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Минулий рік був складним і водночас продуктивним Минулий рік був складним і водночас продуктивним 

для Гуляйпільського районного споживчого товари-для Гуляйпільського районного споживчого товари-

ства. Про плани на близьке і далеке майбутнє розпо-ства. Про плани на близьке і далеке майбутнє розпо-
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СТУДРЕСПУБЛІКА НА ПОЛТАВЩИНІ:СТУДРЕСПУБЛІКА НА ПОЛТАВЩИНІ:  

МОЛОДЬ ЗА ЯКІСНУ ОСВІТУ!МОЛОДЬ ЗА ЯКІСНУ ОСВІТУ!  

Студенти Полтавського університету економіки Студенти Полтавського університету економіки 

і торгівлі щороку беруть участь у програмі і торгівлі щороку беруть участь у програмі 

«Студентська республіка». Чим запам’ятався «Студентська республіка». Чим запам’ятався 

нинішній захід активній молоді коопвишу – нинішній захід активній молоді коопвишу – 

читайте начитайте на

ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ передплатний iндекс  – 30058

Наталія Васько: Наталія Васько: «НАЙКРАЩА «НАЙКРАЩА 
НАГОРОДА – КОЛИ ВІДЧУВАЄШ НАГОРОДА – КОЛИ ВІДЧУВАЄШ 

СПРАВЖНЮ ЛЮБОВ ЛЮДЕЙ»СПРАВЖНЮ ЛЮБОВ ЛЮДЕЙ»

Чарівна жінка, талановита артистка театру та Чарівна жінка, талановита артистка театру та 

кіно, акторка Київського академічного Молодого кіно, акторка Київського академічного Молодого 

театру розповідає про життя на сцені, у кадрі театру розповідає про життя на сцені, у кадрі 

та про особисті переживаннята про особисті переживання
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ОБРАЛА  КРАЩОГООБРАЛА  КРАЩОГО
25 липня на базі Володимирецького ресторанно-

торговельного комплексу «Біле озеро», дійсного члена 

Європейської мережі регіональної кулінарної спадщи-

ни, відбувся традиційний для системи області конкурс 

професійної майстерності – «Кращий кухар споживчої 

кооперації Рівненщини».  Продемонструвати свій про-

фесійний рівень, креативність, естетичний хист і твор-

чість приїхали кухарі із десяти районів області. Дехто 

з них вже брав участь в аналогічних конкурсах, однак 

були й дебютанти. 

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

КОНКУРС  КУХАРІВ:

КОНКУРС  КУХАРIВ:КОНКУРС  КУХАРIВ:
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ОФІЦІЙНО

  КУЩОВА НАРАДА НАГОРОДИ

ВІТАЄМО!

ЗАСЛУЖЕНА  ВIДЗНАКА

ЗАСІДАННЯ  ПРАВЛІННЯ

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток 
кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній ро-
боті та з нагоди 80-річчя від дня народження нагороджено 
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих то-
вариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації 
України Маніну Людмилу Іванівну, доцента кафедри техноло-
гічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі». 

НАДІЮ ДОРОФІЇВНУ 
НАРТОВУ, 
гарну жінку, ветерана спо-

живчої кооперації, голову 

правління Гладківського 

споживчого товариства, 

яка 2 серпня відсвяткувала 

свій ювілей.

Шановна Надіє Дорофіївно!

Знаємо Вас, як чудову, по-

рядну людину, гарного фа-

хівця. Ви 52 роки поспіль є 

«хранителькою» традицій 

споживчої кооперації систе-

ми району, із них 40 років – 

головою правління спожив-

чого товариства.

З нагоди Вашого ювілею 

прийміть щиросердні вітан-

ня та побажання доброго 

здоров'я, благополуччя, до-

бра та миру.

За Вашими плечима – бага-

толітній досвід та визнання 

за Ваші роки трудової діяль-

ності. Ви зробили значний 

внесок у розвиток спожив-

чої кооперації району та ви-

ховання кадрів.

За час роботи було чимало 

труднощів, нелегких випро-

бувань, але вдавалося їх по-

долати завдяки знанням та 

професіоналізму. Вам при-

таманний глибокий, вдум-

ливий підхід до вирішення 

будь-якої справи.

Висловлюємо Вам, шановна 

Надіє Дорофіївно, найтеплі-

ші слова глибокої шани і по-

ваги. Ми вдячні Вам за не-

втомну працю на коопера-

тивній ниві, мудрість, людя-

ність та доброзичливість.

Хай в Вас живуть 
                       душа дитини
І мудрість Матінки-Землі,
Нехай Вас завжди 
                       в теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаємо не знати втоми,
Доводить справи до кінця,
А щоб чудове Ваше свято
В душі лишило 
                       добрий слід,
Прийміть від нас 
                       цю присвяту
Й живіть, як мінімум, 
                                 сто літ.
3 повагою 
голова правління Голоприс-
танської райспоживспілки 
В.В.УДАЛОВ,
голова райкому профспілки
Я.М.СВИРИДОВА

ОЛЕКСІЯ 
ІВАНОВИЧА 
ГОЛЬНИКА, 
головного інженера Старо-

більського районного спо-

живчого товариства, 

з 60-річним ювілеєм, який 

він святкуватиме 8 серпня.

Шановний Олексію 

Івановичу!

Вітаємо Вас, талановитого 

та досвідченого фахівця, 

надійного колегу з ювіле-

єм, висловлюємо глибоку 

повагу та подяку за Вашу 

багаторічну, наполегливу й 

сумлінну працю.

Майже 40 років своєї тру-

дової діяльності Ви присвя-

тили споживчій кооперації 

Старобільщини, де все жит-

тя гідно працювали і пра-

цюєте нині.

Ви є прекрасним професіо-

налом своєї справи та при-

кладом для колег. Завдяки 

активній життєвій позиції, 

відповідальності, компе-

тентності та принциповості 

здобули визнання, повагу, 

авторитет і довіру коопера-

торів Луганської області.

Ваша добра, щира вдача, 

чесність, порядність та від-

повідальність сприяють 

успіху в щоденній праці.

Зичимо Вам, шановний 

Олексію Івановичу, міцного 

здоров’я, особистого щас-

тя, злагоди та чудового на-

строю, невичерпної життє-

вої енергії, професійних 

досягнень та здійснення 

усіх задумів. Нехай Господь 

дарує Вам щасливе та ак-

тивне довголіття.

З повагою 
правління, профспілковий 
комітет та колектив Старо-
більського районного 
споживчого товариства

О бговорюючи підсумки 
діяльності споживчої 
кооперації Закарпаття 
за перше півріччя 2017р., 
голова правління обл-

споживспілки Василь Цап наголо-
сив на динаміці зростання показ-
ників роботи системи, що дозволяє 
розвивати спілчанську роздрібну 
торгівлю на рівні сучасних стан-
дартів, і навів як приклад Рахів-
ську райспоживспілку. Завдяки на-
полегливій праці кооператорів гір-
ського району  вдалося відкрити 
найбільший в області кооператив-
ний маркет, який демонструє висо-
кі обсяги продажів товарів. Окрім 
цього, тут відповідально підходять 
до використання кооперативного 
майна, залучають до господарської 
діяльності кожний квадратний 
метр площ об’єктів. Не випадково 
нині торговельна мережа у Рахові 
є найбільшою з-поміж інших рай-
центрів краю.

Загалом же кооперативні інвес-
тиції по облспоживспілці у першо-
му півріччі становлять майже 
4,5 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. 
більше, ніж торік. Після приведен-
ня роздрібної торговельної мережі 
у відповідність до вимог сьогоден-
ня значно зросли обсяги товарообо-
роту, підвищилася ефективність 
продажів тощо.

У першому півріччі 2017 р. коопе-
ративна торгівля Закарпаття дося-
гла рекордної позначки обсягів реа-
лізації товарів – 83 млн. грн. Додат-
ковим товарним джерелом для тор-
гівлі виступає виробнича галузь, 
підприємства якої з початку року 
виробили на понад 15 млн. грн. про-
дукції, в основному хлібобулочних, 
борошняних кондитерських, мака-
ронних, ковбасних виробів і рибо-
продукції. На понад 11 млн. грн. 
заготовили кооператори різнома-
нітної сільськогосподарської про-
дукції та вторинної сировини.

Звісно, що такі прирости обсягів 
діяльності, попри зростання витрат 
обертання, дозволили кооператорам 
напрацювати 4,2 млн. грн. прибут-
ків, що на 1,1 млн. грн. більше, ніж  
торік. Більшість кооперативних ор-
ганізацій і підприємств наростили 
власні обігові кошти, а коефіцієнт 
ліквідності зріс до 2,1. На засіданні 
правління також відбулася предмет-
на розмова з питань ефективного ви-
користання кооперативного майна, 
особливо тимчасово закритих закла-
дів торгівлі, виробничих підпри-
ємств і цехів, забезпечення належної 
фондовіддачі кожного об’єкта.

З обговорених на правлінні пи-
тань прийнято низку рішень, спря-
мованих на підвищення рівня гос-
подарювання спілчанських 
суб’єктів, виконання прийнятої на 
2017 рік програми діяльності спо-
живчої кооперації Закарпаття. 

Михайло МАЗУР

На базі спілки споживчих товариств Полтавської об-
ласті відбулася чергова (завершальна) кущова нарада 
із заступниками голів правлінь Сумської, Хмельниць-
кої, Черкаської та Полтавської обласних спілок.

У нараді брали участь голови правлінь РСС і РСТ та 
керівники інших кооперативних організацій і підпри-
ємств Полтавської обласної спілки.

Учасники наради обговорили ряд важливих питань 
серед яких:

припинення безпідставного скорочення ліквідної 
торговельної мережі та її відчуження;

вирішення проблеми закритих об'єктів нерухомого 
майна;

прискорення і завершення приведення магазинів і 
закладів ресторанного господарства до конкуренто-
спроможного стану насамперед тих, що передані в 
оренду;

створення нових та удосконалення роботи діючих 
коопмаркетів;

повернення магазинів з оренди і ведення власного 
торговельного бізнесу;

створення асортиментної комісії та особливості її 
функціонування;

об'єднання магазинів різних власників в мережевий 
ритейл з єдиним центром закупівель;

реформування галузі ресторанного бізнесу, у тому 
числі шляхом створення малих споживчих товариств 
на базі ресторанних закладів.

Також керівники кооперативних підприємств та ор-
ганізацій обмінялися думками щодо вирішення про-
блем господарювання у торговельній галузі, проаналі-
зували стан справ у конкретній обласній спілці.

Розгляд і обговорення питань супроводжувалися 
демонстрацією відповідних кольорових слайдів.

Власна інформація

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДРIБНА  ТОРГIВЛЯ У  ГIРСЬКОМУ  РАЙОНI
  ЗАКАРПАТТЯ    У Рахівській райспоживспілці, де кооператори останнім часом 
предметно розвивають роздрібну торгівлю, відбулося виїзне засідання прав-
ління. Участь у його роботі брали голови правлінь райспоживспілок, Воловець-
кого  райспоживтовариства, керівники підприємств облспоживспілки.
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«КООПЕРАТОРИ  ТРУДНОЩIВ  НЕ  БОЯТЬСЯ»

 ПОЗИЦІЯ

КАДРИ

COOP: РЕГІОНИ

У постанові від 06.07.2016 р. 
Вищий господарський 
суд України визнав за 
райспоживтовари-
ством невід'ємне право 

власності на будівлі та споруди 
ринку, відхиливши касаційну 
скаргу міської ради, яка й віді-
брала ринок у законних власни-
ків – пайовиків районного спо-
живчого товариства. Про баталії 
навколо цього об'єкта «Вісті…» 
неодноразово розповідали чита-
чам. У бесіді з нашим кореспон-
дентом керівник райспоживто-
вариства поділився проблемами 
сьогодення, а також планами 
щодо подальшого зміцнення по-
зицій споживчої кооперації у Гу-
ляйпільському районі.

– Олександре Федоровичу, за-

вдяки правосуддю вам вдалося 

виграти важкий бій, що не може 

не радувати. Хотілося б знати, 

який нині стан справ із коопера-

тивним ринком. Райспоживтова-

риство вже повернулося на своє 

підприємство?

– Зараз триває процедура по-
вернення власності, але це склад-
ний процес, оскільки рейдери, 
звичайно, чинять супротив, ство-
рюють нам перешкоди, всіляко 
тягнуть час, не бажаючи просто 
так відмовлятися від захоплено-
го майна. Як ви правильно зазна-
чили в одній зі своїх статей про 
наш ринок, юридичний шлях – 
аж ніяк не найкоротший, та, без-
умовно, найбільш цивілізований. 
Попри все, ми відстоїмо своє під-
приємство і змусимо ринок пра-
цювати на благо споживчої коо-
перації, що повністю відповідає 

інтересам жителів нашого міста 
та району, а не купки спритни-
ків, ласих до чужого добра. 

– Назва «Гуляйполе» асоціюється 

з історичною фігурою – Несто-

ром Махном, котрий зробив міс-

течко столицею своєї «вільної 

держави». Яка специфіка регіону 

нині?

– Район переважно аграрний, 
тут є 25 сільгосппідприємств і 
близько 50 фермерських госпо-
дарств. При цьому, на жаль, спо-
стерігається тенденція до змен-
шення чисельності сільського 
населення. Я зробив вибірку чис-
ла жителів по населених пунк-
тах, і вийшла сумна картина: у 14 
селах проживає від 50 до 100 осіб, 
у 8 селах – від 10 до 50, у 10 – від 5 
до 10 людей, в інших – ще менше. 
Таким чином, із 56 сіл району 41 
– так зване безперспективне.

– Що ж, мабуть, за нинішніх умов 

батьку Махну було б важко на-

брати свою селянську армію. Од-

нак мене більше хвилює, як по-

значається вимирання сіл на ді-

яльності споживчої кооперації?

– Не найкращим чином по-

значається, до того ж статисти-
ка свідчить, що за останні 2–3 
роки споживчий кошик місце-
вих жителів скоротився фактич-
но наполовину. Та навіть у цій 
ситуації кооператори району, 
завдяки щоденній напруженій 
праці, зберегли позитивну ди-
наміку фінансово-господарчої 
діяльності. Працюємо рента-
бельно, маємо хай невеликий, 
але прибуток. Власні оборотні 
активи становлять 442 тис. грн. 
Пайовий фонд – 279 тис. грн. 
плюс 480,4 тис. – пайовий капі-
тал ринку. Як суб'єкт господа-
рювання споживче товариство 
для Гуляйпільського району – 
одне з надійних джерел попо-
внення дохідної частини бю-
джетів усіх рівнів. Лише 2016 
року нами сплачено до бюдже-
ту 97,8 тис. грн. Скажу відверто, 
ми неоднозначно ставимося до 
змін у Податковому кодексі 
держави, оскільки у результаті 
таких перетворень сума сплаче-
них споживтовариством подат-
ків і платежів торік перевищи-
ла фонд оплати праці на 35%. 
Втім, стан справ у системі рай-
споживтовариства – це лише у 
кілька разів зменшена копія си-
туації у країні: той, хто прагне 
щось робити, того й навантажу-
ють по повній програмі. Нам хо-
четься жити і повноцінно пра-
цювати, а замість цього змуше-
ні виживати та боротися з об-
ставинами.

Наприклад, за колишніх часів 
Гуляйпільське райспоживтова-
риство займало провідне місце у 
споживкооперації області за за-

безпеченістю торговельними 
площами: на одну тисячу жите-
лів припадало 518 кв. м. Зараз 
така «гігантоманія» перетворю-
ється на тягар, адже податок на 
нерухомість нараховується не 
лише на всі виробничі об'єкти, а 
й на складські приміщення, у 
тому числі і в сільській глибин-
ці. Крім того, місцеві органи са-
моврядування, користуючись 
можливостями законодавства, 
намагаються встановити розцін-
ки за оренду землі за максималь-
но можливою шкалою. Або йдуть 
ще далі: починають оспорювати 
наші документи на землекорис-
тування, намагаючись їх скасу-
вати. Кілька справ щодо цих пи-
тань розглядаються нині у судах, 
хоча судитися сьогодні – дуже до-
роге задоволення, враховуючи 
судові витрати. Але й здаватися 
без бою не збираємося, оскільки 
знаємо: правда на нашому боці.

– Гадаю, вас має надихати пози-

тивний досвід боротьби за коо-

перативну власність, якою є ри-

нок райспоживтовариства. У су-

дових позовах необхідні наполе-

гливість і терпіння, яких вам, су-

дячи з усього, не позичати.

– Потрібно пам'ятати про те, 
що нас багато в чому виручає 
приналежність до системи спо-
живчої кооперації. Велику мо-
ральну, консультативну та ме-
тодологічну допомогу у справі 
про ринок районному споживто-
вариству надавало і продовжує 
надавати правління Запорізької 
облспоживспілки. Та й сам по-
зов розпочався з листа-звер-
нення пайовиків, які на загаль-

них зборах прийняли рішення 
повернути відібране у них до-
бро. У цьому й полягав момент 
істини. Відібрати колективну 
власність не так-то просто.

– Ви вірите у майбутнє коопера-

ції?

– Мій виробничий стаж у сис-
темі великий – Гуляйпільським 
районним споживчим товари-
ством керую 32 роки. Якби не ві-
рив у кооперацію, мене б тут 
давно вже не було. До речі, я не 
пам'ятаю періоду, коли нам було 
легко, завжди є якісь проблеми 
і завдання, які необхідно вирі-
шувати. Та кооператори трудно-
щів не бояться. Система у ціло-
му високо адаптивна до змін. 
Враховуючи, що кооперація пра-
цює у сільській місцевості, вона 
могла б стати одним із основних 
важелів для виходу держави з 
кризи, якщо, звичайно, держава 
нарешті побачить у нас партне-
ра, а не дійну корову. Думаю, по-
винні з'явитися закони, що захи-
щають інтереси кооперативних 
спілок, насамперед в оподатку-
ванні. А працювати ми готові 
день і ніч, не покладаючи рук, 
наводячи лад у кожному своєму 
об'єкті, впроваджуючи нові про-
екти задля зручності та зростан-
ня добробуту людей.

– Сподіваюся, ваші слова стануть 

реальністю, і незабаром зможу 

приїхати у Гуляйполе, щоб сфо-

тографувати ворота центрально-

го ринку, прикрашені вивіскою з 

логотипом «СООР Україна». 

Інтерв’ю провела 

Ольга НАГІРНЯК

У Надії Іванівни Слободя-
нюк, голови споживчого 
товариства «Фуршет і А» 
Томашпільської райспожив-
спілки, що на Вінниччині, 
єдине місце роботи – спо-
живча кооперація. А цього-
річне професійне свято для 
неї особливе: саме в липні, 
45 років тому, вона прийшла 
в систему, щоб назавжди 
пов’язати з нею свою долю.

КОЖЕН ЗНАЄ, ЩО ШУКАЄ

Магазин, в якому жінка 

торгує, розташований у цен-

трі Вапнярки і називається 

«Господар», тому вже сама 

назва говорить про асорти-

мент товарів. Усе, що потріб-

но в домашньому господар-

стві, ви тут знайдете. А вже 

посуду! На різні потреби і на 

різний гаманець.

– Мабуть, в іншому магазині 

не змогла б торгувати, бо за 

фахом я товарознавець про-

мислової групи, це те, що до-

бре знаю і вмію. І оскільки за-

клад вузькоспеціалізований, то 

випадкових покупців у нас 

практично не буває: кожен 

знає, що шукає. Не знайде сьо-

годні – ми привеземо завтра. 

Поряд з нами кооперативний 

ринок, там теж можна знайти 

подібний асортимент. Але при-

дбана у нас річ – гарантовано 

якісна, з відомостями про ви-

робника і його адресою. До 

того ж, співпрацюємо лише з 

перевіреними постачальника-

ми. Вони люблять наш магазин, 

кажуть: «Ми до вас, Надіє Іва-

нівно, у першу чергу заїжджає-

мо, щоб зарядитися позитивом 

на весь подальший день».

СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ

Вона народилась у Жмерин-

ці, але у півтора роки залиши-

лася круглою сиротою. У Вап-

нярку потрапила після закін-

чення Вінницького коопера-

тивного технікуму і тут вкоре-

нилася. П’ятнадцять років тому 

створила споживче товариство. 

– За роки роботи в системі 

я зріднилася з нею, приросла 

душею і серцем, – щиро зі-

знається жінка. 

– І Василь Васильович По-

долян, голова правління обл-

споживспілки, і Галина Пе-

трівна Слободянюк, голова 

правління райспоживспілки, 

повсякчас переймаються і 

живуть нашими турботами; 

зуміли так поставити роботу, 

що люди їм повірили і дові-

рили свої долі. Вони згурту-

вали нас навколо себе і спіл-

чанської ідеї, об’єднали в 

єдиний кулак. Ми, без пере-

більшення, кооперативна ро-

дина: разом в радості, разом 

і в горі. Кажу це не задля 

красного слівця, а тому, що 

випробувано на собі. Яка га-

лузь може сьогодні похвали-

тися подібними стосунками в 

колективі, де принцип «Свій 

до свого по своє» реально 

працює? А ми можемо! І саме 

тому закликаю всіх коопера-

торів: будьмо завжди разом! 

У згуртованості – наша міць і 

сила.

Можливо, трохи пафосно 

говорила Надія Іванівна, але 

в щирості її слів і почуттів я 

не засумнівалася ні на йоту. 

Коли ще випаде така можли-

вість їй, простій трудівниці, 

звернутися через газету до 

колег, серед яких до того ж у 

неї багато друзів!

Людмила ШАПОВАЛОВА

 ЗАПОРІЖЖЯ    Оглядаючись на 2016 рік, голова правління Гуляйпільського районного споживчого товариства Олек-
сандр Новіков характеризує його як дуже складний і водночас продуктивний для кооперативної організації. 
Адже саме минулого року колективу вдалося відстояти у правовому полі своє підприємство – центральний 
міський ринок, трьома роками раніше захоплений представниками місцевої влади. 

ЗА ПОЗИТИВОМ ЗА ПОЗИТИВОМ 

ДО ПАНI НАДIЇДО ПАНI НАДIЇ

«Той, хто не дивиться вперед, опиняється позаду».

Девiд  ГЕРБЕРТ, англiйський письменник
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ТЕМА НОМЕРА

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – 

НА «ВІДМІННО»

Конкурс умовно поділявся на 
два етапи: домашнє та індивіду-
альне завдання. За його умовами, 
одну страву, приготовлену вдома, 
кухарі привезли із собою, а інди-
відуальні готували на комфорт-
ній кухні «Білого озера». 

Щоб ознайомити колег із кулі-
нарними традиціями своєї місце-
вості, кухарі презентували по дві-
три, а то й чотири страви. Кожна 
з них ілюструвала неабияке ба-
гатство смачної кооперативної 
кухні. Кулінарні композиції, які 
готували в різних куточках облас-
ті, стали переконливим доказом 
того, що у ресторанному госпо-
дарстві системи споживчої коопе-
рації працюють талановиті та 
професійні кухарі. Любов до на-
ціональної кухні майстри переда-
ли ще й через назви своїх страв. 
Чого лише варті «Українські гу-
ляння», «Щедра піч», «Поліське 
подвір’я», «Поліська пані Гуска» 
та ін. Кожен композиційний стіл 
«вигравав» не лише смачними ку-
лінарними шедеврами, а й оформ-
ленням. Тут кухарі та їхні коман-
ди продумали все до дрібниць – 
від скатертин, серветок, посуду 
до сюжету. Здавалося, що кожен 
презентаційний стіл – це картина, 
намальована різнокольоровими 
фарбами. 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, 

ЩО ВРАЖАЄ 

До виконання індивідуального 
завдання конкурсанти приступи-
ли після того, як у присутності 
суддів витягли по білету. На кух-
ні ресторану за їх роботою спосте-
рігали члени журі. 

Зі слів учасників конкурсу, 
працювати на кухні ресторану 
було зручно і  комфортно, вони 
почувалися майже як удома. Во-
лодимирчани виявилися напро-
чуд гостинними господарями, а 
«Біле озеро» – чудовим майданчи-
ком для проведення, заходів ана-
логічного рівня. 

Після кількагодинної напру-
женої роботи велика зала найпо-
пулярнішого у Володимирці рес-
торану перетворилася на справ-
жній музей мистецтв. Тільки тут 
були зібрані не живопис чи скульп-
тури, а неповторні шедеври кулі-
нарії. Інколи здавалося, що ці 
фантастичні страви зроблені не 
руками людей, а є результатом 

якихось чар. Безсумнівно, профе-
сіонали Рівненщини добре зна-
ють свою справу – кожна страва 
вражала не лише креативним 
оформленням, а й неймовірно 
апетитним ароматом. 

ЩО НЕ СТІЛ – ТО ДИВО

Із Березнівського району при-
їхала кухар Ніна Ковальчук. 
Ніна Ананіївна не вперше була 
учасником подібних змагань. 
Тому добре розуміла, що це не 
лише чергова сходинка до само-
вдосконалення, а й велика відпо-
відальність – потрібно ще раз до-
вести високий рівень кулінарів 
району. І вона це зробила достой-
но, вразивши всіх міксом рулетів 
під назвою «Українські гулян-

ня», який привезла із Березного. 
Уявіть п’ять великих рулетів із 
різними оригінальними начин-
ками, залитих желе, а зверху – 
вишуканий овочевий торт, 
оформлений мастикою, поруч – 
фігурки кумедних україночок із 
козаками, які влаштували на 
імпровізованій галявині справ-
жні народні гуляння... Незвичай-
ний вигляд, оригінальне оформ-
лення, складність приготування 
страви – все це здивувало б най-
вибагливішого гурмана. 

Володимиреччину на конкурсі 
професійної майстерності пред-
ставляла кухар  Валентина Шика-
ло. З-під легкої руки Валентини 
Антонівни з’явилося чимало 
страв. Була вона і співавтором 

«Поліської пані Гуски» – окраси 
цьогорічного кулінарного свята, 
яка стала доказом того, що, здава-
лося б, із звичайного продукту 
можна приготувати неймовірно 
смачну та оригінальну страву.  

Із відповідальністю до конкур-
су підійшла й команда із Дубро-
виці. Кухар Ірина Пригон, яка 
цьогоріч представляла район, зу-
міла передати у своїх стравах 
увесь колорит поліської кухні. 
Чого лише варта шинка, яку запе-
кли у ресторані «Горинь»! Презен-
таційний стіл прикрасив і «Вог-
няний півень», якого дубровицькі 
майстри приготували за оригі-
нальним рецептом. Особливе міс-
це було відведено запашному ко-
роваю з надписом «2017 КООП». 

Дивовижну смакоту привезли 
зарічненські кооператори: кухар 
ресторану «Полісся» Світлана Су-
хомудь вразила суддів та гостей 
кількакілограмовою м’ясною за-
кускою «Делікатесна». Коли ди-
вишся на такі шедеври, то розумі-
єш, що фантазія наших кухарів 
не має меж. 

Вкотре приємно вразила про-
фесіоналізмом досвідчений ку-
хар із Костополя Леся Пініщук. 
Звичайні свинячі реберця вона 
презентувала у вигляді україн-
ської хати із сюрпризом всереди-
ні – мініатюрними м’ясними ру-
летиками із різними наповнюва-
чами. Страва так і називалась – 
«М’ясна хатка». А ще вона приго-
тували неймовірну рибу в… коро-
ні. Гармонійне поєднання смаку 
та естетичного вигляду, здається, 
не залишили нікого байдужим. 

Приємно вразили своїми ше-
деврами й кулінари із Корця. Ку-
хар кооперативного ресторану 
«РіКоС» Галина Макарик приго-
тувала закуску «Ріг достатку» із 
м’ясних делікатесів. А ще у пре-
зентації корецькі кооператори ви-
користали техніку художнього 
різьблення по овочах і фруктах – 
карвінг, що додало особливого 
шику стравам. 

Національний стиль та сучас-
ні підходи у приготуванні страв 
продемонструвала й кухар із 
Млинова Надія Ковальчук. Її ру-
лет «Особливий» – це поєднання 
найсучасніших технік, які дода-
ли страві особливого смаку.   

Кулінарний талант кухаря рес-
торану «Остріг» Контори 
матеріально-технічного поста-
чання Ірини Шевчук вражав і 
смаком, і оригінальністю, і масш-
табом. Вона привезла на конкурс 
ціле «Поліське подвір’я»: тут і за-
печена гуска на подушці із карто-
пляної стружки з яйцями, і свиня-
ча рулька зі свіжими овочами, і 
різноманітні канапки та рулети-
ки із начинками. 

Знає, як здивувати гурманів, і 
кухар Зорянського споживчого 
товариства Рівненської райспо-
живспілки Сергій Гордійчук. За-
куска «Щедра піч» від наймолод-
шого в області кухаря вразила не 
лише колег по кулінарному цеху, 
а й усіх гостей свята. Адже стіл 
просто-таки вгинався від м’ясних 
страв – рулетів, домашньої ков-
баси, запеченого сала... Тут усе 
було продумано до дрібниць – 

КОНКУРС  КУХАРIВ: 

КООПЕРАТИВНА РIВНЕНЩИНА ОБРАЛА КРАЩОГО

Валентина Шикало (праворуч), гран-прі   

Ніна Ковальчук, 1 місце 
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ДОРОГА ЛОЖКА ДО ОБIДУДОРОГА ЛОЖКА ДО ОБIДУ

ТЕМА НОМЕРА

ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

від оформлення наїдків до пре-
зентації напоїв, якими пригоща-
ли гостинні зорянці.

Неможливо було відвести 
очей від презентації кухаря рес-
торану «Сарни» Олени Біжнюк. 
Вона привезла до Володимирця 
рулет «Пікантний», який вразив 
не лише подачею, а й смачним 
наповненням. Серйозну увагу 
сарненчани приділили оформ-
ленню столу.

НАГОРОДЖЕННЯ 

І ВІТАННЯ

Кухарі споживчої кооперації 
Рівненщини вкотре довели, що 
високий рівень, естетичний 
смак, інноваційні підходи до ро-
боти є основою ресторанного 
господарства системи. А конкур-
си професійної майстерності – 
серйозний крок до самовдоско-
налення. Бо ж саме тут можна 
поділитися своїм досвідом та 
почерпнути чимало корисної ін-
формації у колег. 

Основними критеріями оці-
нювання кулінарних виробів під 
час конкурсу були ступінь 
складності, привабливість, 
смак, збалансованість компо-
нентів, застосування нових тех-
нологій, сучасний стиль, оригі-
нальність оформлення, майстер-
ність. Отже, вердикт журі такий: 
гран-прі виборола кухар володи-
мирецького ресторану «Біле озе-
ро» Валентина Шикало; перше 
місце – березнівчанка Ніна Ко-
вальчук; друге – розділили куха-
рі Дубровицької райспоживспіл-
ки та Контори матеріально-
технічного постачання Ірина 
Пригон й Ірина Шевчук; третє – 
кухарі із Костополя Леся Піні-
щук, Зорі – Сергій Гордійчук та 
Сарн – Олена Біжнюк. У номіна-
ціях «Оригінальне оформлення 
кулінарних виробів» перемога 
дісталася Світлані Сухомудь із 
Зарічного, «За ступінь складнос-
ті» – Галині Макарик із Корця, 
«Сучасний стиль» – Надії Ко-
вальчук із Млинова. 

Вітаючи переможців, голова 
правління Спілки споживчих то-
вариств Рівненської області Пе-

тро Бараш відзначив, що кон-
курси професійної майстерності 
є неабияким стимулом для роз-
витку ресторанного господар-
ства області. Адже у цій галузі 
закладений серйозний потен-
ціал, недарма ж поліську кухню 
люблять та знають не лише в об-
ласті, а й у Європі. Також Петро 
Федорович щиро подякував гос-
подарям – володимирчанам – за 
професійну організацію конкур-
су, належно підготовлену базу 
та за гостинність, а всім учасни-
кам побажав міцного здоров’я, 
натхнення й успіхів. 

Олена СОБКОВИЧ

Голова 

правління 

Спілки спо-

живчих това-

риств Рівнен-

ської області 

Петро Бараш 

і голова прав-

ління Косто-

пільської рай-

споживспілки 

Леонтій 

Безнюк

Презентація Корецького 
споживчого товариства

Презентація Зорянського 

споживчого товариства

КЕРIВНИК: 

РИСИ СТИЛЮ

– Минулого року найбiльше 

коштiв – 700 тисяч гривень – 

було вкладено у ремонт кафе 

«Весна», – розповiдає доро-

гою у селище Торчин голова 

правлiння райспоживспiлки 

Тетяна Маковська. – Викона-

но великий обсяг робiт: су-

часного вигляду набули два 

банкетних зали, встановлено 

хорошу витяжку, придбано 

новi меблi, замiнили посуд. 

Частково – за рахунок само-

го пiдприємства, частково – 

завдяки поворотнiй позицi. 

Побудоване у 1964 роцi, воно 

вже пережило не одну то-

тальну реконструкцiю. Однак 

час не стоїть на мiсцi i вима-

гає постiйного вдосконален-

ня. До того ж, якщо ранiше 

кооперативному кафе, роз-

ташованому у центрi, прак-

тично не було альтернативи, 

то тепер його з усiх бокiв 

«обсiли» конкуренти: ресто-

ран, мотель, приватний за-

клад з нiчним обслуговуван-

ням. На цьому потужному 

полi рiзноманiтних 

пропозицiй ми почали втра-

чати своїх завсiдникiв.

Допоки тривав ремонт, Тетянi 

Онуфрiївнi доводилося що-

дня долати вiдстань у 20 

кiлометрiв вiд Луцька до Тор-

чина – коли вранцi, а коли 

ввечерi. Зустрiчалася з 

будiвельниками, контролю-

вала хiд робiт i фiнансовi ви-

трати, виконувала функцiї 

дизайнера. При цьому служ-

бовим транспортом не ко-

ристувалася, а добиралася 

маршрутками, або ж проси-

лася до когось попутником: 

колеги знають, що 

заощадливiсть – одна з ха-

рактерних рис стилю її 

керiвництва.

ДОВIРТЕСЬ 

ПРОФЕСIОНАЛАМ

– У тому, що слава нашого 

кафе почала стрiмко 

вiдроджуватися, велика за-

слуга колективу, який там 

трудиться, – вiддає належне 

ролi людського фактору Те-

тяна Онуфрiївна. – Наш ку-

хар, майстер 6 розряду Тама-

ра Вiкентiївна Мельник, тво-

рить справжнi кулiнарнi чуде-

са, цьому навчає i молоде 

поколiння, тих, хто вже має 

спецiальну освiту, але кому 

ще бракує досвiду. А диригує 

усiм процесом завiдуюча ви-

робництвом Надiя 

Володимирiвна Шевчук.

Свiй шлях у кооперацiї панi 

Надiя розпочала 40 рокiв 

тому працiвником лотка. Три-

валий час займала посаду 

завiдуючої складом, 

опiкувалася великим i склад-

ним господарством, в її 

пiдпорядкуваннi було 19 шкiл, 

12 бутербродних, кулiнарiя, 

кондитерська, ресторан, 

кафе «Чайка». I хоч тепер не 

тi обсяги, незмiнною залиша-

ється все та ж висока 

вiдповiдальнiсть за справу.

– Ми дуже дорожимо своєю 

репутацiєю, за наявної 

конкуренцiї досить раз про-

явити недбальство, щоб 

постiйний клiєнт перемет-

нувся до сусiдiв. Хiба не при-

ємно, що «Весну» облюбува-

ли найменшi нашi 

вiдвiдувачi, а також молодь! 

Пiсля урочистостей в дитя-

чому садочку чи школi, дiти з 

батьками й учителями при-

ходять до нас i продовжують 

святкувати за красиво на-

критими столами. Для них 

ми вручну лiпимо пельменi, 

готуємо фiрмовi страви, якi 

можна замовити тiльки у 

нас: телятину по-торчинськи, 

лiнивцi з пшоном, бефстро-

ганов з грибами по-волин-

ськи. А на десерт подаємо 

фруктове морозиво у кре-

манках – смачно i красиво.

Можемо поставити собi в 

заслугу, що вже упродовж 

багатьох рокiв обслуговуємо 

працiвникiв 

сiльськогосподарської 

фiрми «Веселе-Агро». З 

ними щороку укладаємо 

договiр на триразове щоден-

не харчування робiтникiв. 

Iнтервал його дiї – з 6 квiтня 

до 30 листопада. На посiвнiй 

у них зайнято 40–50 осiб, а в 

жнива – 90–110. Меню, як 

правило, складається з 

трьох страв, воно постiйно 

оновлюється i узгоджується. 

Придбали спецiальний одно-

разовий посуд, страви фасу-

ємо у лотки i доставляємо 

гарячими прямо в поле. 

Практика виїзного обслуго-

вування все ширше входить 

в наше життя: не тiльки 

органiзацiї, а й окремi гро-

мадяни вже не хочуть обтя-

жувати себе приготуванням 

святкових столiв, довiряють 

цю справу професiоналам.

Колектив кафе невеликий, а 

з урахуванням того, що об-

сяг робiт чималий, то працю-

ють дiвчата по принципу 

взаємозамiни: кожен може 

виконувати будь-якi 

обов’язки. О 5.30, коли сели-

ще ще спить або тiльки про-

кидається, в кафе вже ки-

пить робота. Бо ложка доро-

га не лише до обiду, а й до 

снiданку, i до вечерi також.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНIНА

Луцька райспоживспiлка може слугувати прикладом того, як не 
лише виживати у непростих економiчних умовах, а й нарощува-
ти обсяги дiяльностi за рахунок вдало проведеного осучаснен-
ня кооперативних закладiв.

Офіціант Ірина Ліпич

«Спочатку ми станемо кращими, а вже тоді станемо першими».

Грант ТІНКЕР, американський телепродюсер
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С аме такий підхід до ро-
боти демонструють у 
Великолучківському 
споживчому товари-
стві. Зі слів голови прав-

ління Мукачівської райспожив-
спілки Івана Рубіша, великолуч-
ківська первинна ланка є потуж-
ною економічною структурою на 
місцевому споживчому ринку, 
адже в ній функціонують майже 
25 торговельних закладів. 

Вперше сільську мережу тут 
реконструювали і модернізували 
у 2005 р. Згодом запровадили но-
вітні технології продажів, їх об-
лік через комп’ютерні програми, 
перейшли на взаємовигідні сто-
сунки із виробниками та поста-
чальниками товарів. Все це під-
няло кооперативну торгівлю на 
вищий щабель, забезпечило зрос-
тання ефективності реалізації то-

варів, дозволило спілчанам нако-
пичувати фінансові ресурси для 
подальшого розвитку.

Однак тут не звикли сидіти 
склавши руки, позаяк успішна тор-

гівля вимагає постійного вдоскона-
лення. Голова правління спожив-
чого товариства Василь Цанько пе-
реконаний, що у ринкових умовах 
перемагає той, хто випереджає сво-

їх конкурентів у прийнятті рішень, 
пошуках нестандартних кроків у 
сфері обслуговування.

Нині для споживчого товари-
ства настав третій період модер-
нізації своєї торгівлі. Освоєння 
сучасних технологій продажів, 
відповідного рівня устаткування, 
осучаснення асортименту това-
рів, управління товарними ресур-
сами дають поштовх до розвитку 
економіці первинної ланки. Але 
тут інша проблема: сучасний 
сільський покупець вимагає від 
торгівлі значно ширшого асорти-
менту товарів, послуг, а коопера-
тори Великих Лучків і раді б при-
стати на такі вимоги, та не виста-
чає торговельних площ. Вихід 
знаходять у розширенні існую-
чих магазинів, облаштуванні під 
торговельні зали підсобних та ін-
ших приміщень. Більше того, у 

діючих крамницях повністю де-
монтують перегородки і зводять 
нові, розширюючи торговельні 
зали; також не забувають про су-
часне освітлення, торговельне, 
холодильне обладнання, що до-
зволяє урізноманітнити асорти-
мент товарів та забезпечити віль-
ний доступ до них покупцям. 

– Магазин у Великих Лучках 
вже кілька років відчував брак тор-
говельних площ, – розповідає Ва-
силь Цанько, – адже 70 кв. м не да-
вали можливості розширити асор-
тимент товарів, забезпечити висо-
кий рівень обслуговування. Тож 
після вивчення пропозиції інжене-
ра прийняли рішення розібрати 
стіну до підсобного приміщення і 
створити ще одну торговельну 
залу на 50 кв. м. Натомість підсоб-
ку обладнали у прибудові, колиш-
ньому тарному складі. Тепер сіль-
ська крамниця отримала справ-
жній статус коопмаркету з усіма 
притаманними йому функціями, 
обладнанням, двома розрахунко-
вими вузлами тощо. У маркеті пра-
цюють молоді спеціалісти, багато 
з них – випускники Мукачівського 
кооперативного коледжу.

На черзі у місцевих кооперато-
рів розширення торговельних 
площ у крамниці с. Баркасово. Як 
зазначив Іван Рубіш, завдяки цим 
процесам вдається збільшувати 
обсяги реалізації товарів у кон-
кретних закладах на 30–40%.

Михайло МАЗУР      

COOP: РЕГІОНИ

ІННОВАЦІЇ

 СИЛА  БРЕНДУ

 КІРОВОГРАДЩИНА  
Правління Бобринецького 
районного споживчого то-
вариства продовжує  осу-
часнювати сільські магази-
ни. Нещодавно по-новому 
почала виглядати коопера-
тивна крамниця формату 
«Coop-стандарт», 
що у с. Веселівка.

Цю торговельну точку 
відвідує у селі чи не кожен 
мешканець. По-перше, че-
рез зручне розташування, 
адже це центр села, до того 
ж поруч приміщення сіль-
ської ради, школа та авто-
бусна зупинка; неподалік 
траса національного зна-
чення «Кропивницький–
Миколаїв». По-друге, через 
помірні ціни, нижчі, ніж у 

приватних закладах торгів-
лі. Все це, а також широкий 
асортимент та професійний 
персонал роблять магазин 
популярним. Навіть під час 
ремонтних робіт крамниця 

не припиняла свою торго-
вельну діяльність, забезпе-
чуючи жителів свіжими про-
дуктами харчування та то-
варами першої необхіднос-
ті. Місцеві вже добре зна-
ють, що кожного дня на них 
тут чекає свіжий хліб та за-
пашна здоба. Осучаснили й 
зону відпочинку в кафе, яке 
працює під одним дахом із 
магазином. 

Цієї весни у закладі зро-
били реконструкцію фасад-
ної частини, замінили мета-
лопластикові вікна і двері, 
встановили нові екстер’єрні 
вивіски, здійснили ремонт 
всередині магазину. А су-
часне торговельне та холо-
дильне обладнання, окрім 
своїх основних функцій, ста-
ло ще й справжньою окра-
сою інтер’єру, до того ж 
воно візуально збільшило 
торговельну площу. Близь-
ко 5 тисяч найменувань то-
варів становить асортимент 
продовольчого та непродо-

вольчого відділів. Майже 
10% у загальному товароо-
бороті – це господарська 
група. 

Особливим предметом 
гордості для районної струк-
тури є наявність у магазині 
продукції власного вироб-
ництва (хлібобулочні та кон-
дитерські вироби, рибні 
пресерви, солена та копче-
на риба). Найкращі місця у 
торговельній залі відводять-
ся під продукцію, яку виго-
товляють у цеху підприєм-
ства «Хлібокомбінат».

Час від часу торгова 
служба райспоживтовари-
ства на чолі із заступником 
голови правління з питань 
торгівлі Людмилою Рідько 
та товарознавцем Валенти-
ною Абазою розширює та 
вдосконалює існуючий 
асортимент. Велика роль в 
асортиментному наповнен-
ні полиць належить і про-
давчиням – Валентині та 
Наталії Ткаченко, які уваж-

но вивчають попит, смаки і 
вподобання споживачів. 
Родинний тандем свекрухи 
й невістки із великою відпо-
відальністю виконує свої 
обов’язки. Тут кожного 
радо зустрінуть, професій-
но проконсультують, за по-
треби – підтримають до-

брим словом та щирою 
усмішкою. Це той випадок, 
коли самовіддача продав-
ців є запорукою успіху ма-
газину. Щомісячний това-
рооборот закладу має тен-
денцію до зростання. 

Ірина ШІХІЄВА

КУРС НА ОСУЧАСНЕННЯКУРС НА ОСУЧАСНЕННЯ

ЩОБ СIЛЬСЬКА ТОРГIВЛЯ БУЛА УСПIШНОЮ
 ЗАКАРПАТТЯ   Як показує досвід мукачівських кооператорів, процеси реконструкції та модернізації спілчанської 
роздрібної торгівлі аж ніяк не є разовою акцією. Щоб бути успішними на споживчому ринку, гідно конкурува-
ти з підприємствами  інших форм власності, необхідно регулярно запроваджувати новітні технології у торгівлі, 
системно розвивати галузь, не тупцювати на місці. 

Відкриття після реконструкції коопмаркету у Великих Лучках

Голова правління Мукачівської райспоживспілки Іван Рубіш (праворуч) 

та голова правління Великолучківського споживчого товариства Василь Цанько
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ФОТОРЕПОРТАЖ «Уся економіка – це наука про те, як люди приймають рішення».

Джеймс ДЬЮЗЕНБЕРРІ, американський економiст

 РИНКИ

–Р инкова галузь нині є одні-
єю із стабільних еконо-
мічних структур системи, 
але  й вона останнім ча-
сом відчуває необхідність 

модернізації задля забезпечення  рен-
табельності, – каже директор ПСК «Ри-
нок» Надвірнянського райспоживтова-
риства Василь Кріцак. – Зростають пла-
тежі на землю, податкове навантажен-
ня, вартість енергоносіїв, податок на 
нерухомість тощо, тобто проблем із 
кожним днем додається. Саме це і зму-
шує нас шукати вихід у збільшенні ва-
лових доходів через модернізацію під-
приємства та ефективне використання 
наявних торговельних площ. 

Пан Василь очолив кооперативне 
підприємство трохи більше року тому. 
Чи не відразу ж перед ним постала про-
блема катастрофічного зростання ви-
трат обертання, для покриття яких за-
роблених доходів явно не вистачало. 
Після детального обстеження викорис-
тання площі ринку (особливо – торго-
вельної) дирекція дійшла висновку, 
що кожен її метр необхідно більш 
ефективно залучати до господарської 
діяльності.

Для початку вирішили відмовитися 
від торговельних місць застарілого 
формату, незручних як для продавців, 
так і для покупців – без вільного досту-
пу до продукції та належного обслуго-
вування. 

– Вихід із ситуації знайшли в концеп-
ції розвитку ринків як сервісно-
торгових центрів – за прикладом інших 
кооперативних підприємств, – розповів 
Василь Кріцак. – Відтак прийняли рі-
шення спеціалізувати торгівлю на рин-
ку через відкриття сучасних відділів з 
малими архітектурними формами. 

Протягом минулого року на ринку 
вдалося встановити майже тридцять су-
часних МАФів, що дозволило забезпе-
чити ефективні продажі м’ясопродуктів, 
частини продовольчих товарів, значно 
підняти рівень культури обслуговуван-
ня. Модернізували торговельні місця 
на першому поверсі ринку; для потреб 
продавців встановили бойлери, уми-
вальники; у торговельній залі оновили 
систему електроосвітлення, застарілі 

лампи замінили на сучасні енергоощад-
ні. Загалом на модернізацію витратили 
майже 800 тис. грн. Варто зауважити, 
що у спорудження МАФів вкладалися 
виключно кооперативні інвестиції, без 
залучення коштів підприємницьких 
структур, щоб у подальшому уникнути 
можливих майнових суперечок та зазі-
хань на спілчанське майно. 

На питання, яким чином інвестовані 
у модернізацію кошти позитивно впли-
вають на фінансові результати роботи 
кооперативного ринку, у його керівни-
цтва була чітка відповідь. Отже, за ми-
нулий рік після вищезазначених захо-
дів із реконструкції підприємства вало-
ві доходи зросли більше, ніж на 25%. 
Тобто фінансові надходження у касу 
збільшилися на чверть! Алгоритм та-
кий: після поліпшення умов праці під-
приємців зросла орендна плата; осучас-
нення торговельних місць призвело до 

покращення обслуговування покупців, 
а отже і до зростання їх кількості; мо-
дернізація підприємства дозволила роз-
ширити спектр платних послуг і т.д. 
Загалом за минулий рік доходи на рин-
ку досягли рекордних 1,662 млн. грн., а 
вже у першому кварталі цього року – 
614 тис. грн., тобто цьогорічний приріст 
становить 76%. Головний бухгалтер ко-
оперативного ринку Оксана Пилипонюк  
переконана, що за таких темпів зростан-
ня доходів вже до кінця року підприєм-
ству вдасться відпрацювати вкладені у 
розвиток фінансові ресурси.  

Однак на досягнутому тут не зупиня-
ються. Вже розпочалися підготовчі ро-
боти з реконструкції другого поверху 
ринку площею понад 800 кв. м. За заду-
мом кооператорів, замість складських 
приміщень там будуть сучасні МАФи 
для торгівлі продовольчими товарами, 
зокрема молокопродуктами.

Загалом на кооперативному ринку, 
окрім місць для сільгоспвиробників, 
створені умови для ведення бізнесу 
майже для 80-ти підприємців. Таким 
чином кооператори сприяли появі май-
же 200 робочих місць.

На балансі підприємства перебуває 
ще один ринок на околиці Надвірної, де 
на невеликій площі проводиться торгів-
ля великою рогатою худобою, телята-
ми, поросятами, птицею. Працює він 
кілька днів на тиждень і сюди 
з’їжджаються продавці та покупці з різ-
них районів області. 

До слова, таких ринків на Прикар-
патті не так вже й багато, тож надвір-
нянські кооператори, можна сказати, 
задовольняють гостру потребу селян у 
таких об’єктах.

Михайло МАЗУР       

МОДЕРНIЗАЦIЯМОДЕРНIЗАЦIЯ –  – ПЕРЕДУМОВА  РЕНТАБЕЛЬНОСТIПЕРЕДУМОВА  РЕНТАБЕЛЬНОСТI
  ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА      Економічна, фінансова політика, податко-
ві навантаження у державі, з одного боку, пригнічують госпо-
дарську діяльність суб’єктів споживчої кооперації, а з іншого 
– стимулюють їхній розвиток. Адже в умовах ринкової еконо-
міки, щоб не пасти задніх, треба постійно шукати і знаходити 
шляхи підвищення ефективності кооперативного бізнесу.

Колектив апарату ПСК «Ринок» Надвірнянського райспоживтовариства 

(у центрі – директор Василь Кріцак)

Представник 

державної 

лабораторії 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи 

на ринку 

перевіряє

документацію 

про походження 

м’ясопродуктів

На кооперативному ринку 
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 ПРОФІЛАКТИКА КАНА-

ЛУ

12.35 Д/с «Столика Японія»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Перша шпальта 

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.35 Д/с «Бог в Америці»

16.40 Д/ф «Порятунок фер-

ми»

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.00 Вікно в Америку

18.30 Новини

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 Т/с «Справедливі»

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

23.00 Перша шпальта 

23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК

01.10 Новини 

01.35 Про головне 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Вікно в Америку 

02.25 Д/с «Столика Японія»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

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 «Міняю жінку-2» 

12.05 Х/ф «Шукаю жінку з ди-

тиною» 

15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 

19.30 ТСН 

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Цен-

тральна лікарня» 16+

23.10, 00.45 Х/ф «Друзі друзів» 

16+

04.10 Х/ф «Хроніка» 16+

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.20, 13.25 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

Новини 

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером» 

09.20 Х/ф «Арфа для коха-

ної» 16+

11.05 Х/ф «Щасливий марш-

рут» 

15.50 «Чекай мене» 

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.10 «Подробиці» 

20.40 Т/с «Райські яблучка. Жит-

тя триває» 

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю…» 

02.50 Д/п «Подорожі в часі» 

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV 

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Дивитись усім!

06.05 Громадянська оборона

07.05 Факти

07.45 Надзвичайні новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Каратель» 16+

15.35, 16.10 Х/ф «Штурм Білого 

дому» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Останній бронепоїзд» 

16+

22.25 Х/ф «Залізне небо» 16+

00.30 Х/ф «Привид будинку на 

пагорбі» 16+

02.20 Дивитись усім!

02.50 Провокатор

СТБ

 05.40, 16.00 «Все буде добре!» 

07.40 «Полювання» 

08.40 Х/ф «Маша» 12+

10.20 «Україна має талант!-4» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40, 00.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

20.30, 22.35 «Хата на тата» 

03.05 «Найкраще на ТБ»

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 «Буду вірною дружи-

ною»

14.40, 15.30 Т/с «Друге дихання»

15.00, 19.00, 23.00, 01.45 

Сьогодні

19.45, 02.35 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Коли минуле попере-

ду» 16+

23.30 Х/ф «Особливо небезпеч-

ний» 16+

03.35 Зоряний шлях

05.20 Т/с «Черговий лікар» 

ВІВТОРОК, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Вересень 

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.20 Фольк-music 

16.40 Д/ф «Порятунок ферми»

17.15 Хто в домі хазяїн? 

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.30 Новини

18.45 Про головне

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

19.55 Перший на селі 

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 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК

01.10 Новини 

01.35 Про головне 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Т/с «Лінія захисту»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

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, 12.05 «Міняю жінку-2» 

13.25, 14.25, 15.25, 20.15, 

21.15, 22.10 Т/с «Цен-

тральна лікарня» 16+

16.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 

19.30 ТСН 

23.10, 01.00 Х/ф «Кур’єр з раю» 

16+

04.40 «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 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.10 «Подробиці» 

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю…» 

02.50 Д/п «Подорожі в часі» 

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV 

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.55 Більше ніж правда

10.55 Х/ф «Залізне небо» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с «Небо у вогні» 

16+

17.40, 21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

22.30 Х/ф «Дорожня пригода» 

16+

00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.00 Дивитись усім!

02.50 Провокатор

СТБ

 06.50, 16.00 «Все буде добре!» 

08.50 «Україна має талант!-4» 

12.30, 01.05 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40, 00.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

20.30, 22.35 «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 Т/с «Жіночий лікар-2» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.50 Сьогодні

15.30 Т/с «Жіночий лікар-2» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Коли минуле попере-

ду» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

02.00 Х/ф «Особливо небезпеч-

ний» 16+

04.40 Реальна містика

СЕРЕДА, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.20 Світло

16.40 Д/ф «Порятунок ферми»

17.15 Хочу бути 

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.30 Новини

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

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК

01.10 Новини 

01.35 Про головне 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Т/с «Лінія захисту»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

05.05 Т/с «Чорна Рада»

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» 

10.35, 12.00 «Міняю жінку-2» 

13.15, 14.15, 15.15, 20.15, 

21.15, 22.10 Т/с «Цен-

тральна лікарня» 16+

16.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 

19.30 ТСН 

23.10, 00.50 Х/ф «Острів 

везіння» 16+

04.25 Х/ф «Дом Гемінгвей»

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, 02.05 «Подробиці» 

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю…» 

02.50 Д/п «Подорожі в часі» 

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

05.15 «Подробиці»

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30, 09.55 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.50 Х/ф «Дорожня пригода» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с «Небо у вогні» 

16+

17.40, 21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.30 Х/ф «Дорожня пригода-2» 

16+

00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.05 Дивитись усім!

02.50 Провокатор

СТБ

 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 

08.40 «Україна має талант!-4» 

11.45, 01.05 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним» 

13.35 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

20.30, 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 лі-

кар» 

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 «Коли минуле попере-

ду» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 10

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.40 Д/ф «Порятунок ферми»

17.15 Школа Мері Поппінс 

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.30 Новини

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 Сед-

лецькою

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

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК

01.10 Новини 

01.35 Про головне 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Т/с «Лінія захисту»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

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 «Міняю жінку-2» 

12.05 «Міняю жінку-4» 

13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 

21.15, 22.10 Т/с «Цен-

тральна лікарня» 16+

16.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 

19.30 ТСН 

23.10, 01.05 Х/ф «Няньки» 

04.50 «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, 04.20 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 01.50 «Подробиці» 

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю…» 

02.30 Д/п «Подорожі в часі» 

03.00 «уДачний проект» 

03.40 «Готуємо разом» 

05.05 «Подробиці»

ICTV 

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.00 Секретний фронт

11.00, 13.20 Х/ф «Дорожня 

пригода-2» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Небо у вогні» 16+

15.30, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток» 16+

17.40, 21.30 Т/с «Останній 

бронепоїзд» 16+

18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

Для приватних осіб пропонуємо зруч-
ний спосіб оплати за розміщення у на-
шій газеті оголошень, вітань, некро-
логів, 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» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 
   оголошення/вітання/некролога 

    у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату 
сфотографуйте або відскануйте і наді-
шліть цей файл разом із текстом оголо-
шення (вітання чи некролога) на електрон-
ну адресу редакції (mail@visty.com.ua). 
У разі відправки через «Укрпошту» зваж-
те 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, га-
зета виходить по четвергах) та номер 
свого мобільного телефону. Якщо 
бажаєте впевнитися, що секретаріат 
«Віс тей…» отримав вашого листа, пе-

редзвоніть після його відправки до 

редакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-

собом лишається відправка електрон-

кою гарантійного листа з текстом ого-

лошення (привітання, некролога). В 

листі, нагадуємо, необхідно вказати 

спосіб оподаткування вашого підпри-

ємства (платники ПДВ чи єдиного по-

датку, якщо платники ПДВ – необхідна 

ще й копія свідоцтва); повне наймену-

вання підприємства/організації; теле-

фон; електрон ну адресу. Редакція ви-

ставить рахунок, після оплати якого 

слід надіслати нам відповідний під-

тверджуючий документ. 

Вартість за розміщення в газеті «Ві-

сті…» оголошень, привітань, некро-

логів розміром до 1500 знаків без фото 

становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 

оплачуються пропорційно до вста-

новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ

20.20 Інсайдер

22.30 Х/ф «Не погрожуй 

Південному центру, попи-

ваючи сік у себе в кварталі» 

16+

00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.00 Дивитись усім!

02.45 Провокатор

СТБ

 06.45, 16.00 «Все буде добре!» 

08.40 «Україна має талант!-4» 

12.30, 00.40 «Містичні історії-4 з 

Павлом Костіциним» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис» 

18.00 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого 

тіла-3»

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, 02.40 

Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Коли минуле попере-

ду» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Т/с «Черговий лікар»

П’ЯТНИЦЯ, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.40 Д/ф «Порятунок ферми»

17.15 Хто в домі хазяїн? 

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.30 Новини

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 Сед-

лецькою

23.30 Д/с «Дикі тварини»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК 

01.10 Новини 

01.35 Про головне

01.50 Новини. Культура 

02.05 Т/с «Лінія захисту»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

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» 

10.35, 11.50 «Міняю жінку-4» 

13.05, 14.05, 15.05 Т/с «Цен-

тральна лікарня» 16+

16.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 

19.30 ТСН 

20.15 «Ліга сміху-2» 

22.10 «Розсміши коміка. Діти» 

00.00, 05.10 «Вечірній Київ» 

02.05 «Міс Україна 2016»

ІНТЕР

05.45 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 яблуч-

ка. Життя триває» 

17.10 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00, 02.20 «Подробиці» 

20.40 Т/с «Полуничний рай» 

00.40 Х/ф «Велика розмова» 

03.00 Д/п «Україна. Забута 

історія» 

03.45 «Чекай мене»

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «Під укіс» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток» 16+

17.40 Т/с «Останній бронепоїзд» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Скетч-шоу «На трьох»

00.50 Х/ф «Невдахи» 

02.20 Х/ф «Не погрожуй 

Південному центру, попи-

ваючи сік у себе в кварталі» 

16+

03.45 Дивитись усім!

СТБ

 08.40 Х/ф «Осінній вальс» 16+

10.45 Х/ф «Особисте життя 

лікаря Селіванової» 

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.35 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання» 

20.40, 22.45 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка» 

23.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

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, 02.50 

Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-

на»

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду» 16+

01.10 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.40 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях

СУБОТА, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.20 Хто в домі хазяїн?

10.40 Хочу бути 

11.00 Фольк-music 

12.30 Т/с «Справедливі»

16.20 Богатирські ігри 

17.15 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Kendlinger dirigent Straub 

(cимфонічний оркестр та 

балет)

19.10 Х/ф «Маленька Фадетта»

21.00 Новини 

21.30 Розсекречена історія 

22.20 Книга.ua 

22.45 Мегалот 

23.00 Борхес 

23.30 Д/с «Бог в Америці»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК 

01.10 Новини 

01.30 Театральні сезони 

01.55 Світло 

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

1+1

07.05 ТСН 

08.00 «Гроші» 

09.15, 10.20 «Вгадай ящик» 

11.10 «Світське життя» 

12.10 Х/ф «Чудо за розкладом» 

12+

16.25, 21.15 «Вечірній квартал» 

18.30 «Розсміши коміка 2017» 

19.30 ТСН 

20.15 Х/ф «Знай наших» 

23.15 «Світське життя» 

00.15 «Розсміши коміка. Діти» 

02.05, 05.00 «Вгадай ящик» 

05.40 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

05.30 «Подробиці»

06.10 Мультфільм 

06.40 Х/ф «Поживемо — поба-

чимо» 

08.15 Х/ф «Здрастуй і проща-

вай» 

10.10 Х/ф «Баламут» 

12.00 Х/ф «Одружений холос-

тяк» 

13.50 Т/с «Серафима Прекрас-

на» 

20.00 «Подробиці» 

20.30 «Ювілейний концерт Софії 

Ротару» 

22.50 Д/п «Софія Ротару. Секре-

ти її успіху» 

23.50 Х/ф «Мисливці за розу-

мом» 18+

01.40 «Подробиці» 

02.10 Х/ф «Літа молодії» 

03.25 Х/ф «Дівчина з маяка» 

04.40 Х/ф «Здрастуй і проща-

вай»

ICTV 

04.45 Факти

05.05 Т/с «Відділ 44» 16+

06.45 Дивитись усім!

07.45 Без гальм

08.45 М і Ж

09.45 Скетч-шоу «На трьох»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Під укіс» 16+

14.55 Х/ф «Невдахи» 

16.50 Х/ф «З усіх сил» 

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Нестримні» 16+

22.05 Х/ф «Нестримні-2» 16+

00.00 Х/ф «Ганнібал» 18+

02.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.05 Провокатор

СТБ

 06.05 «Все буде добре!» 

08.05 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.25 «Хата на тата» 

12.15 «Вагітна у 16» 

14.10 «Доньки-матері» 

15.10 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання» 

17.05 Х/ф «Терміново, шукаю 

чоловіка» 

19.00 Х/ф «Наречений» 16+

23.05 Х/ф «Діамантова рука» 

01.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні 

07.15 Зоряний шлях 

08.20 Т/с «Коли минуле попере-

ду» 16+

13.50, 15.20 Т/с «Моє улюблене 

чудовисько»

15.00, 19.00, 02.00, 05.20 

Сьогодні

18.00, 19.30 Т/с «Печалі-радощі 

Надії»

22.20 Т/с «Ляльки»

02.30 Реальна містика

04.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.50 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Орегонський путів-

ник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 Х/ф «Маленька Фадетта»

11.40 Театральні сезони

12.05 Мистецькі історії

12.20 Фольк-music

13.45 Д/с «Садові скарби»

14.40 Т/с «Гранд готель»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

23.00 Книга.ua 

23.30 Богатирські ігри 

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СУПУТНИК 

01.10 Новини 

01.30 Театральні сезони 

01.55 Надвечір’я. Долі 

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

1+1

06.05 ТСН 

07.00 «Українські сенсації» 

08.00 Х/ф «Знай наших» 

09.00 Лото-Забава 

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь» 

09.50 «Розсміши коміка 2017» 

10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 

14.30, 15.20 «Світ 

навиворіт-4. В’єтнам» 

16.15 «Світ навиворіт-3. 

Танзанія, Ефіопія» 

17.35 «Ліга сміху-2» 

19.30 ТСН 

20.15 Х/ф «Інша жінка» 16+

00.00, 02.00 Х/ф «Шик» 12+

ІНТЕР

06.05 Мультфільм 

06.35 Х/ф «Стежки-доріжки» 

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пек-

ло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Мої зірки прекрас-

ні» 

13.50 Т/с «Серафима Прекрас-

на» 

20.00, 01.15 «Подробиці» 

20.30 Д/п «Острів Фіделя» 

21.30 Т/с «Секта» 

ICTV 

04.35 Факти

05.05 Т/с «Код Костянтина» 16+

06.40 Т/с «Відділ 44» 16+

10.20 Х/ф «Вбивча швидкість» 

16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «З усіх сил» 

14.50 Х/ф «Нестримні» 16+

16.50 Х/ф «Нестримні-2» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Нестримні-3» 16+

21.45 Х/ф «Куля в лоб» 16+

23.35 Х/ф «Ганнібал» 18+

01.55 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.20 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ

 06.30 «Все буде добре!» 

07.40 «Хата на тата» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.00 «Караоке на Майдані» 

11.55 «Полювання» 

13.00 Х/ф «Діамантова рука» 

14.55 Х/ф «Наречений» 16+

19.00, 02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-3»

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.20 Зоряний шлях 

08.50 Т/с «Коли минуле попере-

ду» 16+

14.10 Т/с «Печалі-радощі Надії»

18.00, 19.30 Т/с «Буде світлим 

день» 

19.00, 06.10 Сьогодні

22.15 Т/с «Моє улюблене чудо-

висько»

02.00 Реальна містика 

03.50 Т/с «Черговий лікар»
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  КЛУБ

ЗА ПРОФЕСІЄЮ

ВРАЖЕННЯ 

МАРКЕТОЛОГІВ

Упродовж навчального року 
студенти-маркетологи Херсон-
ського кооперативного еко-
номіко-правового коледжу ак-
тивно вивчали теорію маркетин-
гу: писали конспекти, обговорю-
вали різноманітні стратегії, 
розв’язували оригінальні кейси. 
Усе це було в межах навчально-
го закладу між одногрупника-
ми. Не виникало різких стресо-
вих ситуацій, адже завжди мож-
на було сподіватися на допомо-
гу викладачів. Однак теорія – це 
одне, а ось практика – це вже ре-
альний досвід. А студенти-
маркетологи мають бути не тіль-
ки теоретично підкованими, але 
ще й творчими та креативними 
особистостями, які вміють зна-
ходити нестандартні рішення у 
доволі типових ситуаціях. Юні 
маркетологи Херсонського коо-
перативного вже роблять свої 
перші кроки в професійній ді-
яльності та готові поділитися 
враженнями. 
Дар’я  БуткоДар’я  Бутко

– Працюю-
чи на посаді 
маркетолога в 
компанії, що 
займається 
оптовою тор-
гівлею твер-
дим, рідким, 
газоподібним 
паливом і подібними продукта-
ми, я зрозуміла, що фахівець з 
маркетингу –- це справді мозок 
організації. Будь-які рішення ке-
рівника, що стосуються збуту, 
закупівлі, формування ціни, ре-
клами та інші узгоджуються із 
маркетологом. А він, у свою чергу, 
зобов’я заний знати все! Вдячна 
коледжу, що отримала достойні 
знання і на практиці почуваюся 
доволі впевнено.

Вікторія Вікторія 

ПісоченкоПісоченко
– Я працю-

вала у відділі 
маркетингу в 
гіпермаркеті 
«Нова лінія». 
Щодня отри-
мувала нові 
враження і досвід. На підприєм-
стві сприятливий соціально-
психологічний клімат, хороші 
наставники. Тут я могла впро-
ваджувати те, чому мене на-
вчили в коледжі. Ми створюва-
ли рекламу, здійснювали моні-
торинг і аналіз інформації в Ін-
тернеті, складали звіти, дослі-
джували потреби споживачів 
та намагалися задовольнити 
їх. На практиці я ще раз переко-
налася у тому, що робота мар-
кетолога – це моє!

Любов Любов 

ЧорнаЧорна 

– Коли мене 
направили на 
практику в 
Херсонську 
тор гово-про-
мис ло ву пала-
ту, то спо-
чатку подума-
ла про те, які 
практичні навички я можу 
отримати на підприємстві, 
що надає такі специфічні по-
слуги. Однак уже після першого 
дня роботи зрозуміла, як гли-
боко я помилялася. Адже мар-
кетинг застосовується не 
лише в торгівлі, а й у сфері по-
слуг. Участь у виставках, кон-
ференціях, аналіз інтернет-
ресурсів, пошук необхідної ін-
формації, моніторинг діяль-
ності фірм, звітність – це пе-
релік тієї роботи, яку я щодня 
виконувала.

Олеся Олеся 

ПетрішенкоПетрішенко 
– Я проходи-

ла практику в 
ТОВ «Меха-
нічний завод». 
Працювати 
тут – наче 
бути у родині. 
Мені дуже зна-
добилися отримані в коледжі 
знання з маркетингу, менедж-
менту, логістики, економіки, 
ринкових досліджень. Часто 
згадувала теоретичні наста-
нови викладачів і використову-
вала їх у своїй практичній ді-
яльності. Окрім того, зрозумі-
ла, що маркетолог обов’язково 
повинен мати аналітичне мис-
лення та розбиратися в еконо-
мічних процесах.

Діана Діана 

ФуфрейФуфрей
 – Практи-

к а  в  П р А Т 
«Южмормон-
таж» дала 
змогу закріпи-
ти отримані 
знання. Бага-
то дисциплін, 
що вивчалися 
в коледжі, згодилися і під час ви-
конання практичних завдань. 
Адже підприємство за обсяга-
ми діяльності досить велике, 
здійснює міжнародну торгів-
лю, а тому роботи для марке-
толога багато. Проводити до-
слідження різних ринків за ре-
гіонами, визначати місткість, 
насиченість, частку ринку, 
складати звіт з маркетинго-
вих досліджень та надавати 
пропозиції – усе це неабияк від-
повідально. 

Наталя Наталя 

ФютакФютак 

– Я проходи-
ла практику в 
ПП «Наддні-
пряночка», що 
надає полігра-
фічні послуги 
та реалізує су-
венірну продук-
цію. До марке-
толога висувається ряд вимог: 
бути комунікабельним, креатив-
ним, ініціативним, цілеспрямо-
ваним. Уже з перших днів прак-
тики я зрозуміла, що це моє. 
Адже знайти підхід до партнера 
по бізнесу, домовитися про замов-
лення послуг, виявити ключові 
мотиви купівлі товару – це для 
мене не буде новим, тому що в ко-
леджі ми добре розвивали комуні-
кативні навички на семінарських 
та практичних заняттях.

ПЕРШИЙ 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД 

БУХГАЛТЕРІВ 

І ФІНАНСИСТІВ 

Здавалося, що тільки вчора 
розпочалось навчання і знайом-
ство з майбутньою професією, а 
вже сьогодні установи та підпри-
ємства міста й області зустріли 
студентів третього курсу Херсон-
ського кооперативного еконо-
міко-правового коледжу на прак-
тиці. Тож маємо шанс продемон-
струвати – хто чого вартий.

Майбутні бухгалтери розпоча-
ли практику в бухгалтеріях під-
приємств, організацій різних 
форм власності – це і торгівля, і 
виробництво, і надання послуг, і 
бюджетні установи. Кожен міг 
вибрати цікавий для нього на-
прям і проявити себе.

Із перших днів коледж отри-
мав приємні новини, що два ви-
пускники вже зацікавили робото-
давця і під час практики прохо-
дять стажування, тож після закін-
чення навчального закладу бу-
дуть працевлаштовані на посади 
бухгалтерів. І це тільки початок, 
наші бухгалтери здатні на великі 
та почесні справи!

А студенти спеціальності «Фі-
нанси і кредит» проходили вироб-
ничу практику в банківських 
установах. Коледж постійно 
співпрацює з провідними банка-
ми Херсона та області: ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України», 
ПАТ КБ «Райффайзен банк 
Аваль», ПАТ «Приватбанк», ПАТ 
КБ «ПУМБ», ПАТ КБ «Промін-
вестбанк» та інші.

Члени гуртка 

«Маркетинг-мікс» 

та прес-центр коледжу

ПРАКТИКА ВИПУСКНИКІВ: 

ЯК ЦЕ БУЛО

Технiк-технолог з 

технологiї харчуван-

ня – висококласний 

фахiвець iндустрiї 

гостинностi. Техно-

лог знає все про 

науковi основи пра-

вильного харчуван-

ня, про закони i пра-

вила кулiнарного 

мистецтва, про 

гостиннiсть i культу-

ру обслуговування. 

Аби бiльше заглиби-

тися в цю професiю, 

трiшки поекспери-

ментувати або 

навiть навчитися 

чогось нового, в 

Харкiвському коо-

перативному 

торгово-еконо мiч-

ному коледжi актив-

но дiє клуб «Феєрiя 

смаку», в якому 

кожного навчально-

го року вiдбуваєть-

ся низка цiкавих 

подiй. 

Актив ни ми членами 

клубу є переважно 

студенти старших 

курсiв. Хоча й пер-

шокурсники вiд них 

не вiдстають i по-

троху долучаються 

до роботи клубу, як i 

студенти iнших 

спецiальностей, 

викладачi та навiть 

батьки.  

Пiдсумовуючи 2016–

2017 навчальний рiк, 

можна виокремити 

велику кiлькiсть 

подiй, що вiдбува-

лися за участi клубу 

«Феєрiя смаку»: 

засiдання, виставки 

до Дня вiдкритих 

дверей, участь у 

мiжколеджiвських 

ярмарках тощо. Всi 

студенти з 

нетерпiнням чекали 

засiдань клубу, в 

якому працювали за 

рiзними напрямами. 

Так, на базi клубу 

працює школа 

карвiнгу – це мисте-

цтво декорування з 

овочiв та фруктiв. 

Нинi ця технiка ста-

ла дуже популяр-

ною. У свiтi навiть 

проводяться 

рiзноманiтнi турнiри 

з карвiнгу. 

Також студенти 

практикуються у 

розробцi власних 

фiрмових страв та 

в їхньому приготу-

ваннi; навчаються 

використовувати 

iнновацiйнi, 

креативнi технологiї 

пiд час приготуван-

ня та подачi страв.

За бажанням сту-

денти вiдвiдували 

школу кондитер-

ського арт-вiзажу, 

де знайомилися з 

сучасними цiкавими 

тенденцiями 

оформлення тортiв 

та тiстечок. 

Молодь отримала 

незабутнi враження 

вiд власноручного 

створення 

кулiнарних та кон-

дитерських 

шедеврiв. Тож клуб 

«Феєрiя смаку» iз 

нетерпiнням чекає 

на своїх нових 

учасникiв!

Циклова комiсiя 

харчових технологiй 

та ресторанного 

бiзнесу

«ФЕЄРIЯ  СМАКУ» 
ЗА  АВАНГАРДНI  ПIДХОДИ 
В  КУЛIНАРIЇ
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

МУЛЬТИФЕСТИВАЛЬ

«Я ніколи не кажу: «Мені потрібно, щоб ви це зробили». Я кажу: «Мені цікаво, чи зможете ви це зробити».

Генрi ФОРД, американський промисловець

П редставники Полтав-
ського університету 
економіки і торгівлі 
щороку беруть участь 
у Студреспубліці. Так, 

Марина Негода, голова студра-
ди Інституту економіки, управ-
ління та інформаційних техно-
логій ПУЕТ розповіла «Ві-
стям…», як проходила літня 
Студреспубліка, що корисного 
вдалося почерпнути на заході та 
хто став студентським мером. 

– Студентська республіка – те-
матичний захід. Цього року 
його тема заходу – «Освіта – 
ключовий напрямок нової інду-
стріалізації Полтавщини». Які 
конкретно завдання потрібно 
було вирішити під час Студрес-
публіки?
– Тема ХІХ Полтавського ре-

гіонального етапу Міжнародної 
програми «Студентська респу-
бліка» справді змусила всіх 
учасників цілковито занури-
тись у вивчення та аналіз пози-
тивних і негативних аспектів 
освіти на Полтавщині. Адже 
саме якісна освіта – ключовий 
напрямок нової індустріаліза-
ції нашого регіону. Упродовж 
3-х днів учасники працювали в 
умовах інтенсивного мозкового 
штурму, під час якого формува-
ли нові ідеї та проекти задля 
модернізації та покращення 
освітнього процесу.

– Наскільки мені відомо, такий 
захід передбачає різнопланові 
ігри, дискусії, презентації. Що 
найбільше запам’яталося?
– Під час Студреспубліки на 

учасників чекали програми не 
лише інтелектуального характе-

ру, але й спортивного та розва-
жального. Упевнена, що мульти-
фестивальна частина сподоба-
лась учасникам найбільше. «Ма-
фія», «Денна туса», цікавий 
«Квест-фестиваль», «Нічна туса», 
«Міс та Містер Студреспубліки», 
інтелектуальна гра «Що? Де? 
Коли?», а також турніри з футбо-
лу, стрітболу, кулькової стріль-
би робили кожен день незабут-
нім, яскравим та драйвовим.

Напевно, найяскравішою по-
дією було проведення конкурсу 
«Міс та Містер Студреспубліки». 
Учасники дарували глядачам не 
тільки свою красу, а й крутий та 
запальний настрій, дивували 
своїми талантами.  А проведен-
ня екстремального квесту дода-
ло сміливості та адреналіну кож-
ному, хто брав у ньому участь. 
Упродовж 3-х днів студреспублі-
канці взагалі не сумували, а про-
являли себе на всі 100%.

– Мотивуючі виступи яких ліде-
рів, експертів почули? 
– Для студреспубліканців ор-

ганізатори підготували низку ці-

кавих факультативів, зокрема 
зустріч із міським головою Пол-
тави 2006-2010 рр., депутатом 
Полтавської міськради Андрієм 
Матковським. Розмова була про 
місто Полтаву, про сучасну мо-
лодь і Студреспубліку загалом. 
Факультатив фахівця Інституту 
розвитку міста Артема Іваню-
ка про реалізацію Бюджету учас-
ті (партисипаторного бюджету) 
у м. Полтава став поштовхом до 
формування нових ідей і проек-
тів, що спрямовані на підвищен-
ня добробуту Полтавщини. І за-
вершальним, неймовірно ціка-
вим та пізнавальним, став фа-
культатив із лідерства та роботи 
в команді від фахівчині Інститу-
ту лідерства Полтавського уні-
верситету економіки і торгівлі, 
директорки Асоціації випускни-
ків ПУЕТ Олени Бабенко. 

– Які реальні проекти щодо роз-
витку освіти Полтавщини було 
прийнято?
 – Учасники увесь час намага-

лись створити образ ідеального 
спеціаліста, сформувати проек-
ти для покращення рівня освіти 
на Полтавщині. Ідей і думок 
було багато, але ключовий фак-
тор модернізації освіти  – прове-
дення моніторингу громадської 
думки в учнів і студентів, а та-
кож батьків, викладачів і робо-
тодавців, щоб сформувати кон-
кретний запит на зміни в освіт-
ній галузі. Одним із основних 
чинників формування успішно-
го спеціаліста було визнано знан-
ня іноземних мов. 

– На твою думку, Студреспублі-
ка з кожним роком стає все по-
тужнішою в плані ідей молоді, 

серйозних проектів, чи навпа-
ки? Наскільки сучасна молодь 
прагне до лідерства та до роз-
витку громадянського суспіль-
ства свого регіону? 
– Сучасна молодь, на жаль, не 

приділяє достатньо уваги якості 
освіти в Україні. Однак Студрес-
публіка об’єднує прогресивну мо-
лодь, котрій не байдуже її май-
бутнє. Інтелектуальний потенці-
ал студреспубліканців з кожним 
роком стає все міцнішим та всео-
сяжнішим, тому і проекти цікаві-
ші та більш поглиблені. Я можу з 
упевненістю сказати, що кожен 
учасник Студреспубліки – це лі-
дер, котрий прагне кращого для 
себе, і готовий працювати на бла-
го свого рідного краю.

– У ході Студреспубліки обира-
ли ще й студентський магістрат 
та нового Студентського мера. 
Розкажи, будь ласка, як відбу-
вався виборчий процес? Усе 
було чесно та прозоро? 
– Вибори студентського мера 

стали фінальною крапкою тре-
тього дня. Балотувалися 5 кан-
дидатів: Владислав Товстоп’ят, 
Максим Сєдаков, пахан дядя 
Боб, Анастасія Голос і Дмитро 
Лузановський. Перемогу здобу-
ла Анастасія Голос, студентка 
Полтавської державної аграрної 
академії.  На самих же виборах 
деякі активісти намагалися за-
хопити виборчу комісію і зірва-
ти процес, але  голова ВК Роман 
Широких не дав цьому статися, 
і виборчий процес пройшов по-
вністю прозоро та чесно.

– Що нового та корисного вда-
лося почерпнути зі Студреспу-
бліки представникам ПУЕТу? 

 – Побувавши на зимовій та 
літній Студреспубліці, я зрозу-
міла, що наше майбутнє будує-
мо саме ми, молодь, тому з кож-
ним днем потрібно ставати все 
кращим, рухатись вперед, гене-
рувати нові ідеї та сміливо вті-
лювати їх у життя. У нашому 
університеті Студреспубліка та-
кож проводиться кожного року, 
наші студенти активно задіяні 
на регіональних та Всеукраїн-
ських етапах. У ПУЕТі навча-
ються справжні лідери, котрі з 
кожним роком виходять на но-
вий, ще вищий рівень, і саме 
Студреспубліка є одним із кро-
ків на шляху до продуктивного 
майбутнього.

Тетяна ПАНАСЮК 

СТУДРЕСПУБЛIКА  НА  ПОЛТАВЩИНI: 

МОЛОДЬ ЗА ЯКIСНУ ОСВIТУ!
ХIХ Полтавський регіональний етап Міжнародної програми «Студентська республіка» нещодавно відбувся на 
базі відпочинку «Оріль» (с. Ряське Машівського р-ну Полтавської обл). Упродовж трьох днів активні студенти 
Полтавщини жили у квазідержавному утворенні «Студентська республіка», де були свої закони, органи влади, 
територія, валюта і навіть вибори. У ході заходу студенти обговорювали подальший розвиток освіти Полтав-
ського регіону, представляли власні проекти з модернізації освітнього процесу. А ще була цікава розважальна 
програма з різноманітними іграми, квестами, конкурсами тощо. 

Олена Бабенко проводить 

факультатив із лідерства

Марина Негода
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

СПЕЦІАЛЬНО СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ПОЛIТИЧНI ПРИСТРАСТI IЗ ГРУЗИНСЬКИМ УХИЛОМ

ЛЮДИНА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Україна – дійсно друга Батьківщина 
відомого політика, але Міхеїл Саакаш-
вілі ніколи  не приховував наявності 
масштабних амбіцій щонайменше кон-
тинентального рівня. Секрет успіху та 
масштабних перетворень у Грузії, здій-
снених за його президентства, полягає 
у наявності у нього значних повнова-
жень, потужної команди однодумців, 
талановитих реформаторів та прагнен-
ня народу Грузії до змін. Після завер-
шення двох президентських каденцій 
екс-президент логічно опинився в Укра-
їні. Правда полягає і в тому, що на двох 
поспіль парламентських виборах на 
Батьківщині партія Саакашвілі зазна-
ла поразки.

Амбітний політик після Революції 
Гідності починав з посади секретаря 
Ради реформ при Президентові Украї-
ни, проте скоро був призначений керів-
ником Одеської ОДА, звідки було звіль-
нено соратника та тезку Ігоря Коломой-
ського – Палицю. До непростого регіону 
треба було призначити яскравого полі-
тика.  Наприкінці  травня 2015 року Саа-
кашвілі отримав українське грома-
дянство, і факт здійснення лише  фор-
мальної перевірки навряд чи когось 
здивує в Україні – посаду голови ОДА 
він обіймав у статусі президентського 
друга.

Півтора роки на чолі Одеської облас-
ті не позначилися демонстрацією Саа-
кашвілі майстер-класу з державного 
управління. Обіцянки перетворити 
Одещину на «перлину Причорномор’я», 
залучивши масштабні інвестиції під 
власний авторитет, не були втілені в 
життя. Це при тому, що у Саакашвілі 
на посаді голови ОДА була унікальна 
ситуація – з ним були узгоджені керів-
ники обласної поліції, Одеської митни-
ці та прокурор області. Але масштаб-
них змін у житті регіону так і не відбу-
лося, можливо, з тієї причини, що голо-
ва ОДА не був налаштований на рутин-
ну роботу. 

Зате він виступив серед ініціаторів 
антикорупційних форумів, що прокоти-
лися країною, позиціонував себе в ролі 
«граючого тренера» для вітчизняних 
реформаторів,  розпочав «хрестовий по-
хід» проти Арсенія Яценюка. З огляду 
на неможливість балотуватися в народ-
ні депутати чи на посаду президента 
(нагадаю, до 2018 та 2023 року політик 
не мав законних підстав брати актив-
ної участі у парламентських та прези-
дентських виборах в Україні), Саакаш-
вілі розраховував отримати прем’єр-
ський портфель після відставки лідера 
«Народного фронту». Авантюра навко-
ло участі соратника Саакашвілі Саші 
Боровика у виборах мера Одеси восени 
2015-го виявилася неефективною. Разом 

з тим  Міхеїл Ніколозович виступав як 
неформальний лідер грузинської ко-
манди реформаторів, найбільш помітні 
члени якої нині вже залишили Украї-
ну.

ПІВТОРА РОКИ НА ЧОЛІ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НЕ ПОЗНА-

ЧИЛИСЯ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ 
СААКАШВІЛІ МАЙСТЕР-КЛАСУ 
З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Восени минулого року Саакашвілі, 
особливо не приховуючи цього,  чекав 
на результати парламентських виборів 
у Грузії, сподіваючись на перемогу сво-
єї партії «Національний рух». Кажуть, 
що він навіть пішов у відпустку напе-
редодні дня голосування та був готовий 
з території Туреччини тріумфально 
в’їхати за закликом однопартійців в 
якості прем’єра. Перепоною не повинні 
були стати навіть кримінальні справи, 
порушені проти Саакашвілі. Проте пе-
ремога опонентів з «Грузинської мрії», 
які отримали конституційну більшість, 
поставила хрест на амбітних планах 
екс-президента Грузії.

7 листопада 2016 року він подав у від-
ставку з посади голови Одеської ОДА. 
Міхеїл Саакашвілі оголосив про ство-
рення партії «Рух нових сил», проте 
процес партійного будівництва не ви-
глядає надто успішним. Політична 
сила поки не зуміла вийти за межі ста-
тистичної похибки у своєму рейтингу 
популярності, а пересічний громадя-
нин навряд чи назве більше двох-трьох 
її лідерів.

Влітку Міхеїл Саакашвілі на телека-
налі ZIK запустив телевізійне шоу 
«Інша Україна», де енергійно критику-
вав представників влади, особливо не 
добираючи слів та методів висловлен-
ня власної позиції. Зараз шоу на літніх 
канікулах, очевидно, восени повернеть-
ся до ефіру, адже до телеведучого буде 
прикута подвійна увага.

Стрімкий розвиток подій з втратою 
громадянства лідером «Руху нових сил» 
можна змоделювати. Петро Порошенко 

минулого тижня з державним візитом 
відвідав Грузію, чим продемонстрував 
завершення тривалої паузи у двосторон-
ніх відносинах, пов’язаною з перебуван-
ням Саакашвілі на державній службі в 
Україні. Очевидно, там йому нагадали 
про колишнього лідера країни, якого, до 
речі, позбавлено грузинського громадян-
ства після набуття українського. Пара-
лельно радикал Андрій Лозовий звер-
нувся до Генеральної прокуратури з за-
питом про претензії грузинських право-
охоронців до Саакашвілі. Той, спільно з 
Валентином Наливайченком, нещодавно 
оголосив про створення «штабів спіль-
них дій» та отримав свідоцтво Мін’юсту 
про перейменування партії на «Рух но-
вих сил Міхеїла Саакашвілі». 26 липня 
в інформаційному просторі з’явилася 
інформація про втрату Міхеїлом Саа-
кашвілі українського громадянства че-
рез надання неправдивих відомостей 
про проблеми із законом у Грузії.

МІХЕЇЛ НІКОЛОЗОВИЧ 
ВИСТУПАВ ЯК НЕФОРМАЛЬНИЙ 
ЛІДЕР ГРУЗИНСЬКОЇ КОМАНДИ 

РЕФОРМАТОРІВ, НАЙБІЛЬШ 
ПОМІТНІ ЧЛЕНИ ЯКОЇ НИНІ 
ВЖЕ ЗАЛИШИЛИ УКРАЇНУ

Партія Саакашвілі закликала вийти 
на Майдан з протестом, але це оберну-
лося появою у центрі Києва лише кіль-
кох сотень протестувальників. Свою 
підтримку Саакашвілі висловили бага-
то опозиційних політиків, хоча Міхеїл 
Ніколозович не надто схильний до 
ефективної командної гри.  Новоявле-
ний апатрід (людина без громадянства) 
пообіцяв із Сполучених Штатів, що за-
конно повернеться в Україну.  Цю обі-
цянку політик підкріпив низкою 
інтерв’ю західним та українським ме-
діа, з яких випливає, що без його участі 
жодні значущі події в Україні за роки 
незалежності не відбувалися.  Запере-
чення власного підпису під заявою про 
надання українського громадянства 
створює питання щодо адекватності 

сприйняття Міхеїлом Ніколозовичом 
вітчизняних правових процедур. 

Схоже, що під час ухвалення рішен-
ня стосовно надання та втрати грома-
дянства Саакашвілі не було проаналі-
зовано його ставлення до Едуарда Ше-
варднадзе. Той свого часу дуже швидко 
перетворився з патрона на опонента ам-
бітного політика. Аналогічна ситуація 
відбулася майже за 15 років в Україні, 
яка створила для Саакашвілі можли-
вості працювати на державній службі 
та будувати політичну кар’єру. Втрата 
громадянства виявилася вагомим ін-
формаційним приводом, щоб порушити 
спокій під час традиційного періоду 
відпусток, проте навряд чи зможе ста-
ти підставою для чергового Майдану.

  «НОРМАНДІЯ» НА ПАУЗІ

Телефонні переговори учасників 
Нормандського формату не принесли 
бажаного результату. Виконувати Мін-
ські домовленості у Кремлі не збира-
ються, ба більше – добре розуміють, що 
іншим учасникам квартету політично 
невигідно оголошувати про вичерпан-
ня їх миротворчого потенціалу.

Телефонна розмова 24 липня між лі-
дерами України, Росії, Німеччини та 
Франції лише на перший погляд вида-
ється досягненням. Всі її учасники пе-
реслідували власні політичні цілі. Пе-
тро Порошенко – наголосити на необ-
хідності припинення вогню після чер-
гової ескалації конфлікту, Володимир 
Путін – перевірити, як «фактор Донба-
су» впливає на його майбутню прези-
дентську кампанію. Емануель Макрон 
дебютував у цьому форматі, і повинен 
був продемонструвати наявність нових 
підходів, Ангела Меркель – підтверди-
ти реноме найпотужнішого європей-
ського політика.

Однак розмова по телефону навіть в 
сучасних умовах комунікацій не дозво-
ляє підписати будь-який документ або 
провести спільний захід для преси. 
Втім, не зайвим буде нагадати, що і без 
того Нормандський квартет узгоджено 
не коментує Мінські домовленості та 
перспективи врегулювання на Донбасі, 
адже розбіжності у підходах та планах 
є очевидними.

Призначення у липні спецпредстав-
ника Держдепартаменту США по Укра-
їні засвідчує, що у Вашингтоні не ви-
ключають активізації миротворчих зу-
силь на Сході нашої країни. Для цього 
Курт Волкер активно збирає інформа-
цію, спілкуючись в Україні з макси-
мальною кількістю людей, інформова-
них про ситуацію, та особисто відвідує 
Авдіївку. Проте внутрішньополітична 
ситуація зараз не на користь швидких 
рішень – у Державному департаменті 
бракує фахових виконавців, а для адмі-
ністрації Трампа куди більш вигідним 
є діяти чужими руками.

Тому не варто очікувати не лише ми-
ротворчого прориву на Донбасі, але і 
нових ініціатив у цьому напрямі рані-
ше, ніж восени цього року. Точка відлі-
ку для очікування – вибори у Німеччи-
ні, на яких Ангела Меркель має шанси 
зміцнити позиції, а інші геополітичні 
гравці – вчергове переконатися у необ-
хідності тиску на Росію.

В українській політиці емоції часто беруть гору не лише над здоровим глуздом, але і над нормами права. 
Тому спробуємо обсудити ситуацію спокійно та без емоцій. 
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КРУГОЗІР «Щоб зберегти свої гроші, треба більше зусиль, ніж щоб їх добути».

Мiшель де МОНТЕНЬ, французький фiлософ i письменник

ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬ 

І КОМУ

У багатьох закордонних мага-
зинах можна побачити на дверях 
напис Tax Free або Tax Refund і 
поруч із ним логотипи однієї із 
систем, які забезпечують повер-
нення ПДВ зі сплаченої суми. У 
різних країнах він різний (нижче 
табличка із прикладами). Повер-
тають його не всім – тільки нере-
зидентам (у країнах ЄС – нерези-
дентам ЄС у цілому). Якщо гро-
мадянин України перебуває на 
навчанні або з інших причин на 
території ЄС від 6 місяців і біль-
ше, то йому теж не відшкодують 
податки при вивезенні товарів. І, 
звичайно, йому має бути більше 
16 років.

І повертають не за всі покуп-
ки – зазвичай діє обмеження при 
покупці в одному магазині про-
тягом одного дня (див. табли-
цю). Найсуворіше обмеження – у 
Франції: якщо купили на 175 
євро й менше, то квитанцію Tax 
Free або Tax Refund не видадуть; 
одне із найлояльніших – у ФРН: 
видають від 25 євро і вище.

Як правило, не повертають 
сплачений ПДВ за купівлю про-
дуктів харчування. Але можуть 
повертати за придбані медика-
менти, контактні лінзи тощо. У 
різних країнах діють різні норми. 
Ці деталі для кожної конкретної 
країни потрібно уточнити зазда-
легідь, щоб не було розчарувань.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Практично скрізь процедура 

одержання відшкодування вигля-
дає так:

1. Заходимо до магазину, по-
значеного логотипом одного із 
операторів Tax Free або Tax 

Refund. Це можуть бути Global 
Blue (найчастіше зустрічається), 
а також GWK Travelex, Easy Tax 
Freeand, Premier Tax Free і 
Vatfree.com. Що важливо: на сай-
тах цих операторів, а також на 
сайтах торговельних точок (ме-
реж) зазвичай можна знайти ін-
формацію про те, із якою із сис-
тем вони працюють. Пошук на 
сайті операторів Tax Refund най-
частіше дозволяє шукати за брен-
дом або місцем розташування ма-
газину – тож можливість 
з’ясувати заздалегідь є.

2. У процесі купівлі потрібно 
уточнити: до оплати, чи буде ви-
дана квитанція Tax Refund.

3. Після купівлі потрібно збе-
регти товар в упакованому ви-
гляді (неодмінно в упаковано-
му!), чек про оплату та повністю 
заповнену квитанцію Tax Refund 
(важливо – інакше не буде від-
шкодування).

4. Перед виїздом із країни ЄС 
в аеропорту або в іншому місці 
на сайті відповідного оператора 
Tax Refund слід знайти підходя-
щий пункт, де є їхній офіс і мит-
ний пункт (зазвичай вони розта-
шовуються поруч). «Чомусь» 
при розміщенні таких пунктів 
обирають найвіддаленіші ку-
точки і позначають їх покажчи-
ками ну дуже скупо.

5. Безпосередньо перед вильо-
том (виїздом) потрібно завітати 
до відповідного пункту, пред’я-
вити митниці товар в упаковано-
му вигляді, показати авіаквиток, 
особисті документи, квитанцію 
Tax Refund і чеки про оплату. 
Митниця повинна поставити спе-
ціальний штамп на квитанцію, 
після чого цей документ переда-
ється операторові Tax Refund.

6. Починаємо одержувати від-
шкодування. Варіантів, найчасті-
ше, пропонується два: готівкою 
або на картку. На картку – дове-
деться почекати кілька банків-
ських днів і додаткових комісій 
за зарахування грошей не перед-
бачено. При видачі готівкою стя-
гується комісія: від кількох євро 
фіксованої суми до кількох відсо-
тків – умови вказані зазвичай на 
сайті оператора Tax Refund. У 
крайньому випадку, розмір комі-
сії назве службовець цього опера-
тора, коли пропонуватиме спосо-
би виплати відшкодування.

Описаний варіант є найпоши-
ренішим і його можна реалізува-
ти не пізніше 3 місяців з моменту 
покупки. Що ще зручно – у пере-
важній більшості країн є можли-
вість провести цю процедуру в 
першому аеропорті із декількох 
по дорозі додому. Скажімо, якщо 
часу на пересадку у Франкфурті 
чи Амстердамі при перельоті з 
Барселони в Київ виявиться 
вкрай мало, то можна провести 
операцію «Tax Refund» прямо в 
Барселоні, не витрачаючи потім 
дорогоцінні хвилини.

У разі, якщо покупки перево-
зяться у ручній поклажі, проце-
дура виглядає саме так, як опи-
сано вище. Якщо покупки запа-
ковані у багаж, що здається, си-
туація ускладнюється – дове-
деться попередити службовців 
під час реєстрації або оператора 
у віконці «Information» про те, 

що є потреба провести Tax 
Refund, щоб вони пояснили, як 
це робиться у даному аеропорті. 
Буває, що процедури різняться: 
є місця, де пункт Tax Refund зна-
ходиться до місця здачі багажу 
(і check in), є такі, де після.

НЮАНСИ, 

ПРО ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ

Важливо приїхати в аеропорт 
заздалегідь – з урахуванням 
часу, який потрібен для знахо-
дження пункту Tax Refund і 
спілкування із його службовця-
ми. Бажано заздалегідь з’я су-
вати місцезнаходження такого 
пункту на сайті аеропорту та 
графік його роботи – бувають си-
туації, коли такі пункти закри-
ваються о 23.00, а відкриваються, 
наприклад, о 7-ій ранку. Якщо 
пункт закритий, доведеться шу-
кати десь на стіні інструкцію, як 
діяти у такій ситуації – найчас-
тіше запропонують кинути па-
кет документів у спеціальний 
бокс (у конверті, який ще потріб-
но десь взяти).

Чи є винятки із такої процеду-
ри? Так, звичайно. Наприклад, 
процедура з використанням City 
Tax Refund – пунктів тих же опе-
раторів Tax Refund, але розташо-
ваних у центрі міста. Прямо там 
буде проведена вся процедура, 
крім останнього кроку. І навіть 
гроші повернуть – на картку або 
готівкою (зі сплатою комісії). От 
тільки залишиться останній мо-

мент – квитанцію Tax Refund до-
ведеться таки залишити у пункті 
виїзду з ЄС або у першому з аеро-
портів вильоту. Якщо цього не 
зробити протягом 14–28 днів (у різ-
них країнах цей строк різниться), 
то повернуту на картку суму від-
шкодування спишуть назад.

ПРИЛІТАЄМО ДОДОМУ, 

А ТАМ…

Перед вильотом додому є сенс 
надати покупкам не дуже товар-
ного вигляду, якщо їх багато – 
більше, ніж на 1000 євро, коли при-
буваємо літаком, або якщо їх біль-
ше, ніж на 500 євро, коли прибува-
ємо наземним транспортом (згід-
но зі ст. 374 Митного кодексу 
України від 13.03.2012 р. №4495-VI). 
Адже ми веземо покупки не для 
подальшого продажу, правильно? 
Тож варто їх розпакувати і склас-
ти як решту речей у сумках.

Якщо сума, витрачена на шо-
пінг, не перевищує вищевказа-
них цифр, то є сенс неодмінно 
зберегти чеки й інші документи, 
що підтверджують ціну. Якщо у 
фірмовій упаковці виявиться по-
купок на суму більше, ніж 1000 і 
500 євро відповідно для повер-
нення літаком або наземним 
транспортом, то доведеться спла-
чувати податки, а саме – мито у 
10% і ПДВ у 20%. А якщо товарів 
завозиться на суму від 10000 євро, 
то це вважатиметься зовнішньо-
економічною діяльністю з усіма 
відповідними наслідками.

TAX  FREE: 

ПОВЕРТАЄМО  СВОЄ
У кого є можливості й бажання, той нині відкриває для себе Європу або вже 
традиційно проводить свою відпустку на її чудових курортах. І як же тут 
обійтися без приємних покупок – теж залежно від гаманця – великих або ж 
просто милих сувенірів. У цій статті ми розповімо вам, як повернути части-
ну витраченого на покупки за кордоном. Для початку запам’ятайте це ча-
рівне словосполучення – Tax Free (або Tax Refund), яке можна побачити на 
вхідних дверях або біля кас магазинів у Європі й не тільки. Багато хто вже 
цією можливістю скористувався, хтось – ні. Але у справі відшкодування 
сплаченого ПДВ (він же – податок на додану вартість, він же – VAT) правила 
плавно змінюються, і найчастіше не в кращий бік. Отже…

Підготувала  Інна  КУНИЦЬКА

Таблиця
Де, скільки і з яких покупок відшкодовують ПДВ*

Країна
Розмір ПДВ (стандартна 
ставка і винятки, якщо 

вони є)

Мінімальна сума покупки 
в одному магазині протя-

гом дня

Великобританія 20% 25 фунтів стерлінгів

Німеччина 19% (книги 7%) 25 євро

Греція
24% (материк і частина 

островів). Інші – 17%
120 євро

Іспанія 21% (книги 4%) 91 євро

Італія 22% (книги 4%) 155 євро

Нідерланди 21% (книги 6%) 50 євро

Польща 23% (медикаменти 5%) 300 злотих

Франція 20% (книги 5,5%) 175 євро

* Вказано не всі країни, в яких здійснюється повернення сплаченого ПДВ при вивезенні товару. 
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НАЙКРАЩА          КРАЇНИ

Наталія  Васько:  «НАЙКРАЩА  НАГОРОДА  –  

КОЛИ ВIДЧУВАЄШ СПРАВЖНЮ ЛЮБОВ ЛЮДЕЙ» 

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЇ  ЧИТАЙТЕ  У №31 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   3 СЕРПНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

– Пані Наталю, широкому загалу наших чи-
тачів ви більше відомі як актриса кіно. Скла-
дається враження, що перебуваєте у постій-
ному кінознімальному процесі – так багато 
фільмів за вашої участі виходить на екрани. 
– Перепрошую, якщо в когось від мене вже 

оскомина з’явилася. (Сміється). Бува, й справ-
ді кажуть, що хоч коли і які перемикаєш ка-
нали – скрізь Васько можна побачити. Щось 
повторюється, щось нове показують…

– Чим спокусило театральну актрису 
кіно?
– Воно є ще однією гранню професії, яка та-

кож прекрасна. Проявляючи себе, свій хист у 
різних сферах мистецтва, актор збагачу-
ється, зростає професійно, духовно. Кіно 
має іншу стихію, іншу природу, туди на-
чебто заходять через інші двері. Його над-
звичайна привабливість у тому, що ти 
наче пазлами збираєш картину свого обра-
зу, ще більше відчуваючи колективну відпо-
відальність за ту дитину, яка народиться. 
Тому намагаєшся в кожному дублі зробити 
свою роботу якнайкраще, з різними варіантами, 
додаючи якісь свої версії. І як воно виходить, 
для тебе інколи стає дивиною. Часто буває, коли 
на знімальному майданчику здається, що на-
чебто все провалив, зробив не так, як хотів, і му-
ляє якесь невдоволення собою. А буває навпаки: 
ніби все й окей, чітко зіграно, а в результаті ба-
чиш – ой, не туди, не те… Отож це внутрішнє від-
чуття не завжди правильне, тобто не можеш від-
разу об’єктивно оцінити свою гру, а тільки поба-
чивши готовий продукт. У театрі навпаки: спо-
чатку ми всі працюємо, складаючи ці пазли, а 
потім кожного разу ти тій великій дитині, виста-
ві, даєш якусь іншу інтонацію – про що саме гра-
єш. Як у жартівливій фразі, коли актор говорить 
режисерові: «Я вам не заважав репетирувати? То 
тепер не заважайте мені грати!» (Сміється).

– Тарас Ткаченко, режисер першого по-
внометражного українського фільму про 
заробітчан «Гніздо горлиці», де й ви зні-
малися, говорить, що звичка грати в сері-
алах залишає певний відбиток на наших 
акторах, чого вони вже й не помічають. А 
граючи в такому кіно, треба повернутися 
до себе. Та й від театральної манери гри 
вона має відрізнятися. Ви згодні з Ткачен-
ком, чи помічаєте таке за собою?
– Тарас – прекрасний режисер. Так, існує дум-

ка, що серіальні актори не дуже підходять для 
художнього кіно. Ця, так би мовити, риба плаває 
ще з далеких морів; загалом є дуже багато різ-
них стереотипів. Наприклад, що й актор акаде-
мічного театру не дуже підходить для кіно…

Є проблема, скажімо, театрального універси-
тету в тому, що кожен його випуск можна впіз-
нати, ідентифікувати, так би мовити: ось курс 
Юлії Семенівни Ткаченко, це – Миколи Микола-
йовича Рушковського, Валентини Іванівни Зим-
ньої, Аркадія Євгеновича Гашинського… Тобто 
ми настільки переймали інтонацію, манеру сво-
їх викладачів, що ставали всі, як один. І в мене 
було відчуття, що навіть говорили не своїми го-
лосами. Так, нас учили якимсь правилам, тіль-
ки, можливо, наші вчителі не сказали потім го-
ловного: «А тепер усе забули, відпустили, дійте, 
не думайте більше ні про що». Тому що коли бу-
деш точним у своїй дії як персонаж – тебе почу-
ють, зрозуміють, ти будеш цікавий сам для себе 
й неодмінно зацікавиш глядача.

Оці всі стереотипи, що актор театральний не 
може бути в кіно, що там, не може бути серіаль-
ний, що є якісь у нього штампи… Все відбува-

ється зараз і тепер. Є режисер! Котрий ось так, 
скажімо, як Тарас, відчуває тебе: «Наталко, не 
хвилюйся, що ти наче тривожна лань у кадрі. То 
добре. Бо коли стаєш впевненішою, мені це в 
твоєму персонажеві зараз не потрібно». І якоюсь 
такою мовою говорить, що ти навіть розумієш, 
як тобі треба дихати по-іншому, притому зали-
шаючись і собою, але й тою Галиною в «Гнізді 
горлиці», раптом розчиняєшся в якійсь іншій 
людині, і вона теж є сама собою. Розумієте?! Аби 
не я опинилася у запропонованих обставинах, а 
вона. То Галина потрапила в таку ситуацію, то 
вона не може пустити Дарину до себе додому, бо 
сама, як прибитий собака, якому дають лише 
кістку, нехай і кращу… І тому вона теж невіль-
на… І це все з’являється на екрані завдяки тому, 
що він, Тарас, талановитий! А є режисери, які за-
ганяють тебе в такі рамки, що забуваєш, як ди-
хати. Тоді й вилазять якісь рятівні штампи, те, 
що робив сотні разів, що найлегше, тобто те, що 
у пам’яті м’язів твоїх. Мені здається, загалом 
правил немає. Так, як не можна, наприклад, 
дати рецепт підготовки до акторської роботи, до 
включення в кадр. Хтось налаштовується, зга-
дуючи особисті тяжкі моменти, аби за потреби 
в кадрі заплакати, а комусь потрібно, аби режи-
сер сказав: «Я не поспішатиму. Як прийде – так 
і прийде». Хтось відчує, що вже почалося, і на-
віть не говоритиме, що камера працює. Мисте-
цтво – така річ, що аби воно народилося, має 
щось таке відбутися, як у житті. Бо справжнє 
мистецтво – то є правда, щирість, це те, про що я 
казала – від серця до серця. 

– Не набридає грати фатальних, «стер-
возних» жінок у серіалах?
– Для мене завдання – кожну «стерву» зро-

бити несхожою на іншу. Тобто мати оцю чер-
вону лінію: про що і яка причина її «стервоз-
ності», й трошки ту грань змінити. 

– Хороше кіно, чесне – яке воно у вашо-
му розумінні, пані Наталіє?
– Хороше кіно – це і є чесне кіно. Знову про-

цитую Юлію Семенівну, котра казала нам, що 
можемо хоч по стелі ходити, але найголовні-
ше, щоб це було виправдано. 

Кіно українське відроджується, хочеться, 
аби його було якомога більше. Хочеться, аби 
тебе побачили режисери, щоб були цікаві сце-
нарії. І не лише історичні, хоча й це дуже по-
трібно, треба відновлювати історію, знімати 
по-іншому, без підтасовок. Ми ж знаємо, скіль-
ки було неправди, і до сих пір у нас намагають-
ся вкрасти нашу історію, переписати.

Для хорошого українського кіно нам бракує, 
напевне, різноплановості тем. Те, що сталося у 
країні за останні роки – Майдан, війна, агресія 
Росії, – воно як біль, як рана, і, звісно, багатьом 
хотілося одразу всім розповісти про те…

 – Тепер в Україні є свій «Оскар» – націо-
нальна премія «Золота дзига» Української 
кіноакадемії. І ви маєте цю відзнаку – пер-
шу у своєму довгому творчому житті. Ду-
мала, їх у вас багато вже. Як загалом ста-
витеся до нагород, звань? Багато хто за 
те, аби їх взагалі відмінили…

– Будь-яка відзнака, нагорода чи коли 
тобі просто кажуть, що ти гарна, талано-

вита – це все приємно. Інша річ, дуже бага-
то нагород у нас дають по знайомству або 

купують, і тому вони знецінюються. Можливо, 
тому й не хочеться ставати в чергу за званням, 
аби й тебе ототожнювали з тими, хто правдами 
і неправдами здобув його собі. Але найкраща 
нагорода і найбільша насолода – коли відчува-
єш справжню любов людей, які просто підхо-

дять до тебе і кажуть: «Ви нам так подобаєтеся, 
спасибі вам». Значить, щось хороше я роблю, 
значить, недарма займаю місце на екрані чи на 
сцені. Бо в дитинстві я просила Господа допо-
могти мені здійснити мрію стати актрисою, 
вступити до театрального інституту, й обіцяла, 
що коли хоч 4–5 людям, які сидітимуть у залі, 
сподобається моя гра, буду найщасливішою. А 
нагороди… Я дуже критична до себе і вважаю, 
що треба ще багато працювати. Не час. Приєм-
но, що відзначили в «Гнізді горлиці», це стало 
найперше підтримкою психологічною, бо на ту 
пору в моєму Молодому театрі мене відмовили-
ся бачити, я потрапила до чорного списку…

Сподіватимуся, все-таки прийде мій режи-
сер, театральний, який скаже: «Ти моя актриса 
і я хочу з тобою працювати». От тільки б він не 
забарився, бо час іде, і не хочеться перейти до 
категорії мам, бабусь, а побути ще на сцені мо-
лодою жінкою.

– Коли поцікавилася у святійшого Філа-
рета, як діяти, щоб не гризло сумління, 
коли хочеться допомогти всім, а можли-
вості ж обмежені, у відповідь почула, що 
суддею є наша власна совість; не всі ж до 
нас звертаються по допомогу, та і коли 
до нас звертаються, а ми не допомагає-
мо, хоча маємо можливість, то саме со-
вість вказує на цей гріх. А чи багато хто 
цього гріха боїться?
– Бог не помиляється, й кожен сам відповіда-

тиме за свої вчинки. Звісно, коли ми отак масово 
давали гроші – на Майдан, на фронт, для пора-
нених, переселенців, коли скрізь ходили люди 
зі скриньками, вказували рахунки, а потім було 
розчарування, бо «проклят всякий, надеющийся 
на человека». У чому зміст цієї біблійної фрази? 
Не роби з людини Бога, це всього лиш слабка іс-
тота, вона спокушається, падає. Навіть якщо й 
хотіла насправді збирати гроші для Майдану, а 
тут така спокуса… Багато ж хто просто озоло-
тився тоді. Й боляче було дивитися, скільки ви-
являлося таких, хто віддавав заледве не останнє, 
на свої копійки купував одяг, харчі. Але було й 
таке, що коли, наприклад, моя мама, котра живе 

у Червонограді на Львівщині, де я народилася і 
виросла, пішла до місцевих волонтерів, аби пе-
редати й свої гроші на Майдан, ті відмовилися: 
«Не треба. Ви пенсіонерка, нам і так багато хто 
допомагає». Тобто завжди на цій землі були чес-
ні і злодії, щедрі і рвачі, було добро і зло. Ота 
хвиля доброчинності вже минула трохи, і єдине, 
що я бажаю людям: робіть добро розумно, аби 
ваша допомога доходила до адресата. Оцією 
притаманною нам наївністю – а, Бог розбереть-
ся, що до чого, ми також спокушаємо людину 
впасти, зійти з праведного шляху. Тому що най-
складніші для неї випробування – це випробу-
вання грішми, славою і владою. Тож хочете зро-
бити добро – допомогти завжди знайдеться кому 
конкретно. Але попри все ти кинув зерно, за ве-
ликим рахунком, не варто хвилюватися, Гос-
подь знає, де воно має прорости.

– Пані Наталю, мабуть, ви сильна жінка 
не лише на екрані, а й у житті. 
– Сильна, кажете? Напевне. Мусила такою 

бути. Хоча насправді дуже хотілося б обперти-
ся на чоловіка, багато питань віддати на його 
розсуд, не все вирішувати самій, довіритися 
йому, ставши трішки слабкішою. Зараз біля 
мене чоловік, котрий мені дуже подобається, 
намагаємося чути одне одного. Ми ж дорослі 
люди, і в нас були проблеми з тим, аби якось 
змінитися. Плюс у тому, що нам не по 18 років, 
і можемо самі собі зізнатися, що тут був непра-
вий, що маєш якісь вади характеру, тобто в чо-
мусь себе контролювати. Якщо весь час стави-
ти перед собою запитання: «Я хочу бути з цією 
людиною?», то, значить, маєш себе змінювати, 
якось підлаштовуватися.

– У кіно вам доводиться грати набагато 
старших жінок. А насправді не боїтеся 
років, які не додають, на жаль, нам кра-
си? Чи ви з тих людей, котрі вважають, 
що як вино з роками міцнішає, так жінка 
красивішає?
– Краса загалом залежить від внутрішнього 

світу людини. Коли, як ви кажете, світиться зсе-
редини, радіє життю, любить людей – вона пре-
красна попри можливі якісь фізичні вади, недо-
сконалість зовнішності. Порожньою лялькою 
милуватися не будуть. Якщо людина, пройшов-
ши через різні життєві ситуації, залишається 
здатною любити і бачити щось хороше в цьому 
житті, то вона теж красива. Напевне, собі я би 
побажала бути більш гармонійною з природою, 
довіряти собі і більше приймати любові, світла 
та більше віддавати. Не так сильно себе контр-
олювати і карати, занижуючи собі оцінку, бо це 
ускладнює і моє життя, і людей, котрі поруч. 
Коли ж радію, зробила щось хороше, задоволе-
на собою, тоді свічуся, і саме в ці моменти мені 
говорять, що я красива! (Сміється). І що на ви-
гляд значно молодша, ніж у фільмах. 

– Американська акторка Меріл Стріп, з ко-
трою, до речі, вас часто порівнюють, роз-
повіла про один з уроків, отриманих у те-
атральній школі. Коли вчитель запитав у 
своїх учениць, що значить для них бути 
королевою, відповідали різне – про осан-
ку, авторитет. А насправді це те, «як змі-
нюється атмосфера в кімнаті, коли захо-
дите туди Ви!» Атмосфера в моєму кабі-
неті змінилася неймовірно! Отже, в мене 
на гостині побувала справжня королева. 
– Дякую.

Провела гостину Тетяна ВЛАСЮК,

головний редактор 
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ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

   ІЗ  МЕРЕЖІ

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   А  ВИ  ЗНАЛИ?

СВЯТО

«Кішка – малесенький лев, який любить мишей, ненавидить собак і прихильний до людини».

Олiвер ХЕРФОД, американський поет-гуморист

У КIШОК ТЕЖ Є СВОЄ КОДЕКСКОДЕКС  

СПРАВЖНЬОГО КОТАСПРАВЖНЬОГО КОТА
Кіт – головна істота в помешканні, можна сказа-
ти, священна! Але в нього теж є свій кодекс, яко-
го він зобов’язується дотримуватися, щоб, боро-
ни Боже, у наступному житті не стати людиною!:)

1.1. Кіт повинен захищати людину від кімнат-
них рослин.

2.2. Кіт повинен підтримувати людину у формі, 
змушуючи її постійно рухатися по квартирі, наги-
натися, збираючи ручки, олівці, шкарпетки тощо.

3.3. Кіт повинен міцно тримати зубами ручку 
або олівець, поки людина намагається писати.

4.4. Кіт постійно повинен проводити ревізію в 
холодильнику, навіть якщо людина цього не 
хоче. Якщо вона не хоче, значить, щось там хо-
ває, й із цим щось слід добряче розібратися.

5.5. Кіт повинен уночі щогодини перевіряти, чи 
не заповзла під ковдру до людини якась змія.

6.6. Кіт час від часу повинен тренуватися на 
випадок непередбаченого циркового виступу. 
Для цього він має періодично влаштовувати по-
льоти під куполом квартири, стрибки із гарди-
ни на люстру й назад.

7.7. Кіт повинен допомагати людині стелити 
постіль, уважно спостерігаючи, щоб під прости-
радлом не виявилося ніяких предметів.

8.8. Кіт повинен відганяти від людини погані сни. 
Якщо помітить, що людина крутиться в ліжку, він 
неодмінно повинен стрибнути людині на голову й 
почати відганяти погані сни та кошмари.

9.9. Кіт повинен щоранку нагадувати людині 
старе прислів’я: «Хто рано встає, тому Бог дає». 
І чим раніше встане людина, тим більше їй (а за-
одно й котові) дасть Бог.

10.10. Кіт повинен ділитися з людиною всім, що 
у нього є. Постійно віддавати частину хутра на 
утеплення одягу й підлоги та викидати полови-
ну їжі із мисочки.

11.11. Кіт повинен співати пісні, щоб тішити лю-
дину. Навіть, якщо пісні сумні.

12.12. Кіт повинен перевіряти, з якої причини 
хтось не закрив шафу чи тумбочку.

13.13. Кіт повинен знати, що лежить у всіх ко-
робках і пакетах. І на особистому досвіді пере-
конатися, наскільки там зручно й добре лежати.

14.14. Кіт повинен під час сну людини заглуша-
ти зовнішній шум голосним муркотінням біля 
вуха.

15.15. Кіт повинен відсипатися за людину, всіх 
його родичів, друзів і сусідів разом узятих.

Н е секрет, що кішки споконвіку 
були й залишаються найпопу-
лярнішими свійськими твари-
нами в усьому світі: близько 
80% усіх жителів Землі трима-

ють свійських тварин, і більше половини із 
них віддають перевагу саме кішкам, на дру-
гому місці – собаки. Крім «естетичного за-
доволення» (ну що може бути приємніше за 
муркотіння теплого друга, який ніжиться у 
тебе на колінах?) кішки виконують і низку 
корисних для людини функцій. Вони вини-
щують гризунів, лікують деякі захворюван-
ня й навіть продовжують життя своєму ха-
зяїнові. Так, американськими лікарями 
було встановлено, що власники кішок на 
40% рідше страждають від хвороб серця, та-
кож у них рідше трапляються інфаркти й 
інсульти. А англійські лікарі розробили на-
віть цілу «кітотерапію», за допомогою якої 
пропонують лікувати деякі хвороби. 

У деяких країнах ці тварини взагалі пе-
ребувають на особливому державному по-
ложенні, наприклад, в Австрії кожній кіш-
ці, яка оберігає від гризунів склади із про-
довольством, виплачується довічна пенсія 
у вигляді м’яса й молока; у Китаї про кішок 
дбають на законодавчому рівні; у Японії на-
віть є Храм кішок, побудований на честь 

7 котів, які в XVII столітті служили япон-
ським воїнам вірою й правдою; у Німеччині 
– Котячий музей, де зібрано  безліч експона-
тів з усього світу, пов’язаних із кішками. 

У квітні цього року соцмережі та чимало 
ЗМІ писали про епізод із кішкою із ризької 
мерії. Нагадаємо, під час прямого ефіру 
мера Риги Ніла Ушакова кішка Думка, що 
живе при мерії, вирішила попити з його 
чашки. Милу нахабу не тільки не покарали 
за вільність, а навпаки – ще й подарунок 
вручили – дві чашки, які «надіслала» кішка, 
що офіційно проживає при мерії невелико-
го угорського містечка.  

«Вісті…» навесні цього року на сторінці 
«Дозвілля» публікували інформацію про 
те,  що Львівський літературно-
меморіальний музей Івана Франка оголо-
сив про вакансію музейного кота, і після 
серйозного кастингу обзавівся рудим кра-
сунчиком Арчі. Є такі ж вусаті охоронці й 
у музеях Британії, Італії, США, Шотландії, 
Нідерландів, Литви тощо. 

До речі, у нашій країні це не поодинокий 
випадок, коли кіт одержує прописку при 
якій-небудь установі. В одному із пологових 
будинків Дніпра вже близько року вірно 
«служить» чорно-біла кішка Маша, яку на-
зивають антистресом для вагітних. Причому 

далі коридору 
прийомного відділення хвостата красуня не 
йде, бахіл же для лап ще не придумали! 

У Чернігівському історичному музеї 14 
років живе кішка Гапа, яка почувається по-
вноправною господинею: зустрічає гостей, 
стежить за експонатами й ніколи не про-
пускає ранкову планірку! Співробітники 
закладу з гордістю розповідають, що їх «ко-
лега» – музейний кіт у другому поколінні.

А в центрі нашої Південної Пальміри є 
чудовий заклад «Одесская котейня», де мож-
на відпочити і за чашкою кави, і за прогла-
джуванням котика. Серед відгуків відвіду-
вачів: «Прекрасне місце для дитини, ласкаві 
котики, смачна кава:) Добре провели час».   

Можна безкінечно довго розповідати 
про цих чудових і граціозних тварин, 
близьких родичів самих тигрів і леопар-
дів, які, безумовно, заслуговують на нашу 
любов і турботу. Головне – не забудьте у 
День кішок побалувати свого вихованця 
улюбленим делікатесом, новим будиноч-
ком або іграшкою. І ще хочеться побажати 
всім кішкам мати свій дім, турботливих 
хазяїв і смачну їжу. Ну а ми, люди, повин-
ні пам’ятати, що ми відповідаємо за тих, 
кого приручили, і подякувати цим уні-
кальним тваринкам ще раз.

8 серпня всі пухнасто-вусаті клубочки відзначати-
муть своє свято – Всесвітній день кішок, який було 
започатковано у 2002 р. за ініціативою Міжнародно-
го фонду із захисту тварин «Animal Welfare». 

О станнім часом у нашій 
країні стало модним 
заводити собі вдома 
екзотичних тваринок. 

Лідерство серед незвичних «ня-
шок» спочатку було у варанів, 
міні-пігів, шиншил, а тепер – у 
єнотів. Так, у сім’ї села Біла, 
що на Тернопіль-
щині, живе єнот 
Семен, за яким у 
соцмережах спо-
стерігає більше 
2000 підписників. 
Першій ідея при-
дбати єнота при-
йшла у голову 18-річ-
ній Христині. 

«Під час навчання 
у Канаді я щодня бачи-
ла, як по тамтешніх ву-
лицях бігають єноти, – 
розповідає дівчина. 

– Вони такі класні, пухнасті. І 
я задумалась над тим, щоб за-
вести єнота вдома».

Семен з’явився у родині тро-
хи більше року тому. В їжі він 
досить вибагливий, розповіла 

дівчина. Їсть корм кота, 
який також живе із 
сім’єю, горішки, перепе-

лині яйця. М’яса не 
любить, а 
за вафлі 
готовий 
на все.  

«Сказати, 
що кіт з єно-

том дружать, не 
можу, – розпові-
дає Христина. 

– Кіт у нас дуже 
гордий. Але вони і 
не б’ються. Інколи 
можуть понюхати 

одне одного, «фиркнути», але 
потім розійдуться і живуть собі 
кожен на своїй території».

Для Семена у будинку з ко-
мірчини зробили особисту кім-
нату. Але це не примха, як пояс-
нює Христина. Це для того, щоб 
захистити будинок від руйнації, 
коли єнот залишається один 
вдома.

«За ним потрібно доглядати 
так само, як за маленькою дити-
ною, – каже Христина. – Єноти 
дуже енергійні тварини і їх не 
можна залишати без нагляду, 
бо вони можуть лапу в розетку 
запхати, залізти всюди, де тіль-
ки можна, побити все».

Як розповідає дівчина, єнот 
самостійно відкриває холодиль-
ник, двері. Нещодавно вистриб-
нув на штору і вона обірвалась. 
Взагалі Семен добрий, каже ді-

вчина, але любить подряпати 
чи покусати. Так він проявляє 
свою любов. 

«Він не сильно кусає, грається 
собі так, – додає Христина. – Але 
якщо знайшов якусь цукерку чи 
щось інше, і ти спробуєш у нього 
це забрати, то буде війна».

Усе, що робить Семен, Хрис-
тина фотографує та знімає на ві-
део і публікує в Instagram.

«Цю сторінку ми створили 
місяць тому, – каже дівчина. 

– В Instagrami є багато попу-
лярних єнотів. От ми й виріши-
ли, що наш буде одним із них... 
Семен у нас – єнот «полоскун». 
Він пере речі. Все, що потра-
пляє йому в лапи, відразу несе 
прати у миску з водою».

Ну як, комусь ще хочеться 
завести єнота? Чи, може, краще 
котика?

А ХТОСЬ МЛІЄ ВІД ЄНОТІВ...
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КАЛЕЙДОСКОП

  ДОПОМОГА

ЧАЙНВОРД  «КОСМІЧНІ ЛАБІРИНТИ»

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «КОСМІЧНІ ЛАБІРИНТИ»

ГОРОСКОП НА  7.08–13.08

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Заряд енергії та хороший настрій 
допоможуть налагодити добрі сто-

сунки з дітьми й близькими, прийняти пра-
вильне рішення щодо свого відпочинку і яки-
хось придбань. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Саме час навести лад у домі, подба-
ти про близьких, спланувати відпо-

чинок. Багатьом доведеться розв’язувати про-
блеми батьків. Можлива поїздка на батьківщи-
ну предків, яка змінить ваше життя.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Будете надзвичайно енергійними, 
активними й щасливими. З’явиться 

шанс розширити коло зв’язків і проявити свої 
найкращі якості – інтелект і комунікабельність. 

РАК  (22.06–22.07) 
Доведеться займатися пошуками 
заробітку, допомагати родичам. 

Спільні проекти потребуватимуть коштів. Не 
плануйте нічого на неділю – все може повер-
нутися не так, як хотілося.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Зірки ставлять іменинників на по-
чесне місце лідера. Отримаєте сер-

йозну підтримку, тож матимете за сприятли-
вих обставин максимум користі.

ДІВА (24.08–23.09)
Деяким представникам знака тиж-
день запам’ятається обмеженнями, 

емоційним невдоволенням. Ближче до його 
завершення життєва ситуація проясниться, і 
спробуєте почати все з чистого аркуша. 

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Дещо хвилюючий тиждень для вас, 
причому турботи будуть пов’язані 

з урегулюванням справ друзів, участю у гро-
мадських заходах і з сімейними стосунками.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
На роботі й у родині відбудуться 
зміни, що вимагатимуть вашого 

втручання. Пощастить тільки справжнім про-
фесіоналам у своїй справі. Проблеми в 
кар’єрі займатимуть увесь ваш час. 
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
У декого з’явиться змога відправи-
тися у подорож. Отримаєте шанс 

зав’язати міцне знайомство з людьми здале-
ку. Тож – уперед, успіхів вам. 

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Не беріть на себе більше, ніж мо-
жете впоратися, інакше проблеми 

неминучі. Стикнувшись з великими (для вас) 
грішми, будьте дуже обережними.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Перевтома негативно позначиться 
на здоров’ї. Запам’ятайте: нині 

життя відкриває обличчя ваших справжніх 
партнерів і близьких, тобто ключових людей 
у вашому житті.

РИБИ  (20.02–20.03)
На цьому тижні не виключені стре-
сові ситуації, конфлікти різного сту-

пеня важливості на робочому місці, тож вам 
нелегко буде зберігати емоційну рівновагу.

Тетяна  НІКОЛАЄВА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З АУКЦІОНУ: 
107/1000 частин комплексу будівель та 
споруд загальною площею 1767,7 кв. м 
за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 
буд. 7. Стартова ціна – 2,0 млн. грн. без 
ПДВ. Реєстраційний внесок – 170 грн. 
Гарантійний внесок – 10% 
від стартової ціни.
Аукціон відбудеться – 29 серпня 2017 року 
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 
21 серпня 2017 року. 
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).

ПРОДАЮТЬСЯ дерев’яні будівлі бази відпочинку загальною площею 279,8 кв. м в 
с. Старий Кропивник Дрогобицького р-ну Львівської обл. Ціна продажу – 165000 грн., 
без ПДВ. Для ознайомлення з умовами продажу звертатись за тел.: (032) 270-63-18. 
Заяви приймаються до 4 вересня 2017 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ будівлі приймально-заготівельного 
пункту (загальною площею 74,9 кв. м) за адресою: с. Бунів, Яворівський р-н, Львівська 
обл., вул. Без назви, буд. 6. Телефон для довідок: (03259) 2-15-76.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ 

частку в Статутному капіталі підприємства у розмірі 76% за 1800 тисяч гривень.

Телефон для довідок: (04746) 2-78-04.

Правління Івано-Франківської споживспілки 
та обком профспілки працівників споживчої 
кооперації глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті колишнього директора бази 
«Облкооппостач» облспоживспілки Богдана 
Дмитровича ПОЛЯЧКА та висловлюють щирі 
співчуття родині покійного.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити 
біль втрати найдорожчої вам людини.

У відправці допомоги брав участь 
відокремлений підрозділ Він-
ницької облспоживспілки у Те-
плицькому районі, керівником 
якого є депутат Вінницької об-

ласної ради, учасник бойових дій, голова 
споживчого товариства «Олімп» Теплиць-
кої райспоживспілки Василь Сколотя-
ний. Його заступник – Ольга Іващук, еко-
номіст Теплицької райспоживспілки, осо-
бисто супроводжувала в зону АТО гостин-
ці, які зібрали небайдужі жителі району. 
Це і домашня випічка, і хліб, і різні овочі 
та фрукти, ковбаси, копчене сало, сигаре-
ти, кава, чай, побутова хімія тощо. 

– Щиро вдячні жителям с. Росоша, Те-
плицькому хлібзаводу, фермерам – В.В. За-
харчуку, В.М. Токарчуку, П.І.  Не  миров-
ському за зібраний вантаж для наших бій-
ців, – каже Ольга Іващук.

Ця поїздка відбулася з ініціативи на-
родного депутата Сергія Кудлаєнка. Та-
кож вінницькі волонтери взяли участь 
у спільному засіданні Всеукраїнського 
об’єднання учасників бойових дій та во-
лонтерів АТО і комітетів Верховної Ради, 
яке відбулося 8 липня у зоні бойових дій.

Під час засідання учасники мали змогу 
поставити запитання представникам вла-
ди, обговорити проблеми військовослуж-

бовців тощо. Всі охочі, у тому числі й учас-
ники бойових дій, висловили своє бачення, 
розповіли про проблеми, які їх хвилюють.

Кооператори Вінниччини не залиша-
ються осторонь біди, яка прийшла до нас зі 
східного кордону. З перших днів війни вони 
активно підтримують нашу армію, поране-
них бійців. Деякі із них особисто доправля-

ли і доправляють допомогу в зону АТО.
Хвала і честь нашим кооперативним во-

лонтерам та всім кооператорам за їхні до-
брі й щирі серця та любов до України.

Віталій КИРИЛЮК, 

заступник голови правління 

Вінницької облспоживспілки

ВIННИЧАНИ  ВIДПРАВИЛИ 

ЧЕРГОВИЙ  ВАНТАЖ  НА  СХIД    
На початку липня вінничани відправили черговий вантаж на Схід України. Із 
міста над Бугом та області нашим воїнам у зоні АТО було зібрано близько 
4 тонн вантажу, зокрема уніформа, засоби гігієни та продукти.

1. Апарат із двигуном і нерухомими крилами, пристосований для літання. 2. Зодіа-
кальне сузір’я південної півкулі неба, розташоване між Водолієм і Стрільцем. 
3. Сузір’я північної півкулі неба, п’яте за площею з тих, що використовуються сьо-
годні в астрономії. 4. Найяскравіша зірка сузір’я Діви, та одна з найяскравіших зірок 
на нічному небі. 5. Зірка першої зоряної величини, найяскравіша у сузір’ї Орла. 
6. Зодіакальне сузір’я. 7. Перший космонавт незалежної України. 8. Ділянка зі спеці-
альними спорудами й обладнанням для розміщення, обслуговування й старту кос-
мічних кораблів. 9. Четверта за віддаленням від Сонця планета Сонячної системи. 
10. Небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки. 11. Світлий ореол навко-
ло Сонця, який видно під час сонячного затемнення. 12. Сузір’я північної півкулі зо-
ряного неба, назване на честь героїні грецького міфу. 13. Зоря першої зоряної вели-
чини, найяскравіша у сузір’ї Скорпіона. 14. Найяскравіша зоря на небі, подвійна 
зоря. 15. Сузір’я північної півкулі зоряного неба, містить 28 зір, видимих неозброє-
ним оком. 16. Вчений, що досліджує космічний простір (космос) і його елементи 
(планети, зірки, комети, галактики, туманності та інші об’єкти). 17. Тіло космічного 
походження, що досягло поверхні Землі, не встигнувши повністю випаруватися або 
розпилитися в атмосфері. 18. Оптичний прилад для спостереження за небесними 
світилами. 19. Світне утворення з розжарених газів, що спостерігається у вигляді 
яскравих виступів різноманітної форми на краю сонячного диска.

      Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ
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    1. Літак. 2. Козоріг. 3. Геркулес. 4. Спіка. 5. Альтаїр. 6. Рак. 7. Каденюк. 8. Космо-
дром. 9. Марс. 10. Супутник. 11. Корона. 12. Андромеда. 13. Антарес. 14. Сіріус. 
15. Стріла. 16. Астроном. 17. Метеорит. 18. Телескоп. 19. Протуберанець.
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