні пекінської
капусти нічого складного немає, якщо зважатимете на певні нюанси. Пекінська капуста – культура
скоростигла. Одна біда:
довго не зберігається.

РЮКЗАК

С

еред великого розмаїття наплічників найпоширеніші, певно, міські, тобто універсальні.
Вони незамінні для людей, які ведуть активний спосіб
життя, і батьків із дітьми. Навіть
пенсіонери часто купують рюкзаки, щоб ходити до крамниці, бо це
зручно, адже руки вільні.
Важливу роль у виборі міського рюкзака відіграє його зовнішній вигляд, однак треба оцінювати
об’єм, кількість секцій, регулювання й ширину лямок. Добре,
якщо матеріал вологостійкий,
адже в рюкзаку часто носять ноутбуки та книжки. Деякі моделі на
випадок негоди оснащені чохлом.
Об’єм міських рюкзаків невеликий, але достатній, щоб носити в
них необхідні речі, найоптимальніший для міста – 20 л.
Аби визначитися, який саме наплічник вам потрібен, подумайте,
що в ньому носитимете. Внутрішній
простір більшості рюкзаків оснащений м’яким роздільником для ноутбука. Також є відділення для документів, мобільного телефону, гаманця і безліч кишеньок, що дає змогу
швидко знайти навіть найменші
предмети. Зовнішні кишені призначені для речей, які завжди мають
бути під рукою. Звертайте увагу на
спинку. Дехто вважає, що ортопедична має бути лише в шкільних на-

В
плічниках, однак вона не завадить і
дорослим. А якщо верхній шар спинки вкрито спеціальною сітчастою
тканиною, це ще й полегшить «дихання» спині, бо між нею та рюкзаком утворюватиметься прошарок
повітря. Зручно, коли ремінцямистяжками можна регулювати ширину рюкзака. Якщо речей багато – розпускати, мало – стягувати.
Більшість наплічників мають
сітчасті кишеньки для пляшок із
водою та отвір для виведення навушників. Лямки бувають як прямими, так і анатомічними (вигнутими за контурами тіла). Вони не
повинні бути надто вузькими. Водночас під дуже широкими лямками пітнітиме шкіра. Якщо носитимете в рюкзаку важкі речі, вибирайте модель із посиленими лямками. Крім того, в деяких моделях
лямки у верхній частині зшиті –

це теж розраховано на значну
вагу. Що більший об’єм рюкзака,
то зазвичай ширші лямки. Їх довжину можна регулювати.
Іще один важливий ремінець,
розташований між лямками спереду, – це грудна стяжка. Він перешкоджає сповзанню лямок із плечей. Ручка рюкзака має бути щільною і прорезиненою, шви – рівними, блискавки – надійними.
Моделі рюкзаків бувають чоловічими, жіночими та універсальними. На поверхню рюкзака часто наносять світловідбивальні елементи, що зручно у темну пору доби.
Купуючи рюкзак, переконайтеся, що вам зручно. Для цього покладіть щось усередину, одягніть
наплічник і трохи походіть.

ирощувати можна розсадним та безрозсадним способом. Безгорщечкова розсада, на відміну від салату,
приживається погано. Тому її вирощують переважно у горщечках,
щоб не пошкодити ніжну кореневу систему. Висівати насіння та
висаджувати у відкритий грунт
розсаду можна в кілька строків
(5–8 і навіть більше) з інтервалом
10–15 днів. Основна особливість
вирощування – пекінська капуста
утворює головки лише в умовах
короткого дня. Саме тому багато
хто нарікає, що «пекінка», минаючи стадію утворення головки,
стрілкується і стає непридатною
для споживання. Тому влітку краще її не вирощувати.
Починають «конвеєр» рано,
холоду ця культура не боїться.

Для осіннього використання насіння пекінської капусти висівають на початку серпня, коли умови для неї найбільш оптимальні –день коротшає, а температура повітря знижується. Хоча є й універсальні сорти. Важливо не висівати там, де доти росли інші представники хрестоцвітих. Хороші
попередники – бобові культури,
огірки, помідори, цибуля. Завдяки скоростиглості, пекінську капусту можна вирощувати повторно після ранньої картоплі, цибулі,
кропу на зелень.
Спосіб сівби широкорядний
(30–40 см) або стрічковий (40+20,
40+20+20+20 см). Розсаду в рядку
висаджують на відстані 15–20 см.
Глибина загортання насіння – 1–
2 см. До і після сівби грунт ущільнюють. Після появи сходів або висадки розсади ведуть боротьбу з
хрестоцвітою блішкою. Подальший догляд – як і за салатом. Адже
пекінська капуста належить до
групи листкових. Підживити посадки можна сечовиною (20 г на
10 л води), курячим послідом
(1:20) чи коров’яком (1:10). Після
поливу чи дощу грядки розпушують, щоб не утворювалась кірка.
Ця культура любить поливи. Спекотного або посушливого літа різко йде у цвіт.
Часто «пекінку» вирощують під
плівковими укриттями, де вона
раніше проростає і менше уражується хрестоцвітою блішкою.
Оскільки це скоростигла культура, хімічні препарати на її посівах краще не застосовувати.
Для боротьби зі шкідниками
посіви можна обробляти
попелом. Збирати врожай найкраще за прохолодної погоди, щоб
мінімізувати в’янення
головок.

Олексій КАЛИНЮК,
продавець сумок та рюкзаків

Лідія
ГЕРАЩЕНКО

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ВИПІЧКА В ДОРОГУ

КАРТОПЛЯ «ДЮШЕС»

У дорозі ніяк не обійтися без поживного перекусу. Зручна порційна випічка
– мафіни – ідеальний варіант для подорожі. Спечіть їх у паперових формочках, які продаються у відділах товарів
для кухні.

В основі цієї страви – картопляне пюре на
жовтках і вершковому маслі. Здавалося б, все
дуже просто. Та за рахунок особливої подачі звичний гарнір перетворюється на вишукану страву.
1 кг картоплі з високим умістом крохмалю
50–100 мл вершків
50 г вершкового масла
4 яєчних жовтки
сіль, перець, мускатний горіх – за смаком
Картоплю нарізати шматочками, відварити
до готовності у підсоленій воді. Злити воду, ретельно розім’яти до однорідної консистенції. До
пюре поступово влити вершки. Додати вершкове масло. Варіюйте кількість рідких інгредієнтів, щоб пюре було густим. Трохи остудити, додати до пюре 3 жовтки. Ретельно перемішати і
злегка прогріти, посолити за смаком. Додати
дрібку мускатного горіха – смак гарніру стане
ще яскравішим. Розмішати до однорідності.
Стежити за тим, щоб яєчні жовтки не згорнулися у процесі нагрівання, остудити. Можна додати до пюре за бажанням додаткові інгредієнти:
дрібно натертий сир твердих сортів, рублену зелень, обсмажену цибулю, оливки тощо.

Тісто:
195 г борошна
чайна ложка розпушувача
0,5 чайної ложки солі
по 95 г вершкового масла,
цукру та меду
2 яйця
60 г сметани
150 г чорниці

шати. Всипати сухі інгредієнти. Додати
сметану, збиту до однорідного стану.
Накрити тісто плівкою, поставити у холодильник на ніч. За цей час борошно
вбере у себе вологу і випічка буде більш
соковитою. Перед приготуванням у тісто додати ягоди, перемішати. Викласти
Штрейзель:
тісто у паперові форми.
по 60 г борошна, подрібнених
Для штрейзеля перемішати сухі інгоріхів, цукру, вершкового масла
гредієнти. Холодне масло порубати. Додрібка солі
дати до сухих інгредієнтів. Швидко пеДля тіста змішати борошно, сіль, роз- ретерти на крихту. Притрусити мафіни
пушувач. М’яке масло збити, всипати крихтою. Випікати у духовці, розігрітій
цукор, додати мед. Ввести яйця, розмі- до 180 градусів, 30 хв.

Перекласти масу у кондитерський мішок із
широкою зірчастою насадкою та відсадити трояндочки на змащений вершковим маслом лист.
Діаметр і об’єм трояндочок – на власний розсуд.
Поставити у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 10 хв. Дістати лист із духовки,
змастити картоплю збитим жовтком. Можна до
жовтка додати трохи вершків. Повернути лист
у духовку і готувати до золотавої скоринки.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №30 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 27 ЛИПНЯ ЦЬОГО РОКУ

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ

№30 (1311), четвер, 27.07.2017 р.

ДОЗВІЛЛЯ

«Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то скоро продаватимеш те, що тобі необхідно».
Бенджамiн ФРАНКЛІН, американський полiтичний дiяч

АНЕКДОТИ В ТЕМУ

Повідомлення

ДО СВЯТА

Одеса. Чоловік на
Старокінному базарі
прицінюється до хвилястого папужки:
— А цей папужка
буде щебетати? А
розмовляти?
— Пане, ви одружені?
— Ну так, звичайно…
— І вам таки мало?

НАЙЦIКАВIШI ФАКТИ ПРО

IНТЕРНЕТ-ТОРГIВЛЮ

Щорічно, починаючи з 1995 р., в останню неділю липня працівники торгівлі України відзначають своє професійне свято. Тому 30 липня матимемо нагоду привітати від душі
всіх, чиї спеціальності пов’язані з торгівлею та ресторанним господарством, а ще – з
Інтернет-торгівлею. Уявіть, ще якихось двадцять років тому розповідь про людину, яка
сидить удома в піжамі й купує новий холодильник із мобільного телефону, могла будького довести до психіатричної лікарні. А сьогодні – це повсякденність, до якої людство
прийшло через низку цікавих фактів. Яких саме – і пропонуємо вашій увазі.
МИ – У ТОПІ!

– Що за неподобство!
У ваших пиріжках із
м’ясом немає ніякого
м’яса!
– Не може бути!
– Може! Немає м’яса!
– А ну, відкусіть шматочок…
– Ну ось, бачите… немає!
– А ви ще відкусіть…
– Нате… і знову немає!
– А ну ще раз… Стійте! Ви проскочили!

ІЗ КОШИКА – У СМІТТЯ
Третина всіх товарів, що потрапляють у віртуальний кошик, так і не купується з різних причин.

ВІД КИП’ЯТИЛЬНИКА
ДО КОНДИЦІОНЕРА

«ПРИВОЗЬТЕ – КУПУЄМО»
Останні дослідження показали, що в переважній більшості
покупок основним фактором на
користь придбання того чи іншого
товару стала безкоштовна доставка
кур’єрською службою в місце, вказане замовником. Є над чим задуматися свого максимуму – продажі в Інтернеті
маркетологам.
стануть повсюдними.

Найчастіше користувачі українського Інтернет-сегмента купують
онлайн електроніку та побутову техніку. Найменше – продукти харчування і медикаменти.

– Алло, Петре, що
тобі сьогодні приготувати на вечерю?
– Устриць у нормандському соусі, Настусю!
– Ну що ж, пельмені,
так пельмені…

ПОЛОВИНА ПОКУПЦІВ
ЗНАЄ, ЩО БЕРЕ

Менше 50% користувачів ретельно вивчають характеристики товару, що замовЗа прогнозами фахівців, до січня 2025 р.
Перший товар, проданий в Інтернеті ляється, і порівнюють їх з іншими. Ще менринок Інтернет-користувачів досягне – це книга. Її було замовлено користува- ше покупців читають відгуки про товар.

ЛИШЕ 22 РОКИ ТОМУ…

КУРЙОЗНІ НОВИНИ

БАНКОМАТ
ВОЛАВ
ПРО ДОПОМОГУ
У місті Корпус-Крісті (Техас)
робітник, що обслуговує банкомати, застряг в одному
із апаратів, – повідомляє
The New York Times.
Чоловіка (поліція не назвала
ні його імені, ні віку) викликали
усунути неполадки у технічній
кімнаті, розташованій за банкоматом, вбудованим у стіну споруди. Поки він працював, двері
кімнати зачинилися, і чоловік
виявився замкненим у маленькому просторі. Магнітну картку і

телефон потерпілий забув у своєму автомобілі. Робітник намагався кричати, але його ніхто не
почув. Тому він вирішив підсовувати людям, які знімають гроші,
записки з проханням про допомогу разом із чеком. «Допоможіть, будь ласка. Я всередині, у
мене немає телефону. Будь ласка, зателефонуйте за номером
***-***-***» – йшлося у записці.
Жителі Корпус-Крісті, підходячи
до банкомату, думали, що це розіграш, і ніяк не реагували на це
волання про допомогу.
За кілька годин якийсь чоловік, що знайшов записку, побачив проїжджаючий повз патруль поліції і розповів їм про
ситуацію. Поліцейські вирішили

З’ЯВИЛИСЯ
КАМЕРИ СХОВУ
ДЛЯ ЧОЛОВIКIВ

комп’ютером, на якому встановлені ігри 1990-х років. Перші
кілька місяців ця послуга буде
безкоштовною. У майбутньому
жінкам, які вирішать здати своїх
роздратованих чоловіків на зберігання, доведеться заплатити
за це певну суму.
Китайське видання «The
Paper» поговорило із чоловіками, які вже випробували сервіс
на собі. Один із них лишився повністю задоволеним і відзначив,
що це наче знову повернутися
до школи. Іншому сподобалась
ідея, але він поскаржився на відсутність у будці вентиляції і кондиціонера.

Торговий центр у Шанхаї відкрив камеру схову, в якій клієнтки можуть лишити своїх супутників, котрі не бажають ходити
по крамницях.
Таким чином «Global Harbor»
вирішив допомогти сім’ям, які
отримують неоднакові емоції від
шопінгу. Тепер для кожного чоловіка в магазині передбачено
окрему скляну будку зі стільцем і

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

ЗАСНОВНИК
Центральна спілка
споживчих товариств України,
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У магазин зброї заходить покупець і просить продати йому
револьвер.
— З якою метою ви
його купуєте?
— Я хочу застрелити
свого податкового інспектора.
— Якщо ви нічого не
маєте проти, я дам
вам пораду: почекайте із цим до завтра.
— Чому?
— Ви сьогодні роздратовані й можете
промахнутися.
Було б добре, якби на
іспиті були присутні
продавціконсультанти. Сидиш
такий засмучений, а
він тут як тут: «Вам
щось підказати?»

ІЗ МЕРЕЖІ

все перевірити і зателефонували за вказаним у записці номером. У компанії підтвердили,
що їхній співробітник був викликаний для обслуговування
банкомату. Поліцейські виламали двері й звільнили бідолаху.
За словами співробітників
поліції, вони не вперше стикаються із такою ситуацією, але
раніше у невдах були із собою
телефони.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

Достовірний факт: чоловік кожної другої
вчительки, за статистикою, другого вересня торгує квітами!

Чоловік відкрив магазин, в якому продаються труби, барабани, труни, рушниці й
пістолети. Сусід йому
каже:
— Сусіде, у тебе
якийсь дурнуватий
набір товарів!
— То як подивитись…
Позавчора я продав
барабан, учора –
рушницю, а сьогодні
– труну!

чем зі США на сайті Amazon.com. До
речі, цей Інтернет-магазин став прибутковим тільки через сім років – у 2002 р.

Наша країна ввійшла в ТОП-20 країн із найбільшою динамікою приросту
покупців Інтернет-магазинів. Понад
75% українських Інтернет-користувачів купували товари онлайн. Майже три відсотки з них повністю відмовилися від покупок поза Інтернетом.

УСІ – В ОНЛАЙН!

15

– Повітря ж теж має
свою вагу, виходить, я
вам трохи за повітря
БЕЗ ФІЗИКИ
заплатила! Щось могли
НА БАЗАРІ НІЯК! б і скинути.
Грузин отримав «FATAL
Нещодавно була на ба- ERROR», видавши синій
екран смерті, але, перезарі. Підійшла до прилавку, де торгував гру- завантажившись, неочікувано для всіх гідно
зин. Городина свіжа,
черга вишикувалася чи- парирував:
– Дамочко, там повітря
мала…
Ось підходить дама ро- таке ж, як і зовні! А зовні маса повітря дорівків 40, і у неї
нює площі терезів, позав’язується діалог із
множеній на висоту атпродавцем:
– Кілограм болгарсько- мосферного стовпа та
на щільність повітря. І
го перцю. Знижечку
весь він давить на терезробите?
Продавець, глянувши на зи. І якщо я від кілограчергу й зрозумівши, що ма відніму вагу цього
повітря, то буду вам визараз усі попросять
нен дві квартири! А
«знижечку», відповів:
– Вибачте, продаю як є. враховуючи мій дохід,
мені простіше буде з
– Але у вас же в болгарському перці ПОВІ- вами одружитися.
Жінка розплатилася і
ТРЯ!
Грузин впав у простра- втекла вся червона, під
дружній регіт черги.
цію на кілька секунд.
Грузин обтер піт із чола
Очевидно, що за весь
й додав:
стаж роботи із такою
– І справді, Мойсею
заявою до нього зверЯковичу, згодилася
нулися вперше.
ваша фізика!
– Звичайно, як і у всіх.
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КАЛЕЙДОСКОП
КРОСВОРД «ЦІКАВА МОЗАЇКА»

І ДЕНЬ ЛИПНЕВИЙ
НА МЕДУ
Галявина... Копиця сіна
І день липневий на меду...
Сюди в неділю неодмінно
На сповідь літа я прийду.
Тут наберу я в очі неба,
На землю лігши горілиць,
І позбираю ніжний щебет
Земних і піднебесних птиць.
Додумаю, що не додумав,
Прогнавши вічну суєту.
І просто так, не задля глуму
Схилюся на красу просту,
Де два озерця по коліна
І в листі губиться луна,
Де стежка і копиця сіна –
Така м’яка і запашна.

Вадим КРИЩЕНКО
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ОВЕН (21.03–20.04)
Багато хто може занадто квапитися і проявляти надмірну гарячковість.
З двох вихідних неділя найбільш
вдала для відпочинку, розваг, обр
говорення
подій із друзями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
На цьому тижні відчуватимете важливість гармонійних сімейних стосунків, турботи про дім і близьких, надійної опори, що допоможе впоратися з проблемами, а можливо, й уникнути їх.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ЦІКАВА МОЗАЇКА»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. Балет. 6. Строп. 8. Капот. 9. Кресало. 10.
Циліндр. 11. Шотландка. 13. Арка. 14. Ринг. 15. Віск. 19. Олія.
21. Адреналін. 24. Вербена. 25. Аукціон. 26. Тесть. 27. Архів.
28. Акція.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Картопля. 2. Медицина. 3. Стартер. 5. Нокдаун. 7. Плато. 8. Кулик. 11. Шапка. 12. Аргон. 16. Інженер.
17. Кераміка. 18. Гарантія. 20. Історія. 22. Дуель. 23. Іскра.

Фото В’ячеслава МИЛЕЙКА

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. Вид театрального мистецтва, що поєднує танець, музику і драматургічний задум. 6. Канат, трос. 8. Відкидна
кришка, що прикриває мотор. 9. Знаряддя
для викрешування вогню. 10. Основна деталь поршневих машин. 11. Картата тканина. 13. Декоративна споруда у вигляді брами. 14. Майданчик, де проводяться змагання з боксу. 15. Пластична маса, яку виробляють бджоли для стільників. 19. Рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин. 21. Його не вистачає любителям ризику. 24. Трав’яниста або чагарникова рослина з рясними квітками різних кольорів,
зібраними у суцвіття. 25. Публічний продаж
товарів, майна. 26. Батько дружини. 27. В
ньому зберігаються старі документи.
28. Цінний папір.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Однорічна трав’яниста
рослина з їстівними бульбами. 2. Сукупність наук про хвороби, їх лікування та запобігання їм. 3. Механізм, пристрій для запуску двигунів. 5. Стан боксера під час бою,
коли він від удару суперника втрачає координацію рухів і орієнтацію. 7. Підвищена
рівнина. 8. Невеликий болотяний птах з довгими ногами та довгим дзьобом. 11. Головний убір. 12. Хімічний елемент. 16. Фахівець з вищою технічною освітою. 17. Гончарне виробництво, мистецтво. 18. Порука
в чомусь, забезпечення чого-небудь. 20. Наука про загальний розвиток того чи іншого
народу, країни або всього суспільства.
22. Поєдинок із застосуванням зброї між
двома противниками за викликом одного з
них. 23. Найдрібніша світна частинка тіла,
що горить, жевріє.

ГОРОСКОП НА 31.07–6.08

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Не сумнівайтеся у власних силах. На вас очікує
цікаве спілкування, знайомство з
новими місцями й людьми. Сприятливі дні для вирішення ділових
питань, особистих справ, покупок
у уже з понеділка.
настануть
РАК (22.06–22.07)
Гроші й майно будуть головними темами тижня.
Тих, хто живе в достатку, життя змусить ризикувати, у результаті чого
відбудуться головні зміни. А іншим
нема чого боятися й втрачати.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Сприятливий і динамічний період, коли зможете
проявити сильні сторони свого характеру. Під кінець тижня уникайте
р
нестриманості
в словах й емоціях.
ДІВА (24.08–23.09)
Ваша активність зараз
не дає результатів, проте авторитетні фігури помітно допомагають у роботі. Тиждень краще присвятити відпочинку, зустрічам із друзями. Сприятливі дні –
понеділок і вівторок.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
На вас очікують приємні
зустрічі із друзями й
оновлення оточення. Довідаєтеся,
що таке справжня дружба. Вдалий
тиждень, якщо не брати до уваги
деяких проблем в особистих або
сімейних справах у суботу.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Сприятливий час для
кар’єри. Потреба у визнанні активно домінуватиме у
вашій свідомості, і багато представників знака втілять свої задуми. Тиждень також сприятливий
для роботи з банками, іншими фінансовими структурами.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Багатьом зможете надати неоціненну допомогу в справах. Для вас дуже важливий інтелектуальний і духовний бік життя – знайомство з новими ідеями, людьми, можливість
розпочати нову справу.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Помилки, неправильно
побудовані зв’язки можуть похитнути здоров’я, відбитися на роботі й фінансах, а також сімейних стосунках. Будьте
ууважними, особливо у вихідні!

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИН

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

у с. Проходи, вул. Лесі Українки, 27, загальною площею
89,0 кв. м. За довідками звертатись: вул. Свободи, 12, смт Любешів,
Волинська обл. Телефон: (03362) 2-13-99.

ВОЛОВЕЦЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
ПРОПОНУЄ ДО ПРОДАЖУ З АУКЦІОНУ
будівлі хлібокомбінату в смт Воловець, вул. Шевченка, 18.
Стартова ціна – 1000000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни. Перший крок аукціону – 2%.
Аукціон відбудеться 8 серпня 2017 р. о 10.00
за адресою: Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Карпатська, 56.
Прийом заяв припиняється за три робочі дні
до проведення аукціону.
Довідки за тел.: (03136) 2-23-60, (03136) 2-20-26.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
приміщення нежитлових будівель в смт Нижанковичі,
вул. Стуса, 11:
– приміщення першого поверху в нежитловій будівлі загальною площею 338,6 кв. м;
– нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв. м.
Аукціон відбудеться 7 серпня 2017 року у приміщенні райспоживспілки за адресою: м. Старий Самбір, вул. Проектна, 4.
Тел. для довідок: (238) 31-4-77, (238) 31-4-84.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Зараз планети перетворюють ваших партнерів
на потужних опонентів, і вони налаштовані не надто конструктивно. Нестандартний підхід до справ
й гостра інтуїція нададуть вам пер
реваги перед конкурентами.
РИБИ (20.02–20.03)
Вам захочеться вирішити всі питання одразу, та
враховуйте свої сили та здоров’я,
інакше проблем не уникнути. Проявіть максимальну обачність наприкінці тижня.

Тетяна НІКОЛАЄВА

