У НАШІЙ «КУЛІНАРІЇ» –
ЯК ВДОМА

ІСТОРІЯ
ОЧИМА ЇЇ ТВОРЦІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Успіх такого закладу залежить від кількох чинників
– якості продукції, наскільки вона є смачною і атмосфери. Кооператори Олевська, що на Житомирщині,
працюють саме за таким принципом

2017-й – ювілейний для споживчої
кооперації Хмельниччини,
їй виповнюється 120 років

Матеріал від науковця Львівського
торговельно-економічного університету допоможе
тим керівникам підприємств,
хто прагне йти у ногу із сучасними тенденціями
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
Олегу Борисовичу
Вигодянському, голові
споживчого товариства
«Світанок» Томашпільської
райспоживспілки, що на
Вінниччині, ледве за сорок,
але він уже встиг вписати
не одну цікаву сторінку у
свою трудову кооперативну біографію. Під сторінками маються на увазі втілені
ним проекти і новації,
що задіяні у господарську
діяльність і вже приносять
відчутний фінансовий
результат.
У складі споживчого товариства – кілька сільських
магазинів і кафе, аптека і
ресторан «Райдуга». І хоч діяльність цих закладів різнопланова, охоплює різні сфери кооперативної діяльності,
все ж за стилем і методами
роботи вони дуже схожі.
Î СТОР. 3

Олег
Вигодянський:

«МИ ПРАЦЮЄМО
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДИ

КАДРИ

ЗАСЛУЖЕНI ВIДЗНАКИ
За багаторiчну сумлiнну працю, особистий внесок у розвиток споживчої
кооперацiї та з нагоди ювiлейних дат
нагороджено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
Всеукраїнської центральної спiлки
споживчих товариств та ЦК
Профспiлки працiвникiв споживчої
кооперацiї України:

ВЕЗДЕНКО Людмилу Петрiвну, головного бухгалтера бухгалтерiї правлiння
облспоживспiлки Спiлки споживчих
товариств Львiвської областi;
ФЕДIРКО Любов Володимирiвну,
економiста Первомайського районного
споживчого товариства Спiлки споживчих товариств Миколаївської областi.

ГАРНА НОВИНА

ЗАПОРІЖЖЯ

Пунктуальний, компетентний, методичний – так характеризують колеги
Анатолія Чумака, заступника голови споживчого товариства «Лотос» системи
Запорізького райспоживтовариства.

А

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ
IМЕННИХ СТИПЕНДIЙ
УКООПСПIЛКИ
Вiдповiдно до Положення про порядок призначення та виплати iменних
стипендiй Центральної спiлки споживчих товариств України
(Укоопспiлки), затвердженого постановою Правлiння Укоопспiлки
вiд 22.05.2017 №39, на пiдставi
пропозицiй Львiвського
торговельно-економiчного
унiверситету та Вищого навчального
закладу Укоопспiлки «Полтавський
унiверситет економiки i торгiвлi
Правлiння Укоопспiлки призначило
на I семестр 2017/18 навчального
року iменнi стипендiї Центральної
спiлки споживчих товариств України
(Укоопспiлки) студентам:

ЗАВЗЯТИЙ КООПЕРАТОР

БАТУРI Вiкторiї Миколаївнi
(Львiвський торговельноекономiчний унiверситет);
БЕЗI Дмитру Орестовичу
(Львiвський торговельноекономiчний унiверситет);
МИХАЙЛИК Анастасiї Олександрiвнi
(Вищий навчальний заклад
Укоопспiлки «Полтавський
унiверситет економiки i торгiвлi»);
ОЛЕКСЮК Iринi Григорiвнi
(Виший навчальний заклад
Укоопспiлки «Полтавський
унiверситет економiки i торгiвлi»).
Щиро вiтаємо вiдмiнникiв навчання!
Власна iнформацiя

ще про нього кажуть: уважний,
чуйний, людяний.
Комбінація цих
якостей робить Анатолія
Олексійовича незамінним
фахівцем. На його плечах
– організація повноцінного торговельного процесу
в роздрібних підприємствах споживтовариства.
Крім того, він відповідає
за техніку безпеки на
об'єктах, взаємодіє із Запорізькою РЕС, з газовою
службою, тобто займається суто чоловічими справами, розвантажуючи керівника кооперативної
організації Валентину
Кравчук.
– Добре, коли поруч є
така людина, на яку в
усьому можна покластися, – ділиться Валентина
Василівна. – Торговельна

Анатолій Чумак

мережа споживтовариства «Лотос» налічує 13
магазинів, постачальників – понад сотню. Анатолій Олексійович із усіма
підтримує контакти. Взагалі він у нас безвідмовний. Якщо десь потрібна
його допомога, готовий
підставити плече, не рахуючись із часом і додатковими навантаженнями. Інтереси колективу,
кооперації завжди ставить на перше місце.

Анатолій Чумак працює в системі Запорізького райспоживтовариства з жовтня 1987 року –
майже 30 років. Цей рік
для нього двічі ювілейний: у серпні йому виповнюється 60. Хочеться побажати завзятому кооператорові міцного здоров'я, невичерпної енергії, радості від кожного
нового дня.

Ольга НАГІРНЯК

НОВИНИ

УКРАЇНЦЯМ ЗАПРОПОНУВАЛИ
ЗАРОБИТИ НА ПОРУШЕННЯХ
ІЗ ЧЕКАМИ
Депутати пропонують відшкодовувати покупцям частину штрафу, сплаченого підприємцем за порушення
порядку проведення розрахункової операції при купівлі
на суму понад 50 неоподатковуваних мінімумів (850
грн.), – йдеться в зареєстрованому у Верховній Раді
України законопроекті №6757.
Відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію у сфері торгівлі й послуг внесла низка депутатів від фракції «Блок
Петра Порошенка» і депутатської групи «Партія «Відродження». Документ знаходиться в стадії ознайомлення.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, такі заходи мають вивести з тіньового обороту частину розрахунків готівкою й товари, що реалізовуються
неофіційно.
«Одним із важелів, покликаних сприяти процесам детінізації економіки України й підвищенню рівня захисту
прав споживачів, є посилення мотивації самих покупців
в отриманні фіскальних звітних чеків», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Згідно з текстом законопроекту, депутати пропонують компенсувати вартість покупки покупцям, які виявлять порушення при покупці товару
вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів і подадуть відповідну скаргу до органів
контролю. Для перевірки чеків і

розрахункових документів пропонують створити спеціальний портал.
За іншим зареєстрованим у Раді законопроектом
№6758 пропонується лишити спрощену систему обліку
витрат тільки тим суб'єктам спрощеної системи оподаткування другої й третьої груп, яких не звільнено від
обов'язку застосовувати реєстратори розрахункових
операцій (РРО).
Як повідомлялося, в 2016 році Кабінет Міністрів своєю постановою ввів обов'язкове застосування РРО при
перевищенні річного доходу в 1 млн. грн., незалежно
від виду діяльності. Однак дія постанови не поширюється на підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю
підакцизними товарами, алкогольними напоями й тютюновими виробами.

УКРАЇНЦІ СТАЛИ МЕНШЕ
ВИТРАЧАТИ НА ЇЖУ Й ОДЯГ
НА КОРИСТЬ КОМУНАЛКИ
В українських родинах у 2016 році збільшилися витрати на 15,5% – до 5,7 тис. грн. на місяць. Такі дані
Держстату.
За рік змінилася й структура витрат. Якщо 2015
року кожна родина в середньому витрачала 53,1% бюджету на їжу й напої, то 2016-ого частка цих витрат
скоротилася до 49,8% (не враховуючи алкоголь і цигарки – на це у 2015 році йшло 3,3% грошей, а в 2016му – 2,9%).
Водночас зросла частка непродовольчих покупок –
щоправда, в основному за рахунок сплати житла, комуналки й енергоносіїв. Витрати за цими статтями
зросли з 11,7% бюджету до 16%.

Дещо зросли й витрати на медпослуги – з 3,7% в
2015-му до 4,2% – в 2016-му.
На одяг та взуття витрачають менше: 5,6% у 2016
році проти 5,7% у 2015-му. Аналогічна ситуація з меблями й побутовою технікою – 1,7% в 2016-му проти
2% у 2015-му.
Найменше витрачають на освіту – всього 1% бюджету (в 2015 році – 1,1%).

КАВА В РЕСТОРАНАХ ЗА РІК
ПОДОРОЖЧАЛА НА 4–5 ГРН.
Ціни на затребувані
позиції кавових напоїв в
Україні за рік зросли на
4–5 грн. Про це свідчать
результати дослідження
компанії з автоматизації
кафе й ресторанів Poster.
У 2016 році, за даними
компанії, чашка еспресо в
Україні коштувала від 14 до 30 грн., а в 2017 році ціни на
цей напій стартують від 18 грн. і сягають 50 грн.
Те саме відбулося й з капучино: в 2016 році чашка коштувала від 17 до 36 грн., цього року – від 20 (кафе-бар
«3-й масив», м. Дніпро) до 75 грн. (Fair Finch Coffee
Center, м. Київ).
«Є й заклади no name, що не потрапили до нашого
дослідження, наприклад, кав'ярня в Києві на проспекті
Володимира Маяковського, де можна знайти еспресо за
8 грн., а капучино за 12 грн.», – уточнюють у Poster.

За матеріалами uamarket.info
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«Радість виникає в процесі, а не в результаті».
Джеймс ДІН, американський актор

ПОЗИЦІЯ

Олег Вигодянський:

«МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЛЮДЕЙ I ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ»
МЕТА
ВИПРАВДОВУЄ ЗАСОБИ
Ресторан «Райдуга» – одна з
найяскравіших візитівок Томашполя. Цей двоповерховий
красень вражає навіть не стільки зовні (роботи з його осучаснення ще тривають), скільки
всередині. Його відкриття після
серйозної реконструкції приурочили минулого року до випускних вечорів у школах і саме
вони, випускники, стали у ньому першими гостями.
– Є у цьому певна символічність, адже молодь – наше майбутнє, і такої ж світлої долі ми побажали своєму закладу, – говорить Олег Борисович. – Для такого невеликого містечка, як наше,
відкриття ресторану – подія. Тому
й зібрала вона велику кількість
зацікавлених жителів, які згодом
стали нашими клієнтами.
Звичайно, щоб оцінити заклад
ресторанного господарства, відчути пануючу там атмосферу, у
ньому слід побувати. Сніданок
першого дня відрядження послужив нам гарною нагодою. Так от:
якщо театр починається з вішалки, то заклад громадського харчування – з холу, де пахне свіжістю,
а закінчується... туалетними кімнатами, де все сяє чистотою.
Ремонт тривав півроку, з них
два місяці пішло на те, щоб розібрати старе начиння, вивезти
сміття і підготувати будівельний
майданчик. Над реалізацією і втіленням дизайнерського проекту
одночасно працювали по 3–4 бригади висококваліфікованих майстрів. Потрапивши сюди, важко
стримати захват і здивування, настільки тут стильно, креативно і
вишукано (не плутати з помпезністю і нагромадженням).
У реконструкцію і втілення задуму кооператори вклали великі
кошти – понад два мільйони гривень. Зате поставлена мета виправдала витрати: у Томашполі
тепер з'явилося місце смачної
української кухні та високої культури обслуговування.
Сьогодні ресторан працює
лише під замовлення, черга розписана далеко наперед. А от
кафе, що на першому поверсі,
приймає відвідувачів щоденно.
Бар пропонує широкий вибір
елітних напоїв, бармен-віртуоз
приготує на вибір коктейлі – тут
приємно провести вечір вихідного дня або ж заскочити вдень
на легкий перекус.

МАЙБУТНЄ –
ЗА СІМЕЙНИМ БІЗНЕСОМ
– У нашій сім'ї я перший кооператор, але тепер, коли родина розрослася, уже не єдиний: кухарем
працює моя теща, Наталія Василівна; адміністратором – дружина Олеся, котра, за моїм наполя-

Магазин і кафе в с. Антонівка

своїми традиціями, дружніми
стосунками у міні-колективах, готовністю допомогти один одному. Досвід показує: позитивно налаштовані люди притягують до
себе подібних. Ми навіть з конкурентами вибудовуємо партнерські відносини, що на користь загальній справі.
Потенціал, на якому тримається наша багатогалузева структура – це кадри. Віддаючи належне
їх досвідченості та не применшуючи їхньої значимості, ми все ж
таки поступово переорієнтовуємося на молодих: вони прогресивніше мислять, хочуть змін і не бояться експериментувати – без здорових амбіцій сьогодні неможливо рухатися вперед.

«ЗРОБИМО ТАК,
ЯК ВИ ТОГО ЗАБАЖАЄТЕ»

ганням, перейшла до нас, залишивши хорошу роботу в державній установі; бачу, що й син Олександр проявляє інтерес до сімейної справи: він ще малий, але кооперативна жилка у нього вже проявляється, – не без гордості констатує Олег Борисович.
Я поцікавилась, які аргументи
знайшов він для дружини, котра
упродовж 16 років працювала в
казначействі й успішно просувалася кар’єрними сходами.
– Вважаю, що майбутнє нашої
системи – за сімейним бізнесом,
де панує довіра, взаємозаміна, де
люди пов'язані ще й спільною
справою. Безумовно, я ризикував,
бо не міг обіцяти і гарантувати
Олесі спокійне життя. Власне, на
нього вона і не розраховувала, бо
бачила: робочий день у мене
може початись о 4-й ранку і закінчитись далеко за північ. Тим
паче, що у нашій справі успіх залежить не лише від нас, а великою мірою – від купівельної спроможності населення.

ОДИН У ПОЛІ НЕ ВОЇН
Після закінчення школи Олег
Вигодянський подав документи
до Полтавського кооперативного
інституту. Оскільки торгівля тоді
розвивалася надшвидкими темпами, працювати у ній було престижно і вимальовувалася перспектива. У рідний Томашпіль
повернувся дипломованим спеціалістом. За час навчання у нього
з'явилися здорові амбіції і непід-

робний інтерес до спілчанської
справи.
Щоправда, поки вчився, кооперативна економіка почала здавати завойовані позиції. Переживши еру ГВП – госпрозрахункових
відокремлених підрозділів, Вінниччина першою серед областей

Оскільки у підпорядкуванні
пана Вигодянського ще кілька закладів зовсім іншого формату,
розташованих у сільській місцевості, їдемо в Антонівку. Тут, на
центральному майданчику, аж
чотири точки – дві кооперативні
й стільки ж приватних: завелике
скупчення в одному місці. У будівлі, якій, за свідченням старожилів, не менше ста років, компактно розмістилися магазин і
бар «Наталі» споживчого товариства «Світанок»: зайшов в один –
неодмінно заглянеш і в другий.
Після ремонту тут затишно, а від
доброзичливих усмішок господарів – ще й привітно. Крамниця –
ріг достатку, товар – змішаної
групи, так що можна і продукто-

рантуємо свіжість продуктів,
якість приготовлених страв, ввічливе обслуговування. Причому ці
вимоги однакові як для міста, так
і для села. Томашпіль – невелике
містечко, де всі один одного знають. Тут важко завоювати авторитет і легко – втратити. Ми його
маємо і дуже тим пишаємося. До
кожного клієнта у нас індивідуальний підхід: зробимо так, як ви
того забажаєте.
Він не зупиняється на досягнутому, а доводить до досконалості
те, що вже зроблено, і пробує себе
в інших, ще не освоєних напрямах діяльності, як-от в аптечному
бізнесі. Такий затребуваний у
центральній частині міста заклад
відкрили на прохання жителів,
причому в старому приміщенні,
від якого залишилися лише стіни. Люди не надякуються, кажуть: можна прожити без хліба, а
от без ліків – ніяк.
Знайшов пан Вигодянський
ще невикористані резерви і в роботі ресторану: першими в районі
кооператори почали пропонувати «Меню на мангалі». Для цього
у дворі з тильного боку вимурували великий двометровий мангал
з вогнетривкої цегли і вже провели його апробацію. Приготовлені
у такий спосіб ексклюзивні ковбаски, рибу шашлики, стейки одразу оцінили гурмани.
...Це лише кілька втілених
ідей молодого і далекоглядного
керівника. А скільки ще нереалізованих! Але то вже інша історія. Маю надію, також зі щасливим кінцем.

РЕЦЕПТ МАМАЛИГИ
ВІД РЕСТОРАНУ
«РАЙДУГА»

ініціювала створення споживчих
товариств нового зразка. Ось у цю
роботу він і занурився з головою,
ставши одним із першопрохідців
більш прогресивної форми господарювання.
– Я жодного разу не пошкодував, що пов'язав свою долю зі споживчою кооперацією, – зізнається
мій співрозмовник. – Робота мені
приносить швидше моральне задоволення, ніж матеріальне, бо
поки що все, що заробляємо, вкладаємо у розвиток. А зримі результати – як винагорода.
Наша система унікальна: зі

вий кошик наповнити, і речі домашнього вжитку придбати. Своєї кухні в барі немає, тому страви
доставляються прямо з ресторану, деякі навіть попередньо замовляються. За столиками одночасно можуть сісти 20–25 гостей.
– Ось такий формат «два в одному» – цілком себе виправдовує,
– наша розмова продовжується на
зворотному з Антонівки шляху.
Олег Борисович і за дорогою зосереджено слідкує, і на запитання
відповідає. – Ми працюємо для
людей і заради людей. Якщо ви
обрали наш заклад, то ми вам га-

Вам знадобляться:
казан, дерев'яна ложка, кукурудзяне борошно, вершкове масло, бринза.
Спосіб приготування:
У чавунний казан з важким
круглим дном засипають кукурудзяне борошно максимально дрібного помелу і заливають його холодною водою. Солять і уварюють на
слабкому вогні, постійно помішуючи. Слідкують, щоб не
утворилися грудочки, які потім важко розбити. Мамалига
повинна вийти в міру в'язкою
і в той же час розсипчастою.
Готову страву поливають розтопленим вершковим маслом
і притрушують натертою бринзою, котра надає їй гостроти і
пікантності.
Це дуже смачно – випробувано на собі!

Людмила ШАПОВАЛОВА
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COOP: РЕГІОНИ
ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

У НАШІЙ «КУЛІНАРІЇ» – ЯК ВДОМА
ЖИТОМИРЩИНА Для мого покоління
у студентські роки рідною домівкою у плані харчування були магазини «Кулінарія»,
де за 20–30 копійок можна було перекусити, а за півкарбованця – добре і смачно поїсти. Подібні заклади ресторанного господарства нині, на жаль, – рідкість, натомість
кафе і бари з відповідними цінами – чи не
на кожному кроці. Та є і винятки. Так, в центрі Олевська по сусідству із кооперативним рестораном «Уборть» уже не один десяток років успішно працює і системна
«Кулінарія». Ці об’єкти належать підприємству «Олевський комбінат громадського
харчування райспоживспілки», директор –
Тамара Адамівна Стрюковата.

А

би особисто переконатися в
успішній роботі «Кулінарії» та
достовірності численних позитивних відгуків відвідувачів, вирішила інформацію одержати,
так би мовити, із перших уст.
На правах господині мене зустріла буфетниця, ветеран споживчої кооперації
Лариса Ковальчук. Дізнавшись про мету
мого візиту, вона першою і почала свою
розповідь.
– Працюю тут із донькою Мариною, це
одна зміна, а в другій – Раїса Курильчук та
Катерина Павленко. Родинність аж ніяк не
заважає у нашій роботі, навпаки – сприяє,
оскільки немає проблем із заміною у разі
потреби, більша взаємодовіра, взаєморозуміння та й більша зацікавленість у зростанні товарообороту. А він у нас за перше півріччя нинішнього року досяг мільйона гривень, що на 12% перевершує показник відповідного періоду минулого року. На «Кулінарію» працює власна кухня і кондитерський цех, оскільки понад 90% продукції у
ній – власного виробництва. Питома вага
кулінарних виробів 60%, виготовляють їх
справжні майстри своєї справи – кухар Валентина Мельниченко зі своєю помічницею, сестрою Людмилою; решта – продукція кондитерського цеху. А зі сторони у нас

У кафе «Кулінарія»

Буфетниці Лариса Ковальчук і її донька Марина

лише горілчані вироби, безалкогольні напої, вода, соки, кава, морозиво і цукерки.
Щодо складових успішної роботи «Кулінарії», то пані Лариса виокремила професійність кожного працівника, культуру
обслуговування, бажання та вміння створити у кафе домашній затишок, сприятливу для відпочинку атмосферу.
– Спеціалісти комбінату підтримують
постійний зв’язок із колегами з інших районів, обмінюються досвідом, рецептами,
тими ноу-хау, які десь побачили, або ж
тим, що пригадується із давно забутого, –
зазначила Лариса Іванівна. – Ми розробили свого роду власний «бізнесовий календар», куди занесли християнські й професійні свята, дні зарплат у деяких колективах нашого міста, день безкоштовного проїзду у приміських автобусах, депутатські
сесії, недільні приїзди гостей із Білорусі,
День міста, навіть дні народження своїх
постійних клієнтів. Це ті дні, коли вдвічівтричі збільшується кількість гостей у
райцентрі, а значить – і відвідувачів у «Кулінарії», що й дозволяє відповідно збільшити змінну виручку. Зростає вона і від
різних замовлень наших страв додому.
Значно сприяють успіхам і семінаринаради з обміну досвідом, які регулярно
проводить правління Споживспілки.

– На якого споживача в основному розраховуєте?
– Наші страви розраховані на кожного,
бо ж один купує котлету в тісті на перекус,
а інший замовляє «шашличок під коньячок», – усміхаючись відповіла буфетниця.
– У нас можна поласувати і замовити додому широкий асортимент страв як сучасних,
так і тих, які готували наші предки поліщуки. У меню чого тільки немає: і стейки курячі, і м'ясо під ананасом, і м'ясо запечене,
і домашня ковбаса та шинка, і піца, і пиріжки з м'ясом та капустою, і голубці… Серед
кондитерських виробів – єврейський штрудель, тістечка «Заварне», «Ліра», «Корзинки
із вершковим кремом», «Трубочки із листкового тіста з вареним згущеним молоком»,
пироги з маком, вишнями, яблуками, кекси
та інше. Влітку перевагу надаємо дріжджовому тісту і виробам без кремів. Характерною і дуже важливою на сьогоднішній день
ознакою всієї нашої продукції є те, що вона
виробляється із натуральної сировини без
штучних наповнювачів, барвників, поліпшувачів смаку. Одним словом, у нашій «Кулінарії» – все як вдома. Тому й продукція
користуються великим попитом і ніколи не
залежується. У нас частенько обслуговуються кияни, і багато хто з них зауважує,
що із нашими цінами, асортиментом, сма-

ковими якостями та зовнішнім виглядом
продукції у столиці ми були б поза конкуренцією.
Піклуються у «Кулінарії» і про жінок,
наповнюючи холодильні вітрини різними
напівфабрикатами. Купивши, приміром,
у кафе після роботи заморожені пельмені,
вареники, налисники з різними начинками, голубці чи мариноване м'ясо (перелік
можна продовжувати), представниці прекрасної статі звільняють себе від мороки
готувати повноцінну вечерю з нуля – 7–
10 хв. і стіл накритий смакотою! Таким чином вивільняється чимало часу для спілкування з домашніми, та й просто для відпочинку біля телевізора, за цікавою книжкою чи рукоділлям.
Зала кафе одночасно вміщає близько
60 відвідувачів. Наче передбачивши моє
запитання, Лариса Іванівна сказала:
– За домовленістю із місцевим профтехучилищем під час навчання у нас щоденно обідає двадцять його учнів. А ще тут
відзначають дні народження, сімейні свята, проходять різного роду зустрічі. До
речі, нещодавно ось ця зала зібрала весь
наш колектив з нагоди професійного свята
– Міжнародного дня кооперації.

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

I НАШI, I НЕ НАШI
Так ми класифікували заклади,
які належать Миронівському райспоживтовариству, що на Київщині.
Сьогодні у його складі понад
60 підприємств торгівлі, 11 – громадського харчування, більшість з
яких розташовані у сільській місцевості. Раніше система виглядала
значно потужніше, однак тепер, через економічну скруту, частина
основних засобів перебуває в оперативній оренді. На одному з таких
підприємств ми побували.
Оптово-роздрібна торговельна
база займає площу у 2 га і представляє собою складські приміщення від 50 до 700 кв. м. Були в її історії різні часи: економічного підйому, занепаду і навіть бездіяльності.
– Поступово ми привели об’єкти
до порядку, відремонтували, створили належні умови для експлуатації і тепер здаємо в оренду, – розповідає голова правління райспожив-

Продавець Тетяна Яременко

Людмила Булавка та Віталій Мясніков

товариства Людмила Булавка. – Останній такий ангар тепер використовується орендарем як продовольчий склад.
Людмила Миколаївна зізнається,
що, можливо, свого часу і упустили
цю важливу складову –- оптову торгівлю, та цього б не сталося, якби

тоді мали необхідні обігові кошти.
– Зате ми змогли зберегти цілісний майновий комплекс; утримуємо його в належному стані, а одержані від оренди кошти вкладаємо у
розвиток і осучаснення інших своїх
точок. При цьому не втрачаємо надію, що колись станемо багатшими,

повернемо його і залучимо до господарської діяльності.
Кооперативну естафету пані Людмилі передала мама, Марія Тодосівна Пискун, котра працювала продавцем у сільському магазині Богуславського району. Спочатку навчалась у
Київському кооперативному техніку-

Зоя ЦВЄТАЄВА

мі, а потім заочно – у Полтавському
університеті споживчої кооперації.
Відтак у системі вже понад тридцять
років і майже десять – на посаді голови правління Миронівського райспоживтовариства.
– Оскільки наші райони сусідують між собою, ми часто зустрічаємось. У мене, вважаю, є кілька правих рук, тобто колег, на яких можна
покластися в усьому, так от Людмила Миколаївна –- одна з них, – коментує виконуючий обов’язки голови правління Спілки споживчих товариств Київської області Віталій
Семенович Мясніков. –- У ситуації,
що склалася, вона зайняла правильну позицію. Головне, що сьогодні наше майно перебуває у власності споживчої кооперації. Ви подивіться, у що перетворилися колишні колгоспні тваринницькі ферми! Це кричущий приклад безгосподарності, недбалості й байдужості. У нас картина кардинально інша:
нині нашими площами користуються орендарі, а завтра їх повноцінно
використовуватимемо ми.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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КАДРИ

«Історія – наука майбутнього».
Костянтин КУШНЕР, росiйський iсторик i педагог

ДО ЮВІЛЕЮ

2017-й – рік 120-річчя споживчої кооперації Хмельниччини. У її історії всякого
було, однак вона не розгубила свого основного покликання – чесно служити
інтересам людини праці.

IСТОРIЯ ОЧИМА ЇЇ ТВОРЦIВ

П

омітний слід в історії споживчої кооперації Хмельниччини залишили й кооператори Прибужжя. Нині вже ветерани, вони
робили свого часу все, аби споживчий ринок району не відчував дефіциту товарів і передусім продуктів харчування, відігравав важливу роль в його
економіці, сприяв соціальному
й культурному розвитку села.
Ще будучи у розквіті сил,
сповненими енергії, вони виношували далекосяжні плани,
плекали у серцях райдужні
мрії. Їхня доля склалася порізному. Вони героїчно боролися на фронтах Другої світової війни, пережили холодні й
голодні окупаційні роки, розбудовували зруйноване фашистами народне господарство… Проте трудова біографія цих шанованих людей розпочиналась саме на підприємствах споживчої кооперації.
Тернистими фронтовими
дорогами пройшов війну Михайло Карабаєв. Сам він – із далекої Фергани, що в Узбекистані, а знайшов своє щастя на мальовничому Поділлі. Одразу ж
по війні бойовий кавалерійський офіцер очолив правління
Новоушицького сільського споживчого товариства, а згодом
– тамтешньої райспоживспілки. Працював директором Шепетівської міжрайбази, головою правління Ярмолинецької,
15 років очолював Хмельницьку споживспілку. Бойові й трудові заслуги Михайла Сергійовича відзначені орденами Чер-
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воного Прапора, Червоної зірки, Жовтневої революції.
Кооперативна епопея Анатолія Мороза була започаткована ще у Львівському
торговельно-економічному інституті. За державним розподілом дипломованого фахівця
направили на роботу до
Переяслав-Хмельницької райспоживспілки, де йому довірили посаду заступника директора. Опісля – була служба
в армії. А коли звільнився в запас, пішов працювати у
Хмельницьку облспоживспілку, де й набирався професійного досвіду та життєвої мудрості. Допомагали йому в цьому
мудрі наставники: Степан
Глущак, Микола Васильчук,
Зінаїда Бризицька, Олександр
Овчаренко, Микола Кучеренко, Віктор Печайко та Микола
Швець. Наступною сходинкою
фахового зростання Анатолія
Олександровича стала посада
заступника голови правління
Хмельницької райспоживспілки з торгівлі. Тут йому також пощастило працювати із
чудовими фахівцями: керівником кооператорів району
Михайлом Карабаєвим, головним бухгалтером райспоживспілки Віктором Тенюхівським; головами правлінь споживчих товариств: Гвардійського – Станіславом Флісом,
Пироговецького – Надією Ільчук, Стуфчинецького – Василем Костішко.
– Їхні професійні життєві
уроки – на все життя, завдячую цим людям. Щирим і щедрим на добро, – говорить

Анатолій Олександрович.
Коли Михайло Карабаєв
пересвідчився, що Анатолій
Мороз «дозрів» до масштабних справ, передав йому своє
крісло.

ЇХНІ ПРОФЕСІЙНІ
ЖИТТЄВІ УРОКИ –
НА ВСЕ ЖИТТЯ,
ЗАВДЯЧУЮ ЦИМ
ЛЮДЯМ. ЩИРИМ
І ЩЕДРИМ
НА ДОБРО
Майже два десятки років
віддав Анатолій Олександрович посаді голови правління
райспоживспілки – то був зоряний час у трудовій біографії
кооператора. Спільно з Іваном
Скакуном, Анатолієм Ліхневським, Антоном Рейманом,
Валентиною Другуруб, Степаном Петровським, головами
ССТ, Станіславом Флісом, Надією Ільчук, Василем Костішко, головами колгоспів та іншими було зведено майже півсотні підприємств роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, потужний виробничий комплекс, овочесховища, універсальні заготівельні
пункти тощо.
Багато зробили для покращення обслуговування сільського населення і ветераникооператори Броніслава Благун, Зінаїда Коновалова, Зіна-

їда Лопатовська, Галина Зварич, Аділ Гаріб, Раїса Гуменюк, Станіслав Думанський,
Марія Машталєр, Ганна Копійчук, Ольга Кулаєнко, Євгенія Вітвіцька, Юхим Фурман,
Іван Стріковський, Марія Костішко, Ольга Токарчук, Тетяна Нетреба, Віра Шпінда, Віра
Ладівниця, Галина Сіцінська,
Федір Коновалов, Поліна Вітязь, Олександра Григорук,
Михайло Блідний, Антоніна
Стельмащук та ін.
У подальшому Анатолію
Морозу довелося працювати
на посадах заступника голови
облспоживспілки, де дев’ять
років поспіль він займався заготівлями і переробкою сільськогосподарської продукції.
Також він очолював колектив
підприємства «УКООП Ювеліртор».
Звичайно, це лише частина заслужених ветеранів –
кооператорів Прибужжя. Газетна площа не дозволяє згадати всіх, однак у колективах про кожного працівника
пам’ятають.
Користуючись нагодою,
вітаємо всіх ветеранів Хмельниччини, творців кооперативної слави і величі рідної
системи, зі славним ювілеєм
рідної організації! Добра,
здоров’я і миру тобі, наш «золотий фонде»! А тим, хто невтомною працею зробив усе
для розвитку кооперативного руху на селі і вже відійшов
за межу, – вічна пам’ять…

Валерій МАРЦЕНЮК
Фото з архіву А.О. МОРОЗА

КОЛИ РОБОТА
У ЗАДОВОЛЕННЯ
КІРОВОГРАДЩИНА Майже 45 років
тому Наталія Голуб вперше переступила
поріг Новоукраїнського райспоживтовариства, де пройшла трудовий шлях від бухгалтера заготконтори до головного бухгалтера районної структури. І хоч Наталія
Олександрівна вже давно на заслуженому
відпочинку, своє життя не уявляє без улюбленої роботи.

– В юності ніколи не думала, що буду
працювати у споживчій кооперації. На вибір
професії вплинула мама, яка сама все життя
трудилася у системі, – розповідає Наталія
Олександрівна. – Після закінчення Кіровоградського кооперативного технікуму імені
М.П. Сая, мене направили до Новоукраїнського райспоживтовариства. Я почала відразу працювати за спеціальністю у заготівельній конторі. Перший мій наставник – Тамара Никифоровна Мазуренко, якій залишаюся безмежно вдячною за корисні поради та
практичний досвід. Була й бухгалтером харчокомбінату, заступником головного бухгалтера хлібозаводу, а у 1999 році отримала
запрошення очолити бухгалтерську службу
споживчого товариства. Я не успадкувала
повністю професію батьків, але разом з молодшою сестрою Аллою стала продовжувачем сімейної династії кооператорів.
На постійному контролі у Наталії Олександрівни – складання фінансових планів,
контроль за веденням обліку на підприємствах та збереженням власності, підготовка
річних та квартальних звітів. За родом своєї
діяльності вона консультує та надає практичну допомогу підприємствам районної
кооперативної організації. Все життя намагається працювати з повною віддачею, слідкуючи за нововведеннями у законодавстві. Постійно працює над собою та допомагає працювати іншим, зокрема молоді, яка розпочинає трудовий шлях на кооперативній ниві.
Кропітка та відповідальна робота Наталії
Голуб не залишалася непоміченою. У колективі її цінують за знання, досвід, колосальну
відповідальність і поважають за чуйність і
надійність. За вагомі здобутки пані Наталія
відзначена нагородами районного та обласного значення.
– Наталія Олександрівна дуже відповідальна людина. Немає жодного сумніву, що
вона впорається із будь-яким завданням чітко, грамотно та правильно, – розповідає про
колегу голова профспілкового комітету райспоживтовариства Людмила Флоренка. – Без
роботи Наталія Голуб свого життя не уявляє.
А ми, її колеги, без неї.

Ірина ШІХІЄВА
Ветерани споживчої кооперації району
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COOP: РЕГІОНИ
Є ТАКА ДУМКА

ОРГАНIЗАЦIЙНI КОМУНIКАЦIЇ
В УПРАВЛIННI ПIДПРИЄМСТВОМ
Ця публікація є продовженням теми підвищення професійного рівня керівників і фахівців споживчої кооперації,
поліпшення навчального процесу в коопвишах, порушеної у попередніх номерах «Вістей…». Сьогодні над
актуальним питанням управління кооппідприємствами розмірковує Тетяна Скрипко, доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету.
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
МАЄ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ
Певна частина студентів 3–4
курсів денної форми навчання
коопвишу за спеціальністю «Менеджмент» шукають можливість підпрацьовувати і відзначають декілька основних навичок, які в першу чергу необхідні
для початку професійної
кар’єри. Одна із найголовніших
– вміння спілкуватися. І це так,
адже єдина система комунікацій дає можливість усунути багато недоліків менеджменту, використати різні маркетингові інструменти, які зумовлюють
створення ефекту синергії, тобто
отримання більшого економічного ефекту, аніж за окремого їх
використання.
Практичне значення має впровадження інформаційного менеджменту в управлінні кооперативними організаціями і підприємствами, розширення можливості використання інформаційних
ресурсів, послідовного розвитку
до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління.

КОМУНІКАЦІЇ – ЦЕ
СКЛАДНІ ПРОЦЕСИ, ЩО
ОХОПЛЮЮТЬ КІЛЬКА
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ
ЕТАПІВ, КОЖЕН ІЗ ЯКИХ
Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ РОЗУМІННЯ АДРЕСАТОМ СУТІ
НАДІСЛАНОГО ЙОМУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Робота сучасного кооперативного менеджера потребує ефективного обміну інформацією, який
здійснюється під час комунікацій.
Комунікації – це складні процеси,
що охоплюють кілька взаємозалежних етапів, кожен із яких є
важливим для розуміння адресатом суті надісланого йому повідомлення. Якщо знехтувати певними
правилами передавання інформації, її зміст може бути спотворено
чи навіть втрачено. Тому слід обирати такий метод комунікації та
комунікаційний канал, які б сприяли забезпеченню найефективнішого і найбезпечнішого обміну інформацією в кожній конкретній
управлінській ситуації.
Без інформації менеджер не
може сформулювати цілі, оцінити
ситуацію, визначити проблеми,

може бути різким, заперечень і
критику не сприймає. Ним використовується арсенал негативних стимулів: зауваження, попередження, докори, погрози, догани, позбавлення пільг, заборони, які викликають у підлеглих
почуття тривоги, страху, пригнічення. У такій високо централізованій системі інформація по
горизонталі майже не циркулює, низові ланки практично не
одержують її. По вертикалі –
тільки у разі потреби і з волі керівника. Звичайно, така система
комунікацій значно впливає на
настрій підлеглих, ефективність
підготувати і прийняти рішення, роботи і культуру організації.
проконтролювати його виконання, тобто належним чином здійснювати управлінські функції. В
обсязі робіт менеджера, робота з
інформацією займає 50–90%: опрацювання документів, заплановані
та незаплановані зустрічі, телефонні розмови, участь у нарадах
та засіданнях тощо.
Взаємодія працівників організації здійснюється із застосуванням різних видів комунікацій. Вибір менеджером адекватної ситуації створює учасникам
комунікаційного процесу сприятливі умови для ефективного
обміну інформацією.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Спілкування між індивідами
може відбуватися не тільки за
допомогою слів, лінгвістичних
правил, а й через своєрідну взаємну налаштованість відправника та одержувача інформації.
Це своєрідні «флюїди», які складаються із комплексного застосування мови, жестів, постави,
емоцій, погляду, манери спілкування «відправника», та адекватне їх сприйняття «одержувачем». Тому трапляються ситуації, коли взаєморозуміння досягають люди різних національностей, які майже не володіють
мовою один одного.
Тобто і комунікацію можна
трактувати не тільки як обмін
інформацією між людьми, а й як
змістовний аспект соціальної
взаємодії, складову спілкування. Комунікація – це процес передання емоційного та інтелектуального змісту.
Інформація, отримана неформальними каналами, цінна для
керівника, оскільки надходить
значно швидше і доповнює надіслану формальними каналами.
Іноді авторитарний керівник
категорично формулює думку,

БЕЗ ІНФОРМАЦІЇ МЕНЕДЖЕР НЕ МОЖЕ СФОРМУЛЮВАТИ ЦІЛІ, ОЦІНИТИ СИТУАЦІЮ, ВИЗНАЧИТИ ПРОБЛЕМИ, ПІДГОТУВАТИ І ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ПРОКОНТРОЛЮВАТИ
ЙОГО ВИКОНАННЯ, ТОБТО
НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ
ЗДІЙСНЮВАТИ УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ

Елементи авторитарного стилю
необхідні у випадках, коли у колективі відсутня дисципліна, при
гострому дефіциті часу, коли негайно слід виконати складну і відповідальну справу, а також в екстремальних умовах. Наради покращують відносини між працівниками, додають злагодженості у їхніх
діях, розвиватимуть у працівників
почуття спільної відповідальності, що істотно змінить мережу комунікації (рис. 1) і позитивно впливає на культуру організації.

Значення комунікацій можна
продемонструвати через їх основні функції: інформативну, інтерактивну (спонукальну), перцептивну та експресивну.
Організаційні комунікації
з’єднують елементи організації
у єдине ціле, даючи змогу координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання; отримувати інформацію
про стан ринку та поведінку на
ньому суб’єктів господарювання,
повідомляти про наміри партнерів і споживачів та впливати на
їх поведінку тощо.
Керівник, спеціаліст, обмінюючись інформацією з підлеглими,
колегами, висловлює власні думки, спираючись на досвід, своє світосприйняття, мотивації, очікування тощо. Тут варто знати, що
співрозмовник, декодуючи отримане повідомлення, використовує
свій стиль мислення, пропускає
інформацію через «сито» своїх понять і суджень. Так виникають комунікаційні перешкоди (бар’єри)
– спотворення інформації, які
ускладнюють сприйняття, знижують ефективність менеджменту.
Люди можуть трактувати одну
і ту ж інформацію по-різному, залежно від власного досвіду. Так,
досвідчений працівник знає, як
вирішувати проблеми, що виникають у виробничому процесі, розуміє свого керівника з півслова.
Новачку ж доведеться докласти
значно більше зусиль і часу для
осмислення ситуації і прийняття
правильного рішення.
У налагодженні зворотного
зв’язку важливе значення має
вміння слухати, тобто уважно
приймати повідомлення, чітко
виділяти в ньому істотне, правильно інтерпретувати почуте.
Слухання має бути активним.
Воно передбачає контакт очима,
активну міміку і жести, запитання, перефразовування сказаного,

концентрацію на головному, терпимість до огріхів мови і поведінки співрозмовника, дискусії
лише після цілковитого усвідомлення позиції іншої сторони.

КОМУНІКАЦІЮ МОЖНА
ТРАКТУВАТИ НЕ ТІЛЬКИ
ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
МІЖ ЛЮДЬМИ, А Й ЯК
ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ,
СКЛАДОВУ СПІЛКУВАННЯ
Усунути ж комунікативні
бар’єри можна шляхом удосконалення спілкування, пояснювати
власні ідеї до початку їх передавання, висловлюватися чітко й
однозначно, стежити за власними жестами, позами, інтонаціями, враховувати психологічний
стан, потреби, інтереси і рівень
підготовленості людей тощо.
Отже, комунікації, як складова технології менеджменту, можуть бути більш ефективними і
для цього необхідно не тільки
правильно вибирати засоби комунікацій, а й мінімізувати вплив
комунікаційних перешкод.
Формуючи організаційні комунікації, сучасні менеджери повинні забезпечувати їх різноманітність і комплексність, дбати про
активне залучення до них усіх
працівників організації. Завдяки
цьому підвищиться інформованість членів організації щодо суті
й умов ведення бізнесу, що значно
полегшить менеджерам здійснення їх управлінських функцій та
позитивно впливатиме на ефективність діяльності кооперативних структур.

Підготував Михайло МАЗУР

Рис. 1. Мережа комунікацій при різних стилях управління
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ДОЗВІЛЛЯ

«Завдяки низькій якості будівництва, якщо стіна у квартирі стала теплою, отже, хтось ліг із того боку».
Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ, письменник-сатирик

АНЕКДОТИ В ТЕМУ

ДО СВЯТА

ДЕНЬ БУДIВЕЛЬНИКА

В УКРАЇНI
орічно у другу неділю серпня в
Україні відзначається День будівельника. Тож 13 серпня привітайте всіх знайомих штукатурів,
плиточників, мулярів, столярів,
каменярів, архітекторів, інженерів і т.д. з
їх професійним святом.
Будівельники – це особливий народ.
Вони не раз ставали героями численних
анекдотів і всілякої критики. На них не раз
покладали свої надії прихильники широкої
індустріалізації. Вони завжди несли у своїй
роботі величезну відповідальність і майже
завжди виправдовували всі очікування. Згадаймо, кому ми зобов’язані успіхом у грандіозних будівництвах і створенні найрізноманітніших будівельних об’єктів, звичайно
ж – нашим дорогим будівельникам!
Крім історико-архітектурних шедеврів,
в Україні є чимало й сучасних чудес зодчества, що вражають своєю футуристичністю
та формою. Будівлі навіть варті того, щоб
з’їздити й подивитися на них. Ми постаралися підібрати споруди, на які можна не
тільки дивитися, а й чимось зайнятися усередині – будь то шопінг, розваги, виставки
чи конференції.

Щ

«МЕНОРА» В ДНІПРІ
Цей культурно-діловий центр – найбільший єврейський центр у світі. Він об’єднав у
собі оригінальні архітектурні рішення, сучасний стиль і помпезність. Сім веж побудували у формі єврейського храмового семисвічника. Кожна з них має різну висоту.
Центр універсальний. В ньому розмістився готель, синагога, музей, банкетна зала на
2 тисячі людей, конференц-зали, офіси, кошерні магазини й ресторани.

Скільки недоробок Ви виявили в
новій квартирі?
– Поки одну!
– Це ж класно! А яку?
– Ніяк не можу відкрити вхідні
двері.
Муляр каже до учня:
– Йди фарбуй вікна.
Через годину учень приходить і
говорить майстру:
– Вікна пофарбував, а рами теж
фарбувати?

«ДОМІНО» У КИЄВІ
Громадський центр «Доміно» – приклад оригінальної, яскравої архітектури, що
запам’ятовується. Це не скляна висотка і не сіра
бетонна коробка. І колір, і форма центру нагадує
справжнє доміно. Частини стін начебто спираються одна на одну. Здається, що вони от-от заваляться, але це тільки ілюзія.

«ПАРУС» У КИЄВІ
Бізнес-центр «Парус» увійшов
до списку найкреативніших сучасних будівель у СНД. Ця 34-поверхова будівля до 2012-го року
була найвищою у столиці. Потім
побудували бізнес-центр «Континенталь», який виявився вищим,
але аж ніяк не гарнішим. «Парус»
часто знімають у фільмах, рекламі та для архітектурних вісників.

– Як ти думаєш, мені видадуть патент на винахід?
– А в чому суть винаходу?
– Допомагає проходити крізь стіни!
– А як називається?
– Двері.

AVE PLAZA У ХАРКОВІ
Це одна із найнеоднозначніших будівель у місті.
Дехто називає її восьмим дивом Харкова, а хтось не
може пройти повз, не вилаявшись.
Сама по собі вона чудово виглядає – сміливі рішення
дизайнерів і архітекторів вражають. Але будівля стоїть
посеред історичного центру. Довкола неї – стародавні
споруди у стилі бароко та ренесансу. Звичайно, із футуризмом така архітектура не дуже товаришує. Але архітектори зробили все, щоб замаскувати цей недолік. Частина будівлі імітує стародавню кам’яну кладку. Ця імітація більш-менш плавно переходить у стародавні
кам’яні будинки, розташовані поруч. Але, як би не обурювалися шанувальники старого міста,
факт залишається фактом — Ave Plaza, як і інші стильні та грандіозні новобудови, привносить
часточку «завтра» в українське «сьогодні».

Виконроб приходить додому з
роботи в огидному настрої. Дружина запитує його:
– Сталася якась неприємність?
– Отож-бо! Хлопець, на якому я
зриваю злість, сьогодні не вийшов на роботу!
– Лікарю! Моя дитина наїлася піску. Я дала йому випити трохи води.
Що робити далі?
– Стежте, щоби тепер вона не наїлася цементу.

А ВИ ЗНАЛИ?

В «ОПЕРАЦІЇ «И» ЗНІМАЛИ ОДЕСЬКИЙ БІТУМ
Улюблений багатьма фільм «Операція
«И» та інші пригоди Шурика» режисера
Леоніда Гайдая частково знімали в Одесі.
Нагадаємо, що фільм складається із трьох
новел – «Напарник», «Омана» і власне
«Операція «И». Фільм вийшов на екрани у
серпні 1965 р., а перший знімальний день
датовано 27 липня 1964 р.
Почалися зйомки спочатку на території
«Мосфільму» (з епізоду «у дворі міліції» за
участю «дармоїдів-алкоголіків»), потім – на
одному з будівельних майданчиків Москви
(сцени «на будівництві»). Увесь серпень і
вересень група працювала в нервовому ре-

жимі. Підводили кіношників то погода, то
техніка, то погана плівка. Врешті-решт
3 жовтня Гайдай разом із оператором і художником вилетіли в Баку, щоб вибрати
місця для натурних зйомок, бо в Москві погода зіпсувалася остаточно. Однак і в столиці Азербайджану погода виявилася не
кращою. Тоді вибір впав на Одесу. Зйомки в
Південній Пальмірі почалися 21 жовтня.
Але й там групу продовжував переслідувати злий фатум: призначена на цей день
зйомка була скасована через раптову хворобу Олександра Дем’яненка: простій тривав до 25 жовтня. А коли зйомки відновили-

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
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Заснована у травні 1992 р.
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ся, то раптово зіпсувалася погода
й об’єкт «біля будинку Ліди» (Пролетарський бульвар, 22) довелося
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 14.08–20.08

КРАЄЗНАВСТВО

БАХМАЧ I НОВI ПАМ’ЯТНИКИ

ОВЕН (21.03–20.04)
Справи рухатимуться не так швидко, як планували. Кінець тижня –
сприятливий час для важливих заходів та
згуртування родини задля загальної мети.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Зможете вирішити сімейні питання,
внести ясність у плани, визначити
свої цілі й пріоритети. Щоправда, можуть виникнути проблеми в особистому житті.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Готуйтеся до того, що спілкування зі
старшими членами родини може зіпсувати вам настрій. Відпочинок буде приємним,
якщо самі зробите його цікавим і корисним.
РАК (22.06–22.07)
Більшу частину тижня завершуватимете справи, підбиватимете підсумки й готуватиметеся до осені. А з п’ятниці краще
відпочити. Зачекайте з дорогими покупками.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Імовірні вигідні пропозиції роботи, цікавих поїздок, знайомства з
неординарними людьми.

Б

ахмач – один із найбільших залізничних вузлів України: колії
звідси відходять аж у п’яти напрямках. У місцевому парку біля
озера навіть діє дитяча залізниця. Але це робітниче місто порівняно молоде, на противагу сусідньому Батурину і
стародавнім селам району – Біла Вежа, Тиниця, Дмитрівка тощо. Тож і пам’ятники
тут донедавна були відповідними: паровоз
довоєнного зразка, що прислужився у війні
з фашистами; танк, що брав участь у визволенні міста, і, звісно ж, багатотонний Ленін. Та ще під час Революції Гідності його
демонтували свідомі місцеві мешканці, а
постамент перетворили на пантеон героїв
Небесної Сотні: тепер їхні обличчя під державним прапором промовляють до нині
сущих. Більшу частину металу, з якого був
відлитий Ленін, використали на виготовлення пластин для бронежилетів учасників АТО, а з решти – постало погруддя Тарасові Шевченку. Його з копії посмертної
маски створив відомий український скульптор з Полтави Сергій Олешко.

Відкриття монумента Кобзареві у
сквері його імені приурочили до Дня
Конституції України. Бахмацький міський голова Павло Шимко надав це почесне право ветеранові АТО Артему Ільченку, учасникам Революції Гідності, волонтерам Денису Сергієнку і Михайлу Виноградову, а також голові громадської організації «Народна рада Бахмаччини»
Тетяні Григорчук. Освячення провів настоятель Свято–Успенської парафії, ієрей Володимир Павлина, а церковний
хор виконав «Молитву за Україну». Всі
вони, а також керівники району, численні городяни й гості зібралися неподалік

22 серпня 2017 року в приміщенні
облспоживспілки м. Вінниця, вул. Визволення, 8,

ВІДБУДЕТЬСЯ ВНУТРІСИСТЕМНИЙ АУКЦІОН
З ПРОДАЖУ МАЙНА, що належить Бершадському районному споживчому товариству:
– нежитлової будівлі магазину загальною площею
107,0 кв. м, розташованої в м. Бершадь, вул. Шкільна (50 років ВЛКСМ), буд. 9, Бершадського району
Вінницької області. Стартова ціна продажу –
33000 грн. без урахування ПДВ;
– комплексу будівель та споруд загальною площею
2151,5 кв. м, розташованого в с. Флорине, вул. Комарова, буд. 145, Бершадського району Вінницької
області, а саме: вагова, літ. А, а; овочесховище з
підвалом та навісами, літ. Б, Б/під, б, б1; засолочний цех з навісом, літ. В, в; площадка під металобрухт, літ. г; огорожа, літ. 1.
Стартова ціна продажу – 136000 грн. без урахування ПДВ.
Крок аукціонних торгів – 2% від стартової ціни.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни, перераховується на р/р 26005490323, МФО 380805, ПАТ
КБ «Райффайзен банк «Аваль», інд. код 01741129,
Бершадське РСТ.
Реєстраційний внесок у розмірі – 170 грн., перераховується на р/р 26001300310411, МФО 302076,
філія – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», інд. код 01740911, Облспоживспілка.
Останній день реєстрації учасників аукціону –
16.08.2017 року.
Довідки за телефоном: (432) 67-07-99.

тимчасового монумента героям Небесної
Сотні, аби освятити підмурівок каплиці
св. Феодосія Чернігівського у пам’ять про
всіх загиблих за волю і незалежність
України. Цю почесну місію виконали священики із Бахмача, Батурина, Коропа на
чолі з архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм (Зорею). Кошти на
каплицю збиратимуть усією громадою,
зокрема на найближчому святі, – Спасівському ярмарку, на який з’їжджаються
продавці, митці і художні колективи з усієї області та з-за її меж.

Олександр БАЛАБКО

ДІВА (24.08–23.09)
У бізнесі й під час здійснення дорогих
покупок будьте обережними – можете стати жертвою несумлінних пропозицій.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Дійте швидко й наполегливо, а
впоратися з багатьма труднощами допоможе інтуїція. Лише важливо не
плутати її підказки із власними бажаннями.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Симпатія оточення допоможе у
вирішенні важливих питань, а зустріч із друзями подарує приємні враження. Намагайтеся не перевантажуватися.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Поспіх у рішеннях, неуважність
або спроби розв’язувати кілька
питань одночасно ведуть до помилок і фінансових втрат. Перевіряйте на цьому тижні всю вхідну інформацію.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Можливо, доведеться похвилюватися за когось із близьких, через
ускладнення на роботі, здоров’я або інші неприємності, тож готуйтеся «тримати удар».
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Досягнете успіху, діючи не поодинці, а в команді. Будьте особливо уважними до власного здоров’я.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
частину будівлі «Кафе Боржава» (пивбар) в с. Приборжавське, вул. Центральна, 90/2, загальною площею 92,8 кв. м. Початкова стартова ціна –
250000 грн. Реєстраційний внесок учасника аукціону – 170 грн. Гарантійний внесок учасника аукціону – 10% від вартості лота.
Перший крок аукціону – 10%.
Аукціон відбудеться 22 серпня 2017 року о 10.00 за адресою:
Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 9.
Прийом заяв припиняється за три робочі дні до проведення аукціону.
Довідки за телефонами: (03144) 71-5-56, (03144) 2-12-03.

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).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 1795,8 кв. м.
за адресою: м. Умань, вул. Садова, буд. 4/4. Стартова ціна – 9300 грн.
без ПДВ. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від
стартової ціни. Аукціон відбудеться 31 серпня 2017 року за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 23 серпня 2017 року.
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).

РИБИ (20.02–20.03)
Буде складно контролювати ситуацію, приймати правильні рішення
й передбачати всі їхні наслідки. Безліч планів
і перспектив можуть перешкодити в роботі.

Тетяна НІКОЛАЄВА

Правління Івано-Франківської облспоживспілки та обком профспілки працівників споживчої
кооперації глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього начальника СП
«Проектно-будівельне об’єднання» облспоживспілки Василя Михайловича Чобанюка та висловлюють щирі співчуття родині покійного.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити
біль втрати найдорожчої вам людини.

Спілка споживчих товариств Київської області
висловлює щирі співчуття голові правління Вишгородського районного споживчого товариства
Ніні Дмитрівні БАНДУРКО з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка Івана Івановича.
Нехай Господь посилає Царство Небесне і вічний
спокій душі покійного.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити біль
втрати найдорожчої вам людини.

