БЕЗ КООПЕРАТОРІВ
І СЕЗОН НЕ СЕЗОН

МОЛОДЬ ОБИРАЄ
ПЕРСПЕКТИВУ

Хто відпочивав у Кирилівці, той знає, що кооперативні оздоровчий комплекс та торговельні заклади
– одні з найкращих на цьому узбережжі. Хто ще
не встигнув відпочити – візьміть на замітку для
відвідування

Напередодні 1 вересня керівники
кооперативних вишів підсумовують
вступну кампанію, окреслюють перспективи нового навчального сезону
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ЧОМУ ЗАРАЗ? В УКРАЇНІ
ПОЧАВСЯ ПЕРЕДІЛ РИНКУ
ТРЦ І ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Матеріал для тих, кого цікавлять тенденції
на українському ринку торгівлі

Î СТОР. 13
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
Початок нового навчального
сезону – 1 вересня, одне із тих
свят, яке стосується кожної людини, кожної родини. Бо, врешті, ми вчимося усе життя. Ще
з однієї причини свято знань
не повинно обходити жодного
свідомого громадянина: від
того, як і чого зможемо сьогодні навчити дітей, молодь,
залежить майбутнє держави.
Або вона буде по-справжньому
демократичною, у якій розвиватимуться новітні технології,
наука тощо, або ж залишиться
на узбіччі цих процесів.
Не знаю, як кого, а мене ображає анекдотичний вислів
про те, що Україна від однієї із
найрозвинутіших у технологічному плані країн світу – Японії,
відстала назавжди. Хіба у
нас менш розумні люди чи ми
живемо у замкненому світі і
не знаємо чи не користуємося
усіма новітніми досягненнями
науково-технічного прогресу?
Навпаки. Маємо розумну націю,
талановиту молодь.
Î СТОР. 3, 4, 10, 11

ДОСТОЙНА ОСВІТА –
БАГАТА КРАЇНА
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ОФІЦІЙНО
Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України вітають студентів,
педагогічних, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Укркоопспілки з Днем знань і початком 2017/2018 навчального року, зі святом,
яке в Україні відзначатимуть у п’ятницю, 1 вересня!
Дорогі студенти, ви зробили складний і відповідальний крок – обрали
фах з надією стати професіоналом,
гідним громадянином своєї країни.
Переконані, що власне бажання вчитися і розвиватися, постійна робота
над собою приведуть вас до успіху.
Викладачі кооперативних вишів
допоможуть вам набути знання,
практичні уміння і навички за обраною спеціальністю.
Дякуємо вам, шановні педагоги, за
високий професіоналізм, сумлінну

працю, терпіння, небайдужість і бажання зробити кооперативну освіту якісною, цікавою і потрібною для
молодого покоління. Бажаємо всім
миру та злагоди, віри і впевненості
у завтрашньому дні, наснаги для
втілення мрій, наполегливості та
успіхів у навчанні, досягнень у професійній діяльності й творчих здобутків.
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, любові та родинних гараздів.

НАГОРОДА
Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки
працівників споживчої кооперації України вітають ректора Львівського торговельно-економічного університету КУЦИКА Петра Олексійовича з присвоєнням почесного звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ». Бажаємо натхнення і нових звершень,
невичерпної творчої енергії. Цінуємо ваш внесок у розвиток кооперативної освіти.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№251/2017 (Витяг)
ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ
З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:
Присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»
КУЦИКУ Петру Олексійовичу – ректорові Львівського торговельно-економічного університету, кандидату економічний наук, професору.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
23 серпня 2017 року

СВЯТКОВА ТОРГІВЛЯ

ЗАДОВОЛЕНИЙ СПОЖИВАЧ
ДЛЯ КООПЕРАТОРІВ – ПРИЄМНІСТЬ
З ініціативи Кіровоградської обласної державної адміністрації у Кропивницькому на
площі імені Богдана Хмельницького відбувся ярмарок-продаж сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів з нагоди Дня Незалежності України.

Н

е оминули подію обласного
масштабу і кооператори області, котрі привезли на сільськогосподарський ярмарок величезний асортимент продуктів за привабливими цінами. Того дня на ярмарку обслуговували місцевих жителів:
Бобринецьке, Добровеличківське,
Знам’янське, Кіровоградське, Компаніївське, Новоукраїнське, Олександрівське райспоживтовариства, споживче товариство «Маловисківська
райспоживспілка» та підприємства
системи «Кооперативний ринок»,
«Універсальна міжрайонна оптовоторговельна база» (м.Кропивницький).
Гамірно та людно було біля торгових
точок Знам’янського, Компаніївського,
Новоукраїнського, Добровеличківського райспоживтовариств та підприємства
«Кооперативний ринок». Серед їхнього
асортименту товарів – багатющий вибір

дарів городу та саду, кондитерські вироби, мед, соняшникова олія, цукор, борошно та різноманітні крупи на вагу.
Презентували на ярмарку продукцію
власного виробництва підприємство
«Хлібокомбінат» Бобринецького райспоживтовариства, Олександрівське
райспоживтовариство, Маловисківська
райспоживспілка та торговельно-виробничий комплекс «Лідер» підприємства «УМОТБ». Спілчанську продукцію
кропивницькі споживачі добре знають
і охоче її купують. За кілька годин торговельні ятки кооперативних підприємств швидко спорожніли. До речі,
нині ці виробничі підприємства нарощують обсяги виробництва, працюють
над оновленням та розширенням хлібобулочних і кондитерських виробів.
На обласному торжищі гідно було
представлене і Кіровоградське райспоживтовариство, що влаштувало частування стравами української кухні і не

тільки. Біля них йшла жвава торгівля
смачною випічкою, домашньою ковбасою, охолоджуючими напоями.
Підбиваючи підсумки ярмаркового
дня, начальник відділу заготівель, виробництва і збуту продукції та сировини Облспоживспілки Валентина Ковтун відзначила, що торговельні місця
кооператорів привертали увагу відвідувачів ярмарку не лише різноманіттям запропонованих товарів та помірними цінами, а й своїм оформленням.
Вони мали оригінальний вигляд та відображали побут, традиції, звичаї
українського народу.

Iрина ШІХІЄВА

БЛАГОДІЙНІСТЬ

РОЗІБРАЛИ КОРОВАЙ НА ШМАТОЧКИ ДОБРА
Щороку на День Незалежності кооператори Березнівського районного споживчого товариства демонструють жителям району не лише свою
креативність, професіоналізм, а й людяність.
РІВНЕНЩИНА

А

дже традиційно на День народження країни вони
влаштовують справжні благодійні акції. Цьогоріч
майстрині кооперативного хлібокомбінату випекли 50-кілограмовий поліський коровай, який
став справжньою «родзинкою» Дня Незалежності, а кожен шматочок запашного короваю – своєрідною частинкою душі, якою кооператори охоче поділилися із хворими на онкологічні хвороби дітками.
– Основна мета благодійної акції в тому, щоб кожен
охочий мав можливість придбати скибочку ароматного
короваю, а отримані кошти передали на лікування ді-

тей, – відзначила голова правління райспоживтовариства Катерина Чухрай. – Вважаю, що аналогічні акції
мають відбуватися частіше. І це мінімум, який ми можемо зробити для хворих діток. Тим паче, що земляки охоче долучаються до нашої ініціативи, із розумінням ставляться до благородної справи і працівниці, які й випікали коровай. А це означає, що люди – небайдужі до чужої біди, а ділитися добром, насправді, – дуже просто і
легко.

Олена СОБКОВИЧ

Коровай ділить Василь Бондар, головний спеціаліст відділу з питань
цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства
та інфраструктури Березнівської районної державної адміністрації
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«Наука є не що інше, як відображення дійсності».
Френсiс БЕКОН – англiйський полiтик, вчений, фiлософ

ПРО СПОЖИВЧУ КООПЕРАЦІЮ
МОВОЮ НАУКОВЦЯ
Для Степана Кошкарова, директора Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, кандидата економічних наук, доцента, цьогорічний старт нового навчального сезону відбувається вже у вісімнадцяте!
Свій шлях у кооперативній освіті він розпочав 1999-го заступником директора Вінницького кооперативного
технікуму (нині кооперативного інституту), а вже за чотири роки очолив Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж. Цей навчальний заклад під керуванням Степана Кошкарова за короткий час відновив
свої позиції кращого навчального закладу Буковини з високим рейтингом та іміджем. Цей коледж належить
до одних із найбільш популярних серед подібних освітніх закладів України. Окрім того, аби вивести очолюваний коледж до рейтингових освітніх закладів України, його директор сам займається науковою діяльністю.
Саме тим її напрямом, який стосується розвитку споживчої кооперації.
ПО ЖИТТЮ З НАУКОЮ
Насправді трудове життя
Степана Кошкарова посправжньому віддане споживчій кооперації. Він один
із тих, хто своїм інтелектом,
знаннями робив усе, аби система сможивчої кооперації у
своєму розвитку була не стихійним явищем, а в усьому
спиралася на наукове підгрунтя. Коли є системність і
логіка – будь-яка справа приречена на успіх.
Студентське життя Степана Кошкарова проходило у
Львівському торговельноекономічному університеті
на факультеті основ економічної кібернетики. Далі науковець працював на відповідальних посадах у Вінницькій облспоживспілці. Саме
там, у часи, коли комп’ютерні
технології ще не сягнули свого піку у застосуванні, він
вже займався технічними інноваціями. Втім це не означає, що з наукою було покінчено.
У Вінниці Степан Андрійович викладав у місцевому
торгово-економічному інституті, потім у Тернопільському національному економічному університеті, був радником президента Вінницької
торгово-промислової палати
з економічних питань та розвитку.

ПРО РОДЗИНКУ ОСВІТИ

вині, він людина відома, його
знання затребувані в усій
системі споживчої кооперації
України. Що головне повинна
давати освіта молоді? На це
запитання Степан Кошкаров
відповідає так: про рівень
системи освіти можна судити
лише через набуті студентами компетентності, які роблять їх затребуваними на
ринку праці, а ще в освіті має
бути присутнім раціоналізаторський підхід і системність
дій.
Кілька років поспіль у коледжі велика увага приділяється вивченню освітнього
досвіду європейських країн у
сучасних педагогічних технологіях, практичному навчанні студентів через співпрацю
з Ботошанським економічним коледжем сусідньої Румунії.
Це завдяки ініціативі директора запроваджені виїзні
засідання-конференції педагогічної ради коледжу безпосередньо в кооперативні організації і підприємства області, де викладачі, студенти навчального закладу разом із
спеціалістами системи розглядають питання інноваційної діяльності, пропонують
конкретні практичні розробки для розвитку галузей. У
коледжі працює понад 10 кандидатів наук, у тому числі
шестеро на постійній основі.

Про Степана Кошкарова як ВІД НАУКИ ДО КООПЕРАЦІЇ
керівника навчального заклаНе важко здогадатися,
ду, знають не лише на Буко- який напрям у своїй науковій

ВІТАЄМО!
СТЕПАНА
АНДРІЙОВИЧА
КОШКАРОВА,
директора Чернівецького кооперативного економіко-правового
коледжу, з ювілеєм, який він відзначив 27 серпня.
Енергійний, принциповий, відповідальний – саме так характеризують колеги свого директора Степана Андрійовича
Кошкарова, який відзначив
свій 60-літній ювілей.
Шановний Степане
Андрійовичу!
Протягом чотирнадцяти років
Ви очолюєте колектив у підготовці кваліфікованих спеціалістів для споживчої кооперації
Буковини та інших галузей народного господарства. Ваша
невтомна праця заслуговує на
щедрі слова глибокої подяки
та шани.
Нехай та повага, якою Ви користуєтесь у колективі, любов
та визнання будуть джерелом
Ваших сил і натхнення, запорукою довгих і яскравих плідних
днів життя.
У цей прекрасний день щиросердно бажаємо Вам міцного
здоров’я, молодості духу, невичерпної енергії, творчого натхнення, щедрості і доброти.
Нехай Вас завжди шанують та
люблять, а доля стелить рушник достатку, родинного тепла
та довголіття!
З повагою
колектив Чернівецького
кооперативного економікоправового коледжу

роботі веде Степан Кошкаров.
Мова про інноваційний розвиток споживчої кооперації,
який стосується удосконалення облікових процесів, управління кооперативним господарством.
Степан Кошкаров 2007 року
захистив кандидатську дисертацію, став доцентом кафедри фінансів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича та взявся за докторську дисертацію
«Контролінг у багаторівневих кооперативних системах».
На думку науковців, спеціалістів, тема, яку досліджує Степан Кошкаров,
дуже важлива для сучасного
розвитку споживчої кооперації, її адаптації до ринкового середовища, реформ,
для новітнього використання ресурсних капіталів (фінансових, матеріальних, сировинних, кадрових, інформаційних). Економіко-правовою основою інноваційного
розвитку кооперації є її системність.
Науковець стверджує, що
сила системності кооперації
в тому, щоб кожна її складова отримувала нові, набагато
сильніші властивості та потенціал розвитку. На думку
пана Кошкарова, організаційною основою запровадження сучасного інформаційного управлінського поля
є відкритість кооперативної
системи, членство у міжнародних кооперативних та біз-

несових організаціях. Як наслідок – можливість застосувати нові підходи, починаючи з міжнародних стандартів
обліку, звітності, економічного аналізу та прогнозування.
– Виходячи з теорії системного управління, – говорить
Степан Кошкаров, – споживча
кооперація – самоврядна організація громадян, активна,
відкрита, багаторівнева, багатогалузева, синергічна, законодавчо формалізована.
Має більш ніж 150-річну історію розвитку як у Європі, так
і в Україні. Тож наступним
еволюційним кроком алгоритму реформ має бути застосування дієвих методів системного аналізу і системного
управління з логічною зміною вимог до інформаційного
поля, застосування знань у
рамках IV індустріальної революції.
І коли хтось подумає, що
це надто складно для споживчої кооперації України,
то помиляється, бо саме ці
кроки дозволять їй інтегруватись в єдине русло економіки країни та європейського кооперативного співтовариства.
Цими днями Степан Андрійович святкує ще й свій ювілей. Редакція щиро приєднується до вітань ювіляру, який
активно співпрацює з тижневиком, та зичить йому плідної праці в кооперативній
освіті та науці.

Михайло МАЗУР
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«Для досягнення поставленої мети діловитість потрібна не менше, ніж знання».
П’єр Огюстен БОМАРШЕ, французький драматург i публiцист

ТЕМА НОМЕРА

ДОСТОЙНА ОСВІТА – БАГАТА КРАЇНА
Щоправда, достатньо прикладів того, як винайдене розумними українськими головами, у підсумку працює на добробут і розвиток інших країн і народів. А за
скількома нашими юними переможцями міжнародних олімпіад
полюють найпрестижніші виші
світу!
Чи може бути у нас так, щоб
наша держава цінувала і достойно оплачувала працю вчителів,
викладачів, вкладала у талановиту молодь, спонсорувала і користувалася їхніми винаходами
тощо? Звісно, що так: не просто
може, так має бути.
Сьогодні ми вже розуміємо ще
один нюанс: лише механічним
підвищенням зарплатні вчителям, викладачам ситуацію кардинально не змінимо. Бо змін потребує ще й сама філософія освіти,
те, як і чому ми навчаємо.
Пригадую відрядження до
Мюнхена на запрошення Міністерства освіти Німеччини ще понад 10-літньої давнини. Тоді німці захотіли поділитися надбаннями навчального процесу. Усе, що
побачили, було незвичним і див-

ним для нас! Скажімо, у школах
Німеччини, які ми відвідали,
учні молодших класів на уроках
не сиділи дисципліновано за партами. Вони могли встати, пройтися класом або ж сісти у ту позу,
яка зручна для них. Але при цьому урок не був схожим на хаос.
Вчителя слухали, кому потрібно
було більше уваги – вчитель підходив. Шкільна атмосфера була
розслабленою, позитивною, не викликала агресії. На дітей, навіть
дуже непосидючих не кричать, не
принижують, не осмикують.
Хоча є правдою і той факт, що
наші діти, якщо так складаються
обставини і вони змушені продовжувати навчання у європейських школах, краще знають
предмети, аніж їхні іноземні однолітки, що наші освітні програми більш насичені та більш
складні. Тільки от що від того у
підсумку маємо? Діти перевантажені знаннями, не здатні зосередитися чи зрозуміти, а що ж їм
більше до вподоби, чим би хотіли
займатися в житті? Складання
ЗНО у випускних класах, хоч і
зменшило суттєво корупційну

складову при отриманні атестатів про середню освіту та при
вступі до вишів, але оптимізму і
впевненості дітям не додало. Обшуки металошукачем, нагнітання, залякування – то лише зовнішній прояв абсурду при складанні ЗНО. В суспільстві регулярно виникають скандали з приводу того, що питання із предметів
ЗНО часто складені так, ніби
мета не виявити знання випускнику, а ще більше його заплутати.
Вища освіта також принципово різниться від того, як вона побудована у нас і в західному світі.
Там акцент зроблений на самоосвіту, яка дисциплінує молоду людину, робить її відповідальною.
Студент сам собі обирає ті навчальні дисципліни, які йому потрібні. Екзамени можна складати
навіть дистанційно.
Звичайно, що на освітній процес у нашій країні вплинули події останніх десятиліть, коли змінювався суспільний лад, змінювалися цінності, пріоритети, способи діставання інформації. Тут і
дорослий заплутається, а що вже

ВІДЛУННЯ СВЯТА

говорити про молодь! З іншого
боку, освоєння гаджетів, що більше до снаги молодим, зробило
так, що учні навіть молодшої
школи є більш мобільними в
отриманні інформації, ніж їх наставники. От вам і комунікативний конфлікт поколінь.
Як вибудувати освітній процес
так, щоб він сприяв прояву кращих здібностей у молоді, робив їх
порядними й інтелігентними, не
споживачами, а рушіями? Це
буде дуже складно, але на кону –
доля держави. Адже як молодь
виховаємо і навчимо, таку в майбутньому матимемо і державу.
Тим паче, що сьогодні ми усі живемо в умовах гібридної війни,
коли дуже важливо розуміти і
розбиратися – де, з того, про що
повідомляють ЗМІ, соціальні мережі тощо – брехня, а де – правда.
Для споживчої кооперації
тема освіти – вагомий і важливий
процес. Адже маємо в системі 23
потужних і престижних кооперативних виші, багатотисячну армію студентів. Департамент кадрової політики, освіти і науки
Укркоопспілки, який очолює Лі-

дія Герасимівна Войнаш, робить
титанічну роботу задля того, аби
та молодь, яка обрала наші виші,
отримала сучасні, глибокі знання, щоб наука, яку отримали у навчальному закладі, знадобилася
потім на робочому місці. Студентів навчають і виховують кваліфіковані викладачі, науковці,
професура. Про наші виші знають далеко за межами системи.
Принаймні, ми впевнені в одному
– із надр кооперативної освіти виходять добре освічені фахівці, порядні люди і справжні громадяни
своєї країни. Але ж, як кажуть, не
можна жити в країні і бути вільним від її проблем. Тому новий
навчальний рік починаємо: із готовністю до змін на краще в системі освіти; із вірою у те, що праця вчителя, викладача у нашій
країні буде оцінена так, як вона
того заслуговує, як ведеться в цивілізованому суспільстві; із впевненістю, що наша молодь, розумна і талановита, віддаватиме свої
знання у першу чергу на благо
своєї батьківщини!

Оксана ГУЦУЛ

КООПФАКТ

ВЕЛОМАНДРІВКА ІЗ СЮРПРИЗАМИ
У День незалежності України відбувся велозаїзд «Літня зустріч цімборів».
Одними із веловолонтерів заходу були
студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу.
А організатори такого грандіозного велосвята – велорух Munkаcs Ride, представники якого щороку організовують
оригінальні проекти із залучення містян.
Ще перед велоперегонами із невеличкою розважальною програмою на
сцені виступили: учасниця шоу «Розсміши коміка» Валерія Мандзюк, подарувавши публіці в’язку веселих жартів;
шеф-редактор «Панорама Медіа Групи»

Василь Гарагонич із привітанням для
всіх учасників із Днем незалежності
України.
Після такої порції позитиву учасники
вирушили визначеним маршрутом, а це
– 10,3 км. Стартували марафонівці із
Мукачівського Парку Перемоги, вулицями Духновича, Підгорянська, Томаша
Масарика, І.Франка, Київська та Лєрмонтова. А фінішували також у парку.
Колону велосипедистів супроводжувала патрульна поліція задля безпеки.
Саме на фініші нас чекали нові сюрпризи: вокальні композиції від співака
Сергія Паллага та розіграш чудових
призів від генерального партнера заходу MotoLux. Різнокольоровим було завершення свята, усі охочі кидалися
фарбами холі. Тож 26-й День народження нашої Вітчизни подарував усім лише
чудові враження і яскраві емоції та ще
більше здружив молодь Мукачева.

Веловолонтери МКТЕК
Марія ШЕКЕТА, Антоніна ШЕПА
(222 група)

ПРЕДМЕТ ОСОБЛИВОЇ ГОРДОСТІ
ВІННИЧЧИНА Кооперативний магазин «Одяг. Взуття»
споживчого товариства «Жовтневе» визнано переможцем
щорічного конкурсу «Гордість
Вапнярки-2016». Для колективу ця перемога особливо дорога, адже одержана вона за
результатами інтернет-голосування, в якому брали участь
місцеві жителі. Саме їх думка і
стала визначальною при підбитті підсумків.
– Цей факт для нас – предмет неабиякої гордості, – в
один голос заявляють продавці Алла Ольховецька і Тетяна Єрмоленко. – Значить,
наші старання не залишаються непоміченими. Покупець у нас завжди правий,
принаймні, саме таку філософію ми сповідуємо і дотримуємось.

– І я вам можу це підтвердити, – свідком нашої розмови став один із відвідувачів:
разом з донечкою Настею,
майбутньою першокласницею, вони ретельно вибирали
(і таки вибрали) літнє взуття.
– Ми, місцеві, а також приїжджий люд любимо цей магазин, де практично все є. До
того ж, він зручно розташований: на трасі, поряд два вокзали. А ще – тут позитивна атмосфера, яку створюють продавці.
– Ми працюємо в парі вісім
років. За цей час магазин змінився як зовні, так і його внутрішнє наповнення. Із зручностей – примірочні кабінки,
скриньки для зберігання сумок, вільний доступ до товарів тощо. На місці колишньої
підсобки тепер повноцінно

функціонує відділ взуття, що
дозволило збільшити торговельну площу і розширити
асортимент.

Людмила ШАПОВАЛОВА
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«Море, воно змиває все погане, що встигло налипнути на суші».
Автор невiдомий

КУРОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БЕЗ КООПЕРАТОРІВ І СЕЗОН НЕ СЕЗОН
Кирилівка – найпівденніший населений пункт Запорізької області. Містечко розташоване на мисі в Азовському морі, що омивають Утлюцький та Молочний лимани. Від нього розходяться дві піщані коси: Федотова й Пересип. Унікальне розміщення, цілющий клімат, що поєднує користь морського й степового повітря, чудові пляжі, гарна природа – все сприяло перетворенню Кирилівки на приазовський курорт, куди охоче їдуть відпочивати жителі не
тільки Запорізької, а й інших областей України, а також гості з близького зарубіжжя. За офіційними даними за літо селище відвідують понад 500 тис. осіб. Тішить, що кооператори області «не пасуть задніх», доки хтось заробляє на гарячому сезоні. Вони беруть активну участь в обслуговуванні відпочивальників. Про це – розповідь нашого кореспондента, який побував тут у розпал літньої спеки.
ЗАПОРІЖЖЯ

БАЗА «МЕРКУРІЙ»
У Кирилівці налічується до
400 готельних і оздоровчих установ. Одна з них – база відпочинку Запорізької споживспілки
«Меркурій», відкрита ще 1986-го.
Не секрет, що більшість подібних закладів у пострадянський
період стали тягарем для власників, занепали й в основному
припинили свою діяльність. Та
це не стосується «Меркурія»,
який багато років очолює директор Мелітопольської міжрайбази Ганна Тарасова. Вже з середини весни вона разом зі своїм невеличким колективом починає
готувати базу до прийому гостей. Простору територію приводять до ідеального порядку,
здійснюють розконсервацію
житлових приміщень, проводять необхідний ремонт, фарбування, побілку, формують штат
сезонного персоналу. Паралельно директор вирішує питання з
оформлення дозвільних документів, укладає договори на
продуктові поставки. Адже відпочивальників на базі забезпечують повноцінним триразовим
харчуванням у їдальні, й, судячи з коментарів щодо відпочинку, люди задоволені.
– Все дуже смачне, приготоване з душею, старанно, – поділилася мелітопольчанка Ірина
Степанова. – Раціон різноманітний, завжди на столі свіжі овочі,
ввечері обов’язково випічка,
словом, наїдаємося вдосталь.
– А іноді й об’їдаємося, – пожартувала її сусідка за столом
Олена Максимець. – Ми з онуком приїжджаємо сюди третій
рік поспіль, тому що підмічаємо: відпочивши у Кирилівці,
хлопчик усю зиму не кашляє, –
тутешнє повітря сприяє. Умови
й вартість путівки мене влашто-

вують, а пляж такий, якого я
ніде не зустрічала: великий,
зручний, доглянутий. Знаю, що
на базі є постійний контингент
відпочивальників, люди їдуть
навіть із Білорусі. Місце, на мій
погляд, ідеальне для відпочинку з дітьми: море тепле, неглибоке. Атмосфера спокійна, доброзичлива. Інфраструктура курорту доволі непогана. Кожні
5–7 хвилин ходить маршрутка
до центру селища, а там – і парк
атракціонів, і ринок, і хороші
магазини.

КООПМАРКЕТИ
ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ
Про магазини – окрема розмова. Не хотілося б зурочити, та в
містечко досі не увійшли всюдисущі торговельні мережі. Можливо, тому що тут є своя мережа
– Мелітопольське районне споживче товариство, з яким нелегко конкурувати.
Слід підкреслити, що роздрібну мережу цієї кооперативної організації повністю переведено у формат магазинів-маркетів із комплексною автоматизацією й комп’ютеризацією процесу торгівлі. Три такі об’єкти знаходяться у курортній Кирилівці.
Всі вони мають вивіски з логотипом «СООР Україна» і відповідають обраному стандарту:
привабливий екстер’єр, інтер’єр,
оснащення сучасним технологічним і холодильним устаткуванням. У кожному магазині є
інтернет-зв’язок, відеоспостереження. Забезпечено вільний доступ до товарів, асортиментний
перелік яких становить кілька
тисяч найменувань. По суті, людина може купити в такому магазині будь-які продукти харчування, придбати необхідні супутні товари. Не дивно, що в роз-

пал сезону торговельні зали з ції – це не спосіб збуту якогось
ранку й до пізнього вечора запо- залежаного товару, а прогресиввнені покупцями.
на форма торгівлі з метою залучення покупців. До речі, у нас на
«АЛЬБАТРОС»
полицях ви не знайдете простроАби розвантажити людський чених товарів, усе найсвіжіше,
потік у коопмаркеті «Альба- відмінної якості.
трос», організували виносну
торгівлю на вулиці в спеціаль- «АЗОВ»
ному кіоску біля входу, де проНе менш важливим є мерчандають морозиво, млинці, молоч- дайзинг, а простіше кажучи –
ні коктейлі, мохіто тощо. А в са- набір певних прийомів організамому магазині потужні спліт- ції торгівлі. У коопмаркеті
системи забезпечують прохоло- «Азов» я звернула увагу, наду, звучить приємна музика, скільки грамотно зроблено толюди мають можливість перепо- варну викладку – так, аби купічити від літньої спеки, отовари- вельний кошик поступово напотися з комфортом і задоволен- внювався за час проходження
ням. Звичайно, прохолодні на- торговельною залою, і покупки
пої користуються високим попи- тривали навіть на розрахункотом, ними заставлено холодиль- вому вузлі.
ники, їх відпускають із кег– У мережі в нас постійно йде
установок, продають на розлив відновлення, щось удосконалюочищену питну воду, і завдання ється, змінюється, переставляфахівців торгівлі полягає в ється, – пояснив фахівець із автому, аби ця живильна ріка ні в томатизації райспоживтовариякому разі не обміліла.
ства Володимир Коршунов. – Су– Автоматизація допомагає часний маркет не терпить ставідслідковувати рух товарів і тичності. Раз на три роки об’єкт
вчасно поповнювати запаси по суттєво оновлюється, він завсіх товарних групах, – пояснив вжди має бути привабливим.
головний менеджер райспоживЦе, безперечно, потребує затовариства Сергій Козинський. собів, а отже, і заощаджувати
– Маркет – магазин такого фор- треба вміти. Наприклад, коопемату, де покупець має неодмін- ратори практично повністю зано знайти потрібний товар, щоб мінили в мережі люмінесцентні
це не було – молочні, ковбасні, світильники на світлодіодні. В
кондитерські вироби, рибна про- результаті споживання електродукція, чай, кава, напівфабрика- енергії скоротилося в 4–5 разів,
ти тощо. Не просто знайти, а ще витрати окупилися доволі
й обрати з великої кількості на- швидко. Або, скажімо, довелося
йменувань. Ціни в мережевому витратитися на придбання для
маркеті зазвичай нижчі за інші кожного маркета автономних
магазини, оскільки є можли- бензинових генераторів елеквість оптимізувати список по- троенергії. Дорого? Так, недешестачальників, укладати більш во, та, на жаль, відключення
вигідні маркетингові договори, світла в селах – не рідкість, а в
проводити й брати участь в акці- таку спеку навантаження на
ях зі зниження цін. У мережево- енергосистеми величезні й заму бізнесі головне – оборот, і ак- грожують аварією. Подібна си-

туація для автоматизованого
підприємства катастрофа:
комп’ютери, сканери, принтери,
усі медійні засоби працюють на
електриці. Не кажучи вже про
холодильники з продуктами, що
швидко псуються. Виходить,
придбання автономної електростанції – необхідність, яка дозволяє уникнути серйозних
збитків. Економія має бути розумною.

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОРИ РОКУ
У коопмаркеті №2 пан Володимир показав мені цікаве нововведення з тих, на яке ми, покупці, зазвичай не звертаємо уваги,
а виторг від нього збільшується.
– Зала простора, і ми використовуємо навігацію, тобто кріпимо відповідні таблички над кожною групою товарів. На них падає потік спрямованого світла.
Лампи встановлено під кутом,
тому назви на білому тлі сяють,
і покупцям легше орієнтуватися.
Хоча, – додав фахівець, – продаж у цьому маркеті від сезону
майже не залежить, людей вистачає весь рік.
Ще б пак, адже магазин – повна чаша, торговельний процес
продумано і відпрацьовано до
дрібниць. Лишається тільки побажати, аби подібних об’єктів у
споживчій кооперації було якнайбільше. До речі, до цього й
прагне правління Мелітопольського райспоживтовариства на
чолі з головою Федором Губенком. Керівник кооперативної організації не збирається зупинятися на досягнутому. Та й осінньо-зимовий період минає
швидко, тож і до нового сезону
треба встигнути підготуватися.

Ольга НАГІРНЯК
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«Для досягнення поставленої мети діловитість потрібна не менше, ніж знання».
П’єр Огюстен БОМАРШЕ, французький драматург i публiцист

КАДРИ

КООПЕРАТИВНА ФІЛОСОФІЯ
ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЬЦІВА
Переконаний, що у кожному регіоні є села, у яких чимало жителів пов’язали своє трудове життя служінню кооперативній громаді. Гарний приклад такого села на Прикарпатській Тлумаччині – село Грушка. З цього села родом наш герой Володимир Данильців, голова правління Косівської райспоживспілки. Звідси пішли у кооперацію відомі в області люди, що підтримували і підтримують кооперативне реноме Грушки на посадах голів правлінь
споживчих товариств, райспоживспілок, керівників кооперативних підприємств середньої ланки тощо.
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

– Навіть і не думав, що так
складеться моя трудова біографія,
– пригадує пан Володимир. – Закінчивши сільську школу, вирішив спробувати щастя стати студентом Чернівецького кооперативного технікуму. В Івано-Франківську тоді подібного навчального закладу ще не було. Успішно
склав вступні іспити. Донині
пам’ятаю лекції з фінансових дисциплін директора технікуму Василя Коперсака, який був для мене
великим вчителем. З того часу
моє життя віддане споживчій кооперації, а першим робочим місцем
стала посада товарознавця у Косівській райспоживспілці, куди я
потрапив за розподілом після закінчення технікуму.
За плечима Володимира Миколайовича Данильціва понад 40 років праці. Сам жартує, що за цей
час зумів пройти усі щаблі кооперативної ієрархії в районі: від товарознавця до заступника дирек-

тора, директора торгового об’єднання, начальника відділу торгівлі райспоживспілки, голови споживчого товариства. Ось уже 7 років, як головує у райспоживспілці.
Володимира Миколайовича
знаю давно, та при кожній зустрічі
відкриваю щось нове у цій людині
й пишаюся нашим знайомством.
На думку Володимира Миколайовича, українське село ще не
повністю відкрило для себе усі переваги кооперативного способу
господарювання. З історії відомо,
що майже 100 років тому спілчанство на Гуцульщині було чи не
єдиним рятівником зубожілих гуцулів. Чого лише варті кооперативні спілки горян з виробництва
і продажу ліжників, інших ремісничих виробів майстрів. Чи взяти
перші молочарські, споживчі кооперативи, які активно захищали
економічні інтереси своїх членів.
– Цю спадщину не оцінили гідно за радянської доби, – розпові-

дає пан Данильців. – У споживчій
кооперації влада бачила структуру, на яку можна було покластися
у розв’язанні багатьох соціальноекономічних складових. Саме завдяки споживчій кооперації у селян ще залишаються спогади про
кооперативну ідентичність своїх
дідів і прадідів.
Споживча кооперація на Косівщині завжди вирізнялася солідною матеріально-технічною базою, і не лише роздрібної торгівлі,
а й заготівельно-переробного
комплексу, який славився переробкою дарів карпатських лісів.
Окремі переробні підприємства
функціонують і сьогодні. Щоправда, кооператори самі не в змозі забезпечити їх ефективну роботу і
сподіваються на співпрацю інших
виробників.
Я поцікавився у Володимира
Данильціва чи є майбутнє у таких кооперативних переробних
підприємств. Мій співрозмовник
бачить розвиток кооперативних
переробок у масштабному ритейловому об’єднанні подібних закладів, які є й у сусідніх областях.
Адже лісові ягоди, гриби з Карпат
– це екологічно чисті дари. Недаремно ж свого часу перероблені
прикарпатськими кооператорами
ягоди експортувалися навіть у далеку Японію. Зі слів пана Володимира зрозуміло, що надія на відродження є, але у ринковій економіці потрібно віднайти ефективні
методи управління цими процесами.

У житті Володимира Миколайовича багато приємних спогадів,
які пов’язані з кооперативними
справами. За його участі відбувалися масштабні економічні перетворення в кооперації, запроваджувалися новітні на той час технології обслуговування сільського населення, саме завдяки кооперативним ініціативам горяни відчули довіру до своїх проблем і побачили намагання кооператорів
ефективно розв’язати соціальні
питання.
Володимира Данильціва завжди вирізняла кооперативна позиція у вирішенні будь-яких економічних справ. Як кажуть його
колеги, він народжений бути кооператором, у нього не існує другорядних справ. Бо усе, що стосується людей, для нього важливе.
Мабуть, завдяки активній громадянській позиції Володимира
Данильціва, виборці вже уп’яте
поспіль обирають його депутатом
Косівської міської ради. У нинішній каденції депутати довірили
кооперативному лідеру бюджетну комісію. Розповідаючи про
свою депутатську діяльність, він
не міг не оминути ролі кооперативної економіки у формуванні
бюджетів місцевих рад: майже
кожна друга гривня, сплачена організаціями і підприємствами
споживчої кооперації району,
спрямовується саме у місцеві бюджети.
А ще Володимир Данильців відомий в районі як палкий при-

хильник спорту. За його ініціативи і підтримки вдалося відродити традиції футболу і створити
футбольний клуб «Кооператор»,
який тривалий час успішно виступав у вищому футбольному
дивізіоні Прикарпаття. З того
часу і дотепер – він президент
футбольного клубу.
Родина Володимира Данильціва теж тісно пов’язана зі споживчою кооперацією. Дружина
Наталія – бухгалтер, випускник
Львівського торгово-економічного інституту, тривалий час працювала у райспоживспілці, дочка Соломія теж бухгалтер, закінчила Івано-Франківський кооперативний коледж. Ось так, продовжується династія кооператорів з відомого села Грушки. Є усі
підстави до того, що вона не перерветься.

Михайло МАЗУР

КООПЕРАЦІЯ І БІЗНЕС

ПРОДУКЦІЯ «РІКОС»: ВІД УКРАЇНСЬКОГО СТОЛУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РІВНЕНЩИНА Нині у виробничників заготівельно-виробничо-збутового комбінату
«РіКоС» – екватор переробного сезону. Попри те, що вже переробили 100 т березового
соку, 15 т полуниці, 80 т огірків, що на 20 т
більше, ніж торік (в тому числі 23 т засолили), на комбінаті не збавляють темпів. Адже
розуміють, що прислів’я «Літній день рік годує» – не просто народна мудрість, а тепер
уже правило для переробного бізнесу.
З ранньої весни до пізньої осені, не покладаючи рук, тут переробляють поживну
натуральну продукцію, яка впродовж багатьох років є невід’ємною продуктовою
складовою на столах жителів області. Споживають її й далеко за межами Рівненщини,
приміром, пацієнти та відпочивальники відомих санаторно-курортних закладів.
Цьогоріч, паралельно із виробничими
питаннями, директор комбінату Леонтій

Примачок уклав ще й нові угоди. Сьогодні
вже авторитет працює на підприємство та
продукцію, яку тут випускають. Кооперативний комбінат – серед лідерів харчової
промисловості. Про це свідчать не лише
схвальні відгуки споживачів продукції, а й
численні нагороди, якими може похвалитися далеко не кожне аналогічне підприємство. Крім того, до 1 вересня у зону АТО заготівельно-виробничо-збутовий комбінат
планує транспортувати 120 т своєї продукції на мільйон гривень! Зі слів Леонтія Матвійовича, найголовніше для нього те, що за
цю турботу йому щоразу телефонують
наші захисники і дякують. Тоді, каже, розумієш, що всі старання – не марні, а підтримка армії стала для нього вже справою честі.
Нині у цехах комбінату працюють над
консервацією помідорів. Пізніше ще й засолять їх. Затим будуть яблука та капуста. В

такому темпі ЗВЗК працює багато років поспіль. Такого потужного темпу завдав комбінату понад три десятки років тому його
незмінний директор Леонтій Примачок,
який є не лише досвідченим виробничником, грамотним менеджером, а й амбітним
господарником.
P.S. Минулого тижня на кооперативному
комбінаті працювала робоча група за участі кандидата хімічних наук старшого незалежного експерта з НАССР та простежуваності Юрія Оглашенного та заступника керівника Проекту старшого експерта з питань європейського законодавства Яни Добідовської. Незалежні експерти відвідали
комбінат на запрошення директора центральної лабораторії з якості продукції облспоживспілки Ольги Гончук та директора
комбінату Леонтія Примачка. Платформою
роботи експертів та дирекції комбінату

було удосконалення системи контролю за
принципом «від лану до столу». Після аудиту виробничники отримали важливі поради
на шляху до впровадження системи безпечності. Фінансує проект Євросоюз.

Олена СОБКОВИЧ
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«Аматор живе надіями; професіонал працює».
Гарсон КЕЙНІН, американський драматург

КАДРИ

ПРОФЕСІОНАЛУ УСЕ ПІД СИЛУ
Для Світлани Георгіївни Воробйової, голови правління Світловодського райспоживтовариства, нинішній рік двічі знаменний: ювілейний і щодо віку, і щодо років трудової кар’єри – споживчій кооперації вона віддала 40
років. Й надалі сповнена творчих задумів та життєвої енергії.
КІРОВОГРАДЩИНА

С

ьогодні сфера господарської діяльності Світлани Воробйової поширюється аж на три райони.
І, здається, цій чарівній та харизматичній жінці під силу
будь-які спілчанські турботи.
– Після закінчення Грозненського кооперативного технікуму продовжила навчання у
Полтавському кооперативному
інституті за спеціальністю
«Економіка і організація заготівлі продуктів сільського господарства», – розповідає про
себе Світлана Георгіївна. – А
далі за розподілом потрапила
до Онуфріївського райспоживтовариства, де розпочала свою
трудову діяльність економістом планового відділу. Кілька
років працювала заступником
голови правління з питань торгівлі в Онуфріївській та Світловодській районних структурах, менше року очолювала
торговельне об’єднання «Промінь».
За цими звичайними фактами – величезна копітка робота,

вирішення купи проблем, планування майбутнього, спілкування з людьми тощо. І цих обсягів роботи додалося, коли у
2013 році Світлану Воробйову
обрали головою правління
Світловодського райспоживто-

вариства. Враховуючи неабиякий професіоналізм та організаторський хист керівника, їй
вдалося оживити роботу багатьох торговельних підприємств. За останні роки організація значно покращила показ-

ники роботи та взяла під свою
опіку торговельну мережу сусіднього споживчого товариства «Олександрійське РСТ».
Поряд із багатьма іншими
кооперативними турботами,
правління райспоживтовариства не забуває про реконструкцію та модернізацію
спілчанських закладів. Кошти
від господарської діяльності
регулярно інвестують у зміцнення матеріально-технічної
бази. Торік до конкурентоспроможного стану приведено
магазини у селах Золотарівка,
Глинськ, Калантаїв та Андрусівка. А ще великим успіхом
для кооперативної організації
стала співпраця з бюджетними організаціями щодо забезпечення продуктами харчування шкільних їдалень у
кількох селах.
Світлана Георгіївна завжди
була і залишається невиправним трудоголіком, багато часу
проводить на роботі, а у разі
потреби може працювати і в позаробочий час. У її полі зору та-

кож питання повернення кооперативних об’єктів із тимчасової оренди, удосконалення
асортименту товарів, забезпечення якісного обслуговування
членів споживчих товариств.
Та якою б зайнятою не була, завжди знаходиться час на сім’ю,
друзів та колег. І вислухає, посприяє, підтримає, а при потребі – і підкаже та порадить.
У Світлани Воробйової чимало досягнень, районних та
обласних нагород. У 2015 році її
багаторічна сумлінна праця
удостоєна найвищої відзнаки
Укркоопспілки «Знак Пошани». У межах Всеукраїнської
програми «Золоті руки України» Світлану Воробйову нагородили медаллю «Взірець професіоналізму». Голова Правління Споживспілки Петро Петрушевський відзначив, що ця
нагорода є ще одним визнанням самовідданої праці та постійного професійного пошуку
прекрасного керівника.

Ірина ШІХІЄВА

ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

НА СМАЧНІ ОБІДИ І СВЯТКОВІ ЗУСТРІЧІ – У «ЗУСТРІЧ»
ЖИТОМИРЩИНА Підприємство облспоживспілки «Коростенський кооперативний ринок»
займає площу понад 1,6 гектарів.
На ній розташовані чотири павільйони, кілька сотень кіосків,
ларьків, де займається своєю підприємницькою діяльністю близько 1100 осіб. Адміністрація ринку
однаково турбується і про тих,
хто продає, і про тих, хто купує,
постійно збільшуючи надання
різного роду послуг.
Чи не найбільшою популярністю на ринку користується
кафе «Зустріч», де за помірну
ціну можна замовити сніданок,

Бармен Олена Невмержицька

обід і вечерю із трьох страв, щоб
вдома не обтяжувати себе куховарством.
Півтора десятка років завідує
виробництвом кафе майстеркухар V розряду Жанна Калинюк.
– Кафе має три зали, одна з
яких святкова для відзначення
різних календарних, сімейно-родинних дат і подій, – розповіла
Жанна Василівна. – Нещодавно
адміністрація ринку зробила у
ній євроремонт. Оновили також
обладнання, деталі інтер’єру.
Ринок працює шість днів на тиждень, а ми – всі сім. Оскільки по-

руч автовокзал, то нашими послугами користується багато
гостей міста, котрі приїжджають
на ринок скупитися. Все це сприяє постійному збільшенню відвідувачів та зростанню головного показника нашої роботи – товарообороту. За перше півріччя
нинішнього року він становив
близько 650 тис. грн., що на 16%
більше відповідного періоду минулого року. На стільки ж зросло
і виробництво власної продукції. На нашій кухні проворно і
професійно хазяйнують кухарі
Оксана Гілевська та Олена Маковська, а у залі свою справність

Завідуюча виробництвом Жанна Калинюк

демонструє бармен Олена Невмержицька.
– Кафе «Зустріч» є конкурентоспроможним серед аналогічних закладів міста, – доповнив
розповідь завідуючої директор
ринку Юрій Володимирович Ущапівський. – Смачні страви та створений у ньому мікроклімат приваблюють чимало споживачів –
як на смачні обіди, так і на святкові зустрічі.
Працівники кафе постійно працюють над оновленням меню,
розробляють нові авторські страви, шукають шляхи підвищення
ефективності своєї роботи. Так, з

ініціативи завідуючої, свого часу
було запроваджено кейтерингове
обслуговування, після чого і коростенці, і мешканці навколишніх
сіл почали телефоном замовляти
обслуговування різних оказій на
дому. Жанна Василівна і її колеги
постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності. І небезуспішно, свідченням чого є гран-прі, здобуте
на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Кращий
кухар споживчої кооперації України – 2015».

Зоя ЦВЄТАЄВА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 4
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.25 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»

17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і брехня» 16+

СТБ

23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ

06.30 «Все буде добре!»

19.55 Д/с «Орегонський путівник»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.25 Новини

08.25 «Битва екстрасенсів-16»

ПРОФІЛАКТИКА

08.45 Факти. Ранок

20.30 Наші гроші

19.20 Надзвичайні новини

01.50 Щоденне ток-шоу

14.00 Розсекречена історія

10.40 «МастерШеф-5»

09.10 Спорт

21.00 Новини

20.20 Громадянська оборона

02.05 Новини. Спорт

15.00 Новини

15.30 «Все буде добре!»

09.15 Надзвичайні новини. Під-

21.30 Новини. Спорт

22.30 Т/с «Винищувачі» 16+

02.20 Новини. Культура

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

21.50 Т/с «Нові світи»

23.25 Х/ф «Шакал» 16+

02.40 Д/с «Увесь цей джаз»

18.30 Т/с «Тато Ден» 16+

23.00 Д/ф «Микола Руденко.

01.55 Х/ф «Холодне світло дня»

03.45 Т/с «Таксі»

20.00, 22.45 «МастерШеф-7»

15.20 Д/с «Бог в Америці»

сумки

16.40 Д/с «Садові скарби»

09.55 Антизомбі

17.20 М/с «Легенда про Біло-

10.55, 13.20 Х/ф «Чорна діра»

сніжку»

16+

17.40 Вікно в Америку
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини

Формулу життя знайдено»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»

12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.10 Х/ф «Хроніки Ріддіка» 16+

16+

1+1

03.30 Дивитись усім!

01.10 Новини. Світ

СТБ

01.25 Новини
01.50 Щоденне ток-шоу

06.35 «Все буде добре!»

ТСН

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

16.20 Х/ф «Ріддік» 16+

02.05 Новини. Спорт

08.30 «Все буде смачно!»

19.00 Новини. Культура

18.45, 21.05 Факти. Вечір

02.20 Новини. Культура

11.05 «МастерШеф-5»

09.30 «Чотири весілля-2»

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький

19.20 Надзвичайні новини

02.40 Д/с «Увесь цей джаз»

15.30 «Все буде добре!»

10.55 «Чотири весілля-6»

20.20 Більше ніж правда

03.45 Т/с «Таксі»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

12.20 «Міняю жінку-5»

18.30 Т/с «Тато Ден» 16+

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

20.00, 22.45 «МастерШеф-7»

14.45 Х/ф «Свати-3»

23.25 «Один за всіх»

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

19.55 Д/с «Орегонський путівник»

21.25 Т/с «Таємниці і брехня» 16+

21.00 Новини

22.40 Свобода слова

21.30 Новини. Спорт

00.55 Х/ф «Холодне світло дня»

21.50 Т/с «Нові світи»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН

16+

23.00 Перша шпальта

02.35 Дивитись усім!

23.30 Д/с «Увесь цей джаз»

03.15 Провокатор

«УКРАЇНА»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»

01.10 Новини. Світ

СТБ

01.25 Новини

06.00, 13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар-3»

10.55 «Чотири весілля-6»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

01.50 Щоденне ток-шоу

ПРОФІЛАКТИКА

12.20 «Міняю жінку-5»

07.15, 08.15 Ранок з Україною

02.05 Новини. Спорт

12.00 «Слідство ведуть екстра-

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

02.20 Новини. Культура

сенси»

02.35 Вікно в Америку

15.30 «Все буде добре!»

02.55 Д/с «Традиційні свята Ма-

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

цурі»
03.45 Т/с «Таксі»

20.00, 22.45 «Хата на тата»

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання»

«УКРАЇНА»
ПРОФІЛАКТИКА

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»

зон

09.30 «Чотири весілля-2»

10.50 Т/с «Квіти від Лізи» 16+

10.50, 12.20 «Міняю жінку-11»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лі-

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.45 Х/ф «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання»

годні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

22.00 «Життя без обману 2017»

21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-

02.20 «Ворожка»
IНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство
вели… з Леонідом Канев-

19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить

ським»

Україна»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

21.00 Х/ф «Догори дригом» 12+

03.30 Зоряний шлях

09.20 «Давай одружимося»

22.00 «Гроші»

04.30 Т/с «Черговий лікар-3»

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Заборо-

01.25 «Ворожка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
IНТЕР
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.00 Мультфільм
06.20, 13.50, 22.40 «Слідство
вели… з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
09.20 Х/ф «Чоловік повинен платити!»
щі» (12+)
15.15 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заборонене кохання»
(16+)
00.25 Т/с «Перша спроба» (16+)
03.45 «Готуємо разом»
04.25 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

00.25 Х/ф «Курортний роман»
(16+)

07.35 Агроера

02.15 «Подробиці»

07.40 Спорт

03.00 «Україна вражає»

08.35 Д/с «Дика планета»
09.00 Д/с «Супервідчуття»
09.25 Анонс дня

11.10, 12.25 Т/с «Східні солодо-

15.50, 16.45 «Речдок»

06.30 Анонс дня

07.50 Від першої особи

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

нене кохання» (16+)

20.00 «Подробиці»

07.30 Ера бізнесу

09.30 Т/с «Гранд-готель»

03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
04.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.15 «Подробиці»
ICTV

11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Д/ф «Микола Руденко.

ціальний корпус» 16+
04.35 Зоряний шлях
05.20 Реальна містика

СЕРЕДА, 6

04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.25 Анонс дня

13.00 Новини (із сурдоперекладом)

11.00, 13.20 Х/ф «Політ золотої

18.45 Щоденне ток-шоу
19.00 Новини. Культура

Новини

пульс Америки»

09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Заборо-

20.00 «Подробиці»

06.30 Анонс дня
07.30 Ера бізнесу
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.25 Анонс дня

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо

02.10 «Подробиці»

14.00 Розсекречена історія

02.50 «Україна вражає»

15.00 Новини

03.15 «уДачний проект»

15.20 Надвечір’я. Долі

03.50 «Готуємо разом»

16.30 Д/с «Садові скарби»

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»

ного»

17.20 Школа Мері Поппінс

05.15 «Подробиці»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

рона

12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»
16+
17.40 Т/с «Таємниці і брехня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

13.40 Скетч-шоу «На трьох»

21.00 Новини

21.25 Т/с «Таємниці і брехня» 16+

14.10, 16.10 Т/с «Молодий Вов-

21.30 Новини. Спорт

23.25 Х/ф «Співучасник» 16+

21.50 Т/с «Нові світи»

01.50 Х/ф «Політ золотої мушки»

23.00 Наші гроші

06.00 Д/с «Орегонський путівник»

00.25 Х/ф «Це я»

20.20 Секретний фронт

22.50 Мегалот

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

11.20 Т/с «Епоха честі»

20.30 Слідство. Інфо

вольфа» 16+

ЧЕТВЕР, 7

09.30 Т/с «Гранд-готель»

12.45, 15.45 Факти. День

16.30 Т/с «Полювання на Вер-

05.20 Т/с «Адвокат» 16+

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-

19.20 Надзвичайні новини

кодав» 16+

04.30 Реальна містика

15.50, 6.45 «Речдок»

19.55 Д/с «Орегонський путівник»

мушки» 16+

03.40 Зоряний шлях

07.35 Агроера

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

11.05, 13.20 Х/ф «Шакал» 16+

16.40 Д/с «Садові скарби»

ціальний корпус» 16+

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40

17.40 М/с «Легенда про Біло-

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький

05.40 Надзвичайні новини

ським»

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Більше ніж правда

05.00 Дивитись усім!

вели… з Леонідом Канев-

17.20 Хочу бути

15.20 Фольк-music

18.30 Новини

06.20, 14.00, 22.40 «Слідство

08.45 Факти. Ранок

19.00 Новини. Культура

04.55 Служба розшуку дітей

06.00 Мультфільм

06.30 Ранок у великому місті

09.15 Надзвичайні новини

годні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

IНТЕР

16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»

15.00 Новини

18.15 Новини. Світ

02.00 «Ворожка»

16.30 Д/с «Садові скарби»

18.45 Щоденне ток-шоу

сніжку»

мільйон»

05.35, 10.05 Громадянська обо-

08.45 Факти. Ранок

17.40 М/с «Легенда про Біло-

23.15, 00.10 Х/ф «Як викрасти

15.00 Новини

14.00 Розсекречена історія

кар-3»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Спе-

04.50 Дивитись усім!

18.30 Новини

сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лі-

21.00 Х/ф «Догори дригом» 12+

14.00 Розсекречена історія

06.30 Ранок у великому місті

зон
11.30 Реальна містика. Новий

21.00 Т/с «Вікно життя»

04.30 Факти

сніжку»

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

12+

13.15 Наші гроші

15.20 Д/с «Нью-Йорк»

07.15, 08.15 Ранок з Україною

20.30 «Секретні матеріали»

11.20 Т/с «Епоха честі»

18.15 Новини. Світ

17.00 Д/с «Розповіді про Хансік»

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

05.35 Громадянська оборона

Формулу життя знайдено»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

ся кожного»
06.00 Д/с «Орегонський путівник»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

нене кохання» (16+)

06.30 Анонс дня

23.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+

ВІВТОРОК, 5

00.10 Т/с «Закон і порядок. Спе-

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

20.30 «Секретні матеріали»

23.15, 00.10 «Танці з зірками»

2018. Ісландія—Україна

02.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

21.00 Т/с «Вікно життя»

12+

21.00 Х/ф «Догори дригом» 12+

брехня» 16+

солана»

годні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

кар-2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 01.30 Сьо-

15.00, 19.00, 23.50, 03.50 Сьо-

20.30 «Секретні матеріали»

23.15, 00.10 Х/ф «Правдива

08.45 Реальна містика

11.30 Реальна містика. Новий

16.00 Т/с «Адвокат» 16+

12+

данок з 1+1»

22.00 «Міняю жінку-12»

зон
сезон

солана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН

07.00 Зоряний шлях. Новий се-

ТСН

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

18.30 Т/с «Тато Ден» 16+

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00

14.45 Х/ф «Свати-3»

«УКРАЇНА»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00

18.45 Щоденне ток-шоу

пульс Америки»

23.25 «Один за всіх»

16+
03.30 Дивитись усім!

17.40 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
18.45 Щоденне ток-шоу
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
20.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
23.00 Слідство. Інфо
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Щоденне ток-шоу
02.05 Новини. Спорт
02.20 Новини. Культура
02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

16.45, 19.30 ТСН

04.00 Реальна містика

04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

данок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
11.00 «Чотири весілля-6»
12.20 «Міняю жінку-5»
13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.45 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання»
12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дригом» 12+
22.00 «Світ навиворіт-9»
23.15, 00.10 Х/ф «Піраміда» 18+
01.15 «Ворожка»

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар-3»
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

17.10 Х/ф «Нескінченне кохання»

05.40 Зоряний шлях

06.15 Дивитись усім!

IНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство
вели… з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Заборонене кохання» (16+)
15.50, 6.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Про нього» (16+)
02.00 «Подробиці»
02.40 «Україна вражає»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.00 «Подробиці»
ICTV
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф «Співучасник»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вовкодав» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»
16+
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і брехня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Куленепробивний»
16+
01.35 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 16+
03.30 Дивитись усім!
СТБ
06.35 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Битва екстрасенсів-16»
11.45 «МастерШеф-5»
15.30 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Тато Ден» 16+
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі-7»
23.55 «Один за всіх»
«УКРАЇНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

П’ЯТНИЦЯ, 8
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.25 Анонс дня
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.00 Новини
15.20 Д/с «Вагасі – японські смаколики»
16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
18.45 Щоденне ток-шоу
19.00 Новини. Культура
19.20 Пенсійна реформа. Спецпроект
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.40 Д/с «Дика планета»
23.00 «Схеми» з Наталією Седлецькою
23.30 Д/с «Дикі тварини»
00.20 Д/с «Південна Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.10 Новини. Світ (повтор)
01.25 Новини
01.50 Щоденне ток-шоу
02.05 Новини. Спорт
02.20 Новини. Культура
02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
1+1

12+
01.55 «Вечірній Київ»
IНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели… з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25 Т/с «Заборонене кохання» (16+)
15.50, 6.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»

07.00 «Українські сенсації»

08.10 М і Ж

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.10 Дизель-шоу

09.00 «Лото-Забава»

10.45, 11.45 Особливості націо-

09.40 «Світ навиворіт-9»

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

13.00 Скетч-шоу «На трьох»

14.00, 16.45 «Ліга сміху-3»

07.30 На слуху

14.45 Х/ф «Два стволи» 16+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

08.00 Світ онлайн

16.50 Х/ф «Нью-йоркське таксі»

21.00 «Танці з зірками»

08.35 Д/с «Традиційні свята Ма-

18.45 Факти. Вечір

23.00 «Міс Україна 2017»

19.20 Надзвичайні новини. Під-

00.45 «Аргумент кiно»

цурі»
09.25 Анонс дня
09.30 М/с «Легенда про Біло-

01.40 «Світське життя»

сумки
20.05 Х/ф «Таксі» 16+

10.20 Хто в домі хазяїн?

23.45 Х/ф «Скажені перегони»
16+

11.20 Фольк-music

03.10 Провокатор

22.00 Х/ф «Нічний випадок»
23.50 Х/ф «Будні карного роз-

12.50 Театральні сезони
13.15 Т/с «Нові світи»
18.30 Богатирські ігри
19.15 Х/ф «Дитячий секрет»

02.20 «Подробиці тижня»

21.00 Новини

04.00 «Чекай мене»

21.30 Д/с «Скарби та смертельні

ICTV

таємниці морів»
22.20 Книга.ua

04.20 Служба розшуку дітей

22.45 Мегалот

04.25 Студія Вашингтон

23.00 Борхес

04.30 Факти

23.30 Д/с «Бог в Америці»

04.50 Дивитись усім!

00.35 Д/с «Мистецький пульс

05.35 Громадянська оборона

04.25 «Розсміши коміка 2017»

21.55 Х/ф «Таксі-2» 16+

сніжку»

01.30 Т/с «Слідчі» 16+

рія»

ти-3»

06.30 Анонс дня

11.05 Школа Мері Поппінс

01.30 Д/п «Україна. Забута істо-

10.55, 12.00, 13.00 Х/ф «Сва-

12.45 Факти. День

20.00 «Подробиці тижня»

шуку»

«Маша і ведмідь»

07.10 Без гальм

нальної роботи

10.45 Хочу бути

ного»

СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Судді Х – Небачені факти!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Зважені та щасливі-7»
13.30 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор-8»

Америки»

21.25 Т/с «Тато Ден» 16+
«УКРАЇНА»

IНТЕР
06.00 «Великий бокс. Олександр
Усик—Марко Хук»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел и решка. Рай і пекло-2»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00

Х/ф

«Ой,

мамоньки!»

Прем’єра
14.45 Х/ф «Бережись автомобіля»
16.45 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша»
18.30 «Крутіша за всіх» Прем’єра
20.00 «Подробиці»

07.00 Сьогодні

20.30 Х/ф «Так буває»

06.30 Ранок у великому місті

01.10 Новини

07.15 Зоряний шлях

22.30 Х/ф «Передбачення»

08.45 Факти. Ранок

01.30 Театральні сезони

08.10, 15.20 Т/с «Вікно життя»

00.15 Х/ф «Королева бензоко-

09.15 Надзвичайні новини

02.00 Надвечір’я. Долі

15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні

10.05 Інсайдер

02.55 Д/с «Нью-Йорк»

16.45, 19.40 Т/с «Дитина на міль-

11.05, 13.20 Х/ф «Куленепробив-

03.45 Т/с «Таксі»

ний» 16+

1+1

12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»

06.00 ТСН

14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вов-

06.55 «Гроші»

кодав» 16+

08.00 «Сніданок. Вихідний»

лонки-2»
01.55 «Подробиці»

йон»

ICTV

21.45 Т/с «Сила серця» 16+
01.20 Реальна містика

04.30 Факти

03.40 Т/с «Закон і порядок. Спе-

04.55 Т/с «Код Костянтина» 16+

ціальний корпус» 16+
05.40 Зоряний шлях

07.25 Т/с «Відділ 44» 16+
11.15, 13.00 Скетч-шоу «На

16.30 Т/с «Винищувачі» 16+

10.00 «Світське життя»

17.40 Т/с «Таємниці і брехня» 16+

11.00 «Життя без обману 2017»

НЕДІЛЯ, 10

18.45, 21.05 Факти. Вечір

12.30 Х/ф «Догори дригом» 12+

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

19.20 Надзвичайні новини

16.25, 21.15 «Вечірній квартал»

20.20 Антизомбі

18.30 «Розсміши коміка 2017»

06.00 Д/с «Орегонський путівник»

21.25 Дизель-шоу

19.30 ТСН

06.30 Анонс дня

00.00 Х/ф «Два стволи» 16+

20.15 «Українські сенсації»

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

01.55 Т/с «Морська поліція. Лос-

23.10 «Світське життя»

07.30 Світ онлайн

00.10 «Вечірній Київ»

07.50 Смакота

22.20 Х/ф «Таксі-4» 16+

02.30 Х/ф «Піраміда» 18+

08.35 Д/с «Скарби та смертельні

00.20 Х/ф «Скажені перегони»

Анджелес» 16+
03.20 Дивитись усім!
СТБ

05.40 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»

05.35 Х/ф «Молода дружина»

IНТЕР

07.35 Х/ф «Дихай зі мною»

трьох»

таємниці морів»

12.10 Фольк-music

08.00 Х/ф «День весілля дове-

13.30 Перший на селі

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лі-

13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

23.20 Спеціальний репортаж

14.45 Т/с «Величне століття. Рок-

00.00 Т/с «Закон і порядок. Спе-

кар-3»
15.00, 19.00, 23.00, 03.20 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя»

ціальний корпус» 16+

16+
03.35 Провокатор

06.30 Х/ф «Іноземка»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «Таксі-3» 16+

11.30 Театральні сезони

20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з

09.30 Х/ф «Дитячий секрет»

18.30 Т/с «Тато Ден» 16+

«УКРАЇНА»

16.55 Х/ф «Таксі-2» 16+

01.55 Т/с «Слідчі» 16+

11.55 Мистецькі історії

23.30 Х/ф «Молода дружина»

13.10 Х/ф «Нью-йоркське таксі»

09.25 Анонс дня

06.00 Мультфільм

риз!»

12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Таксі» 16+

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.55 «Чотири весілля-6»
12.20 «Міняю жінку-5»

солана»

СУБОТА, 9

20.15, 23.05 «Ліга сміху-3»

06.50 Маріччин кінозал. М/ф

СТБ
07.10 Х/Ф «Будьте моїм чоловіком…»

13.55 Т/с «Гранд готель»

08.55 «Все буде смачно!»

20.30 Перша шпальта

10.10 «Караоке на Майдані»

21.00 Новини

11.05 «Хата на тата»

11.00 Х/ф «Мачуха»

21.30 Д/с «Супервідчуття»

13.45 «МастерШеф-7»

12.50 Х/ф «Три тополі на Плю-

22.00 Д/с «Вагасі – японські сма-

19.00 «Слідство ведуть екстра-

деться уточнити»
10.00 Д/п «Тетяна Дороніна. Не
люблю кіно»

сенси»

колики»

щисі»
14.15 Х/ф «Золоті небеса»

23.00 Книга.ua

21.00 «Один за всіх»

16.00 Х/ф «Передбачення»

23.30 Богатирські ігри (повтор)

22.10 «Х-Фактор-8»

18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»

00.10 Д/с «Південна Корея сьо-

20.00 «Подробиці»
22.30 «Великий бокс. Олександр
Усик—Марко Хук»

годні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

02.00 «Подробиці»

01.10 Новини

02.30 Д/п «Великі українці»

01.30 Театральні сезони

02.50 Х/ф «Мачуха»

02.00 Надвечір’я. Долі

04.15 Х/ф «Три тополі на Плю-

02.55 Д/с «Традиційні свята Мацурі»

щисі»
05.30 «Подробиці»

03.45 Т/с «Таксі»
1+1

ICTV
04.25 Факти

06.00 ТСН

«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.50 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
14.50 Х/ф «Моя любов» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Школа проживання» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
21.45 Т/с «Дитина на мільйон»
01.50 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий лікар-3»
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1 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ЗНАНЬ
ПРЯМА МОВА

МОЛОДЬ ОБИРАЄ ПЕРСПЕКТИВУ
У переддень 1 вересня ми звернулися до керівників кооперативних вишів із
проханням відповісти на наші експресзапитання:
1. Чи задоволені Ви результатами нинішньої вступної кампанії?
2. Які спеціальності є нині найбільш
популярними серед вступників?
3. Що важливого у вашому виші буде
у новому навчальному сезоні, чим новий
навчальний рік відрізнятиметься від попереднього?
4. Що найбільше болить сьогодні викладачам?
Олексій НЕСТУЛЯ,
ректор Полтавського університету
економіки
і торгівлі, доктор
історичних наук,
професор:
1.
Безумовно
«так»! Цього року
значно
зросла
частка вступників,
які закінчили загальні освітні навчальні заклади Полтави та
Полтавської області й вступили до нашого
університету. Це свідчить про довіру учнівської молоді та їх батьків до вишу. Крім цього, ми пишаємося тим, що існує чітка тенденція (і цей рік не став винятком) зростання частки абітурієнтів, які скористались
можливістю безкоштовно навчатись у ПУЕТ
на підставі високого бала сертифікату ЗНО
(понад 180 балів). Ми сподіваємось, що
саме ці юнаки й дівчата стануть потенціалом розвитку як університету, так і краю та
країни загалом.
Загалом приємно констатувати такі тенденції на тлі різких демографічних змін і суцільного скорочення кількості вступників у
2017 р.

2. Найпопулярнішими спеціальностями
2017 року стали ті, на які існує реальний попит серед роботодавців. Вступники все
більш прагматичні й це добре! Вони обирають перспективу. На їх вибір впливають перспективи працевлаштування, можливість
міжнародного стажування під час навчання.
У цьому випадку особливу зацікавленість в
абітурієнтів 2017 року викликає запроваджена університетом модель практико-орієнтованого навчання, метою якого є навчити студентів працювати в сучасних жорстких умовах. Реальні цифри свідчать на нашу користь: за програмою міжнародних стажувань улітку 2017 року за кордон виїхало понад 400 студентів ПУЕТ. Найпопулярніші
спеціальності вступної кампанії 2017 року:
«Готельно-ресторана справа», «Туризм»,
«Філологія», «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», «Харчові технології».
3. Новації цього року – нові навчальні
плани. Ми повністю адаптували їх під європейські стандарти, узявши за основу концепцію практико-орієнтованого навчання. Зроблено це невипадково, оскільки завдяки цим
планам студенти зможуть навчатись за програмами «подвійного диплома», брати
участь у програмах міжнародних обмінів.
Навчаючись за цими планами, студенти
швидше реалізують себе на вітчизняному й
закордонному ринках праці, реалізуються як
особистості, як фахівці.
4. Я б замінив «болить» на «вболівають»,
адже професорсько-викладацький склад відчуває всю відповідальність перед абітурієнтами та їх батьками, виступаючи в ролі гарантів тих знань і вмінь, що отримають юнаки та дівчата згодом. Перед викладачами
ПУЕТ стоїть завдання опанування нових методів і форм організації навчального процесу, які мають бути інтерактивними, актуальними та сучасними, відповідати вимогам
ринкового середовища. Ми, наставники, маємо не лише встигати, а й випереджати тенденції розвитку ринку праці.

Марта БАРНА, перший
проректор Львівського
торговельно-економічного
університету,
доктор економічних наук
1. У 2017 році вступна
кампанія відзначалася високим рівнем конкуренції
серед навчальних закладів, зниженням загальної кількості випускників шкіл, які були зареєстровані для ЗНО, а також збереженням тенденції вступу великої кількості випускників у закордонні вищі навчальні заклади. Попри складні умови, ми задоволені результатами цьогорічної вступної кампанії, оскільки університету
вдалося отримати позитивну динаміку. Так, на
денну форму освітнього рівня бакалавр зараховано студентами на 9% більше осіб, порівняно з
2016 роком, на повний термін навчання денної
форми зараховано на 20% осіб більше, порівняно з 2016 роком. У цьому році збільшилася кількість студентів освітнього рівня бакалавр на
базі загальної середньої освіти. Слід зазначити,
що збільшилася кількість студентів, які здобули
повну загальну середню освіту в інших областях України, що свідчить про відновлення популярності Університету в межах України.
Щодо набору студентів для здобуття ступеня
магістр, то набір здійснено на прогнозованому рівні, але із зменшенням загальних показників прийому в порівнянні з попереднім роком у зв’язку із
зменшенням кількості випускників бакалаврату.
Вступна компанія 2017 року засвідчила, що
виконання заходів із комплектування контингенту студентів, відкриття нових спеціальностей та
спеціалізацій і налагодження ефективної співпраці Університету з кооперативними коледжами дозволили нашому вишу забезпечити в цілому позитивні результати набору студентів на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра в умовах зменшення кількості вступників коледжів у 2017 році порівняно з 2016 роком.
У 2017 році студентами університету зараховано 1135 осіб (26,7% від кількості поданих заяв).

2. Найбільш популярними спеціальностями
серед абітурієнтів у 2017 році були: готельноресторанна справа; право; туризм.
3. У новому навчальному році науково-педагогічними працівниками Університету продовжуватиметься інтенсивна робота щодо модернізації освітніх програм у контексті реалізації
компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на
формування і розвиток ключових компетенцій
особистості. Відповідно до оновлених навчальних планів, збільшено кількість практик, що
дасть можливість поетапно впроваджувати різноманітні форми та методи дуальної освіти.
Крім того, в Університеті планується відкриття
навчальних професійних центрів, які дадуть
можливість студентам отримувати професійні
навички майбутньої професії за допомогою
професіоналів-практиків. Так, 27 вересня, у
Всесвітній день туризму, буде відкрито Навчальний туристичний центр Університету. У
новому навчальному році продовжуватиметься розширення співпраці з іноземними партнерами щодо проходження практики студентами
за кордоном, а також навчання студентів за
кордоном відповідно до програм академічної
мобільності.
4. Сьогодні викладачів турбує звичайно питання збільшення контингенту студентів,
адже від цього залежить і педагогічне навантаження, і можливість займатися улюбленою
педагогічною діяльністю. Можливість залучення практиків до освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих кадрів,
які будуть користуватися попитом на ринку
праці. Тому що працевлаштування випускників теж тривожить викладачів. Звичайно, найбільше переймається кожен викладач рівнем
та якістю підготовки студентів. Адже випускник, який закінчив університет і став хорошим спеціалістом, цінним працівником та високоінтелектуальною особистістю, є найкращим показником вишу загалом, кожного викладача зокрема і звісно найкращим засобом
профорієнтаційної роботи.

АКТУАЛЬНО

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГОСТИННОСТІ

Т

уризм та готельно-ресторанний бізнес – ті професії, які,
за словами викладачів кооперативних вишів, цього
року були на піку популярності серед студентів.
Отже, підготовка кадрів, має відповідати міжнародним стандартам
у сфері послуг. А для цього треба подолати суперечності, які виникають
між вимогами суспільства до професійної підготовки майбутніх фахівців з гостинності та їх освітньокваліфікаційним рівнем; змістом
професійно-орієнтованих дисциплін і педагогічними технологіями
реалізації цього змісту; орієнтацією
на нові моделі навчально-виховного
процесу.
Сьогодні професіоналізм фахівців індустрії гостинності визначається не кількістю набутих знань і
вмінням точно та швидко реалізувати конкретний алгоритм виробничої
діяльності, а рівнем фахової компе-

тенції. Вона проявляється, насамперед, у вмінні вирішувати нетипові
завдання та приймати нестандартні
рішення, готовності до інновацій та
спроможності творчої діяльності.
Тому, необхідною умовою організації навчально-виховного процесу є
забезпечення можливості для розвитку творчого потенціалу студента.
Щоб досягти успіху в сфері гостинності, першочерговим завданням
вищого навчального закладу навчити студента збирати, аналізувати інформацію, щоб у майбутньому за необхідності вирішення виробничої
проблеми він зумів своєчасно відреагувати на потреби туристичного
ринку. Найскладніше, з нашої точки
зору, – це розвинути у студента готовність до експерименту, навчити
не боятися ризикувати, швидко реагувати на кон’юнктуру ринку.
Уся система професійної підготовки фахівців з гостинності складається з трьох рівнів:

1) вищий (інституційно-управлінський) рівень – передбачає підготовку
менеджерів, які визначають напрями
і завдання роботи, стратегію, тактику
галузі, окремого підприємства);
2) середній рівень (управлінськотехнологічний) – включає персонал,
який забезпечує технологічну послідовність обслуговування, погоджує
взаємодію з іншими технологічними ланками (турагент, менеджер із
резервування місць, метрдотель
ресторану тощо);
3) початковий рівень (технологічно-виконавчий) – представлений персоналом, який виконує конкретні завдання і забезпечує задоволення
окремих потреб туриста або реалізацію окремого виду обслуговування.
Слід зауважити, що основними
завданнями сучасної професійної
освіти в галузі гостинності можна
вважати: 1) забезпечення фундаментальної наукової, професійної і практичної підготовки у сфері гостиннос-

ті; 2) здобуття студентами знань і
вмінь освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей; 3) удосконалення наукової і професійної підготовки
кадрів для сфери гостинності.
Саме поведінка персоналу, рівень його професіоналізму має великий вплив на отримання подальшого прибутку підприємства сфери
гостинності. Працівники підприємств гостинності повинні володіти
основами професійної етики, правилами міжнародних етичних норм,
забезпечувати високу організованість праці, що можливе за рахунок
введення економічних, соціальноправових та етичних дисциплін в
освітянському процесі.
Спеціалісти індустрії гостинності повинні вірити, що їх власна
якість обслуговування, яку очікує
від них клієнт, є найважливішим завданням в роботі, а успіх або невдача всієї системи обслуговування

сконцентровані в моменті взаємодії
персоналу з клієнтами.
Таким чином, гостинність забезпечується: якіснішим інформуванням
як місцевих, так і регіональних ринків; прагненням обслуговуючого персоналу робити потенційним клієнтам
знаки уваги; полегшенням орієнтації
клієнтів в одержанні послуг. Слід зауважити, що споживачеві мають бути
гарантовані ввічливість, доброзичливість, комунікабельність персоналу.
Отже, підготовка фахівця з готельно-ресторанної справи повинна
здійснюватися з урахуванням сучасних вимог до гостинності. Для задоволення цих вимог необхідна сумлінна робота з підготовки фахівців
готельно-ресторанної справи.

Ірина ТУЧКОВСЬКА,
к.е.н., доцент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи
Львівського торговельноекономічного університету
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«Живи, ніби завтра помреш, вчися, ніби будеш жити вічно».
Махатма ГАНДІ, iндiйський державний i полiтичний дiяч

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЕЗОН НА СТАРТІ

ПОРАДИ БУВАЛИХ СТУДЕНТІВ
Українська кооперація може пишатися своєю освітньою ланкою. Адже щороку кооперативні навчальні заклади випускають тисячі студентів, які реалізовують свій професійний потенціал на підприємствах та організаціях системи.
Нещодавно вчорашні студенти перейшли у статус молодих фахівців. Вже не треба турбуватися про курсові роботи, підготовку до сесії, зібрання Студради тощо. І хоча статус «студент» позаду, проте зовсім свіжі враження від
студентського життя ще надовго залишаться в їхніх серцях. Отож «Вісті…» поцікавилися у випускників кооперативних вишів, якою їм запам’яталася студентська пора.
МИ ПОПРОСИЛИ ЇХ ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
1. Згадайте час, коли були першокурсником. Чи були якісь стереотипи щодо студентського життя, навчання загалом?
2. Активність у студентському житті – наскільки це важливо, що вона дає для розвитку
особистості?
3. Ви боялися викладачів?
4. Як викрутитися з ситуації, коли не вивчив предмет, а потрібно його складати?
5. Які можливості необхідно використовувати під час навчання у виші?
6. За чим зі студентського життя сумуватимете найбільше?
7. Ваші 5 порад першокурсникам: як не змарнувати студентські роки.

Оксана БОЛЮБАШ,
випускниця Львівського
торговельно-економічного
університету
1. Коли я була першокурсницею, то часто
складалось враження, що
весь вільний час доведеться присвятити навчанню, що надзвичайно
важко поєднувати підготовку до занять і водночас знаходити час на активний відпочинок. Звичайно, цей стереотип роз-

віявся. Я сама переконалась згодом, що справжні
студенти вміють поєднувати все.
2. Я вважаю, що активність у студентському
житті займає важливе
місце. Потрібно брати
участь у різноманітних
заходах, конференціях і
поїздках, проявляти ініціативу і бути активним
студентом. Адже завдяки
активному студентському життю з’являється багато нових друзів, знайомств та позитивних
вражень.
3. Ну звісно, на перших
курсах (а особливо під
час сесії) виникав страх
перед викладачами, але
згодом він зник. Я переконалася, що заняття бувають цікаві, тому що в
ЛТЕУ багато веселих і
дружніх викладачів.

Дар’я БУТКО,
випускниця Херсонського
кооперативного економікоправового коледжу
1. Я вступила до коледжу із
великим бажанням отримати
нові знання, враження, знайомства та зануритись у бурхливе і
веселе студентське життя. Лекції, практичні роботи, семінари,
класні години, засідання Студентської ради, організація різних заходів, КВК, екскурсії, факультативи, гуртки, майстеркласи – яскраво розфарбовували

4. У цій ситуації головне не панікувати, і не демонструвати викладачеві своє хвилювання і те,
що ти не зовсім готовий
до складання предмету.
Якщо студент чемно і регулярно відвідує пари,
він завжди зможе дати
відповідь на запитання.
5. На мою думку, студентські роки потрібно
використовувати на всі
100%: подорожувати, брати участь у різноманітних заходах і програмах.
6. Сумую за цікавими
парами, веселими одногрупниками і життям у
гуртожитку.
7. Бути активними студентами, відвідувати заняття, прислухатись до
порад викладачів, старатись поєднувати навчання та відпочинок і проводити час із користю.

моє студентське життя. Стереотипів ніяких не виникало, я була
відкрита до нових подій у моєму
житті.
2. Студентські роки – найкращі роки в житті. Коледж дає багато можливостей для розвитку
особистості. 2016-2017 навчальний рік для мене, як вже майже
випускниці, став дуже важливим. Я була обрана головою Студентської ради коледжу, а це велика довіра та відповідальність.
Завдяки такій можливості, мені
вдалося реалізувати себе як організатора, лідера колективу,
який вміє спрямувати його на
ефективну діяльність.
3. Ні, не боялася. Я з повагою
та розумінням відносилася до
того, що вони вкладали в нас
знання, ділилися своїм досвідом
та життєвою мудрістю.
4. У кожного студента є свої хитрощі, а оскільки я знову стала
студенткою – не хочу відкривати

Ольга ЗАВОЙЧИНСЬКА,
випускниця Полтавського
університету економіки
і торгівлі
1. Стереотип такий: «Студент
– вічно голодна і сонна людина».
Упродовж шести з половиною років навчання мені так і не вдалося розвіяти цей міф. Де б я не
була – на занятті, репетиції чергового концерту, перед очима
тільки їжа і улюблене, м’якеньке
ліжечко!
2. Я вважаю, що активну життєву позицію найкраще розвивати
саме у виші. Бо ти вже знаєш конкретніше чого хочеш, що найбільше подобається: чи то громадська
діяльність, художня самодіяльність, наукова робота, волонтерство. Усі ці навики прекрасно розвивають лідерські якості, які допоможуть студенту в подальшій
його роботі, спілкуванні з аудиторією, веденні бізнесу.
3. Була у мене викладач Валентина Петрівна Худолій. Валентина Петрівна викладала предмет
«Товарознавство продовольчих то-

свої таємниці. Але можу сказати
одне: викладачі знають нас досконало, обвести їх навколо пальця
майже неможливо. І всі народні
способи, типу «Халява прийди»,
не допоможуть, якщо ти в останню ніч перед іспитом тільки почнеш готуватися.
5. Коледж сприяє відкриттю
нових талантів та розвиткові
вже відомих. Про це говорить
кількість студентів, які займали
призові місця в різних олімпіадах, спортивних змаганнях,
культурно-масових конкурсах
тощо. Крім цього, надається
можливість розвиватися у вибраній спеціальності на факультативах. Уже будучи випускницею, я зрозуміла, що не всі можливості, які пропонував коледж,
я використала. Хоча я була також фотографом коледжу, здобула перемогу в регіональному
конкурсі «Кращий студент» у номінації «Кращий студент-фото-

варів» ще в коледжі. От після неї я
нікого вже не боялася!
4. Головне, щоб іспит був не
письмовий, а усний. Для мене то
не була проблема, тому що я говорити люблю, причому багато говорити. Ну, по-перше, готувався не
готувався, а як звати викладача,
який предмет складаєш і якого кольору підручник потрібно знати
обов’язково. Як правило, ці три питання найважчі.
5. Потрібно брати від навчання
все і побільше, тим паче в наш час,
коли є безліч можливостей, що надаються тобі безкоштовно. Усе залежить тільки від тебе самого.
Бери участь у різноманітних форумах, запишись на курси з вивчення іноземних мов, відвідуй тренінги, майстер-класи, знайди себе і
вдосконалюйся з кожним днем.
6. За студентськими друзями, за
нашими вечорами в гуртожитку, за
тими часами, коли в нас ще не було
ноутбуків, Інтернету, гаджетів. Ми
були щасливі просто від того, що
батьки передали з дому сумку.
7. Поради:
1. Живи в гуртожитку, а не на
квартирі.
2. Навчися швидко писати конспект.
3. Запишися на гуртки, що діють у навчальному закладі (театр,
КВК, хор, танці, спорт тощо).
4. Вступи до Студентської ради.
5. Поєднуй навчання з активним студентським життям.

граф», завдяки якому була організована в коледжі моя фотовиставка. Шкодую, що не була членом клубу «Ерудит», де кращі інтелектуали представляють наш
коледж у різних містах України
та почесно посідають призові
місця. Тому ще з першого курсу
треба ознайомитися з усіма гуртками і факультативами та обрати для себе те, що ближче.
6. Найбільш сумую за людьми, які створювали неповторну
студентську атмосферу та наповнювали життя різноманітними
враженнями. А ще – за тією активністю, у якій я перебувала
щодня впродовж трьох років.
7. Поради:
1. Насамперед, пам’ятайте: ви
прийшли до коледжу навчатися
та здобувати нові знання, із якими ви підете далі по життю. У
нашому коледжі працюють висококваліфіковані викладачі,
які надають чудову базу знань. І

від вашого бажання навчатися
залежить ваше майбутнє!
2. Відповідально ставтеся до
того, що ви – студенти, а це означає початок нового етапу у вашому житті. Це перші кроки вашого
самостійного життя. Робіть свої
вчинки усвідомлено, тому що тепер ви відповідальні за них.
3. Проявляйте себе, беріть активну участь у всіх заходах,
гуртках, змаганнях, конкурсах,
олімпіадах тощо. Це дасть вам
одну із можливостей розвиватися як особистість та відкривати
в собі нові таланти.
4. Не забувайте про те, що коледж – це місце, де можливо знайти друзів на все життя та зустріти своє кохання. Навчання в
коледжі є найпрекраснішим часом, що наповнений веселощами та романтикою.
5. Кожен день – це історія вашого життя. Тому зробіть її
яскравою та незабутньою.
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СВЯТА МИНУЛИ,
СТАРТУЮТЬ ГАРЯЧІ БУДНІ
День Незалежності в Україні традиційно сприймається як старт політичного сезону. Цього року ситуація не стала виключенням, хоча українська політика вже відчуває на собі вплив майбутніх президентської та парламентської виборчих кампаній.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ПРЕЗИДЕНТ РОЗСТАВИВ
АКЦЕНТИ
Головною дієвою особою
святкування Дня прапора та
Дня Незалежності став Петро
Порошенко, що не дивно,
адже глава держави навіть у
форматі парламентсько-президентської республіки має
чималі повноваження, а питання оборони та зовнішньої
політики – квінтесенція президентських владних можливостей – сьогодні перебувають у центрі уваги мільйонів
українців. Та й ніде правди
діти – президент традиційно
знаходиться у центрі політичного життя України, незалежно від обсягу повноважень.
Порошенко протягом святкових виступів акцентував
увагу на кількох, важливих на
його думку, моментах. Наголосив, що економічне зростання продовжується вже п’ятий
квартал поспіль (об’єктивно
покращення стану української
економіки підтвердило рейтингове агентство Moody’s, яке
підвищило суверенний рейтинг України). Підкреслив, що
українська армія знаходиться
у найкращій формі за багато
років, проте висловився за необхідність дати політичну,
правову та моральну оцінку
тим, хто в роки незалежного
розвитку України руйнував її
Збройні Сили. Не виключив,
що Росія намагатиметься
спровокувати гарячу стадію
конфлікту, оскільки Кремлю
не хочеться бачити нормальний розвиток України. Пообіцяв підняти під час засідання
Генеральної Асамблеї ООН
питання розміщення на Донбасі миротворців Об’єднаних
Націй. Запевнив, що Україна
обов’язково стане успішною
країною та доб’ється членства
у НАТО та ЄС.

НА ГОРИЗОНТІ –
ПАРАД ОБІЦЯНОК
Сьогодні зрозуміло, що дострокові президентські та
парламентські вибори навряд
чи можливі, однак низка політиків починає готуватися
до подвійного у плані виборів

2019 року. Це означає не лише
підготовку передвиборчих
програм, але і мобілізацію ресурсів – фінансових, організаційних, інформаційних. Дедалі гучніше звучатимуть пропозиції вирішити всі без виключення проблеми України
«тут і зараз», хоча зробити це
нереально. Підготовка до виборів суттєво звужує простір
для ухвалення потрібних країні рішень, адже забагато
власників депутатських мандатів беруть завчасно на
озброєння принцип «Чим гірше – тим краще». При цьому
корисно пам’ятати, що добра
половина виборців не визначилася зі своїми політичними
симпатіями, і для них буде
організовано справжній ярмарок марнославства, парад обіцянок, про які не згадають наступного дня після голосування.

ПАРАД В КИЄВІ –
СЛЬОЗИ РОСІЇ
День Незалежності цього
року став, серед іншого, демонстрацією поступального
розвитку відносин між Україною та НАТО, адже Хрещатиком пройшли не лише парадні
розрахунки українських військових та правоохоронців,
але і представники армій
США, Канади, Великої Британії, країн Балтії, причому багато з них працюють інструкторами на Яворівському полігоні, обмінюючись досвідом з
українськими бійцями. Факт
проходження військових
Альянсу центром Києва, як і
присутність серед почесних
гостей міністра оборони США
Джеймса Меттіса (він та сім
його інших іноземних колег
прибули в Україну), спричинив справжню істерику у
Росії.
Хоча Джеймс Меттіс не
привіз до Києва рішення про
надання Україні летальної
зброї, позиція США щодо конфлікту на Донбасі стрімко змінюється. Про це свідчать заяви спецпредставника Державного департаменту по Україні
Курта Волкера, який днями
втретє побував в Україні. Той
наголосив, що США зацікавлені у відновленні територіальної цілісності нашої держави
та закликав Росію вивести
свої війська з Донбасу і забезпечити реальне припинення
вогню. Схоже, у Вашингтоні
готові змінити політику мінімального втручання, що була
властива адміністрації Бара-

ка Обами, на ширше залучення до врегулювання конфлікту на Донбасі. Відмовлятися
від Мінських домовленостей
за океаном не готові, але і молитися на них не стануть. Волкер також підтвердив, що у
США продовжують обговорювати питання надання Україні
летальної зброї.

НАСТРОЇ КРЕМЛЯ –
НЕЗМІННІ
Проте варто розуміти, що
Росія не зацікавлена у стабілізації ситуації в Україні та її
розвитку, незалежно від перспектив приєднання нашої
країни до Альянсу. Кремль
практично не приховує ставки
на дестабілізацію ситуації всередині країни, активно працюючи і з політиками, і з медіа, і
з недержавними організаціями як в Україні, так і на Заході. Набрання обертів масштабної кампанії з переобрання Володимира Путіна на черговий
президентський термін, яке заплановане на 18 березня 2018
року, не дає підстав сподіватися на зміну підходів щодо
України. Мета Путіна незмінна – отримати у Києві максимально лояльну до себе владу,
яка дозволить зв’язати по руках європейські та євроатлантичні прагнення України.

ГАРЯЧА ОСІНЬ 2017-го
Усвідомлюючи загрозу,
українські політики мають

діяти швидше, ніж вони звикли. Щоправда, ані гучні газетні публікації, ані заяви
партійних лідерів не можуть
їх змусити розпочати політичний сезон раніше, діяти
більш інтенсивно. Хоча Андрій Парубій публічно обіцяє
у парламенті «осінь реформ»
за рахунок ухвалення рішень
про суттєві зміни у системі
освіти, охорони здоров’я,
проведення пенсійної реформи, всерйоз розраховувати на
це не випадає. Майже три
роки роботи не зуміли перетворити депутатський корпус восьмого парламентського скликання на потужну машину з ухвалення, можливо,
непопулярних, але потрібних
країні рішень. Вони, безумовно, проскакують у порядку
денному Верховної Ради,
проте в обсязі, який не відповідає потребам країни. Багато слуг народу вже розмірковують про наступні парламентські вибори, які мають
пройти восени 2019-го, і будуть намагатися готуватися
до них у міру своїх можливостей та здібностей. Не виключаю, що важливі рішення
будуть ухвалюватися під тиском вулиці, і цей факт створює не лише можливості, але
і небезпеку.
Кабінету Міністрів у цій
ситуації доведеться постійно
маневрувати, скажімо, між
необхідністю своєчасного

ухвалення бюджету-2018, проект якого мають внести до
парламенту до 15 вересня, та
обіцянками реформувати
пенсійну систему. Володимир Гройсман навіть обіцяв
піти у відставку, якщо законодавці не дослухаються до
його вимог у цьому питанні.
Перетворення у пенсійному
забезпеченні, разом із реформуванням медичного забезпечення – дії, які відкладати
на потім не можна. Суттєво
політизованим є питання
продажу землі, хоча сільськогосподарські угіддя не є
товаром у Європі лише у двох
країнах – Україні та Білорусі.
На жаль, чимало тих, хто
називає себе політичною елітою, не усвідомлює масштабу небезпеки, з яким сьогодні стикається Україна. Процес зміцнення Збройних
Сил, зростання їх спроможності захищати кордони держави створює у багатьох політиків почуття розслабленості. Проте виклики сьогодні постають не лише на лінії
зіткнення, а й у столиці,
вони потребують оригінальних, несподіваних, ефективних рішень. Рішень, які не
принесуть популярності, але
спрацюють в інтересах держави. Багато аналітиків прогнозують гарячу осінь, що й
не дивно у ситуації, яка
склалася.
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«Добробут держави забезпечують не ті гроші, які вона щорічно видає
закону, залишає
який був вбикишенях
хорошийгромадян».
для всіх».
чиновникам,«Немає
а ті, щотакого
вона щорічно
Катон СТАРШИЙ,
давньоримський
полiтик i письменник
Йожеф
фон ЕТВЕШ, угорський
письменник

ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ТОРГІВЛІ

ЧОМУ ЗАРАЗ?
В УКРАЇНІ ПОЧАВСЯ ПЕРЕДІЛ РИНКУ ТРЦ
І ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Останніми місяцями ринок ТРЦ і торговельних мереж серйозно пожвавився. Зокрема «Ашан» викупив мережу гіпермаркетів «Каравану», Billa продає 9 своїх магазинів, банк «Південний» оголосив про плани продати SkyMall. Чому ж
«переділ» почався саме зараз?
ПЕРЕНАСИЧЕНІСТЬ ВЕДЕ
ДО ПОГЛИНАННЯ
На перший погляд логічніше було б
очікувати трансформації ринку в період
кризи 2014–2016 років, коли покупець різко зубожів, а отже, і прибутковість ТРЦ
різко впала – саме час «добивати» ослаблених конкурентів.
В GT Partners Ukraine запевняють, що
причина в занадто великій кількості
гравців – 130 торговельних мереж проти
30 у більш заможній Польщі, отже, ринок
консолідуватиметься і більші активніше
«поглинатимуть» менших.
«Чому йде група Billa? Для роботи торговельної мережі в країні потрібно мати
розгалужену систему логістики й управління. Коли у тебе в місті тільки 1–2 супермаркети, цього недостатньо для вибудовування повноцінної системи. Ви не
зможете на високому рівні підтримувати
логістику з малою кількістю торговельних точок. І «Караван» продався не як
ТРЦ, а тільки як мережа гіпермаркетів.
На його місце просто увійшов «Ашан». Їх
поглинають могутніші торговельні мережі, які розуміють, як будуть розвиватися, і тому їм потрібно більше площ», –
зазначає директор компанії «Аксіома»
Ігор Сбітнєв, який у 2013 році запустив
ТРЦ «Французький бульвар» у співпраці
зі шведською Froberg Architecture.
За його словами, активніше в країні
розвиваються такі великі мережі, як АТБ
або «Сільпо», бо в них набагато більше
торговельних точок, їм простіше вибудувати систему й налагодити гнучке управління. «А от невеличкі мережі стають нерентабельними або навіть збитковими,
тому власники їх розпродають, доки на
ринку не з’явилися нові гравці та їхні активи зовсім не знецінилися», – додає він.

про перехід до найбільш гострої фази
цієї трансформації. Самі по собі ці угоди
не надто істотні в масштабах усієї України. Справа в тому, що бути просто торговельним центром уже недостатньо. Тепер розвиваються торговельно-розважальні центри, де споконвіку передбачено набагато більше зон для відпочинку й
розваг, а не тільки для торгівлі. ТРЦ стають усе «розважальнішими» поруч із
«торговельними», тому традиційні торговельні мережі йдуть із ринку», – вважає Сбітнєв.

НОВИМ БРЕНДАМ – НОВІ ФОРМАТИ

ЗАМАЛО ДИНАМІКИ
В Українській торговельній гільдії
провели дослідження й дійшли висновку, що ціни в українських ТРЦ останнім
часом зросли «усього» на 10%. Ті мережі,
які «набралися» кредитів у період кризи,
тепер змушені віддавати позичене, та немає з чого – ринок зростає недостатньо
швидко, а отже, треба позбуватися збиткових активів.
«Старі торговельні мережі, які продають свої філії, позбуваються площ, що
не забезпечують достатнього потоку
відві-дувачів і не можуть бути реконструйовані для розширення розважальної складової. Найчастіше нові власники роблять реконцепцію об’єкта або ви-

користовують торговельні площі під зовсім інші формати», – розповідає бізнесмен.

БІЛЬШЕ РОЗВАГ, МЕНШЕ ТОРГІВЛІ
Є ще одна концепція: ніби йдуть ті
торговельні мережі, що не можуть запропонувати більш сучасну концепцію роботи з відвідувачами. Простіше кажучи, ті,
які тільки продають, та не розважають,
адже центри не просто так мають назву
«торговельно-розважальні».
«Трансформацію ринку ТРЦ і українського ринку ритейлу в цілому було закладено набагато раніше, нині ми бачимо тільки окремі прояви цих змін. Приклади «Каравану» і Billa лише говорять

«Динаміка відвідувачів у останні три
роки позитивна для більшості ТРЦ. Але
це стосується тільки «правильних» або
«форматних» торговельних центрів, які
відповідають усім сучасним вимогам, –
розмірковує директор компанії «Аксіома». – У форматного й неформатного
ТРЦ, навіть якщо вони знаходяться в одному місті, показники можуть кардинально різнитися. Відвідуваність форматних ТРЦ в Україні зростає на 5–15%
на рік. Це дуже хороший показник для
кризи».
Крім того, в Україну поступово готуються входити нові великі гравці –
H&M, IKEA, Under Armour тощо. Таким
брендам, за словами Сбітнєва, потрібні
або зовсім нові більші комплекси, або
вже діючі великі приміщення. «А через
те, що в існуючих ТРЦ найчастіше вільних площ немає, є тенденція до будівництва нових. Це будуть зовсім нові для
України формати, сучасні новобудови,
конкурувати з якими звичайні торговельні мережі не зможуть», – переконаний він.

Андрій ПОПОВ

НОВИНИ
НАЙБЛИЖЧИМИ РОКАМИ
СФЕРУ ПОСЛУГ «ЗАХОПЛЯТЬ» РОБОТИ
До 2022 року у сфері послуг працюватиме
близько 23 тис. роботів, які принесуть прибуток у
розмірі 451 млн. доларів.
Близько половини всіх роботів будуть «працевлаштовані» на ринку азіатсько-тихоокеанського регіону, хоча зростання ринку робототехніки
спостерігатиметься також у США та Європі, свідчать результати дослідження компанії Tractica.
«Ще 5 років тому роботи на торговельних
майданчиках були рідкістю, оскільки всі тестування проводилися у рамках лабораторних досліджень. Та зараз компанії починають розуміти цінність робототехніки для сфери послуг і переходять від стадії тестування до комерційного застосування роботів», – заявив аналітик Tractica Маной Сахі.

Tractica – не єдина компанія, яка прогнозує
зростання ринку робототехніки у найближчі кілька років. У травні Cornerstone Capital Group опублікувала звіт із прогнозом про те, що у найближчі 10
років роботи отримають від 6 до 7,5 млн. робочих
місць у секторі ритейлу. У першу чергу роботи поступово замінять касирів, оскільки саме цей рід діяльності «є найбільш автоматизованим», стверджують аналітики.
За прогнозами, у США роботи займуть 38% робочих місць, у Великобританії – 30% і у Японії –
21%.

Новими напрямками стали Копенгаген,
Франкфурт-Хан, Нюрнберг, Люблін і Познань. Зараз київська мережа Wizz Air представлена
21 маршрутом. В авіакомпанії повідомили, що значно збільшать пропозицію місць наступного року.
«Wizz Air продовжуватиме свій стрімкий розвиток в Україні у 2018 р., оскільки близько 1,5 млн. місць
стануть доступні в українській мережі маршрутів,
що відповідає істотному зростанню на 97% порівняно з попереднім роком», – відзначили у Wizz Air.
З розширенням українського флоту до трьох
літаків у 2018 р. місцева команда Wizz Air нараховуватиме більше 100 співробітників у Києві. Зараз
WIZZ AIR ЗАПРОПОНУЄ ВДВІЧІ
лоукостер пропонує 23 маршрути до 10 країн з КиВ УКРАЇНІ НАРАХУВАЛИ БІЛЬШЕ БІЛЬШЕ МІСЦЬ В УКРАЇНІ
єва та Львова. Цього року авіакомпанія відкрила
2,5 МІЛЬЙОНІВ БІЗНЕСМЕНІВ
Лоукостер Wizz Air розмістив другий літак Airbus 8 нових рейсів і почала виконувати рейси з львівВ Україні налічується 2 662 353 власників бізнесів A320 на своїй київській базі в аеропорті «Київ» (Жу- ського аеропорту.
на 1,5 млн. компаній. Про це повідомляє платформа ляни), а також відкрив у минулі вихідні 5 нових
Полоса підготовлена за матеріалами uamarket.info
для роботи з відкритими даними Opendatabot.
маршрутів з Києва до Польщі, Німеччини і Данії.
«Дані про власників компаній відтепер доступні в Opendatabot. Раніше такий пошук був можливий лише на сайті ЄДР, і коштував він 54 гривні. У
нас ця функція безкоштовна», – заявив засновник
проекту Opendatabot Олексій Іванкін.
«Дані про власників компанії допомагають
знизити ризики при роботі з контрагентами. За
допомогою цієї інформації можна знайти, якими
ще компаніями володіла ця людина, і, відповідно,
зробити висновки про репутацію її компаній», –
додав юрист Микита Подгайний.
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МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

ПРИНАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ
Мандруючи рідною Україною, милуючись її красою, щоразу дивуюся тому, скільки всього чудового послав нам
Господь. І остання подорож Чернігівщиною стала підтвердженням цьому.
А відвідали цього разу лісову Олешню, ошатне село в Ріпкинському районі, яке губиться в розкішному сосновому бору.
СТЕЖКАМИ
СВЯТОГО АНТОНІЯ
Шлях із Києва на Чернігівщину
пролягає доволі непоганою трасою, обрамленою прекрасними лісами, перелісками і полями. Архітектурна краса, яка милує око – це
Ріпкинський район. У цьому районі розташоване древнє містечко
Любеч із його знаменитою замковою горою та Антонієвими печерами. Люди кажуть, що вони якось
таємно з’єднані з Антонієвими печерами Чернігова і навіть печерами самої київської Лаври. Але то
нам достеменно не відомо. Зате відомо, що монах Антоній – уродженець Любеча, стояв біля витоків
чернецтва на території України,
святий православної церкви, засновник Києво-Печерського монастиря та будівничий СвятоУспенського собору (982–1073).
Викликає запитання сама назва містечка, оповита легендами.
А їх три. Перша: князі Аскольд і
Дір, проходячи по Дніпру, довго
насолоджувались місцевим крає-

Пам’ятник ченцю-літописцю
на Замковій горі в Любечі

видом, зупинилися тут і назвали
місце «Любезне». Друга: був такий
князь Люб, а звідси й Любеч. Третя
і найбільш імовірна: місто назване на честь нареченої чернігівського князя – Любави. Любеч
уперше згадується в «Повісті
врем’яних літ» під 882 роком, коли
київський князь Олег його захопив і встановив тут свого посадника. Із Любечем пов’язані такі історичні постаті: Малуша – мати князя Володимира Великого, Добриня
Микитович – його дядько, граф
Григорій Милорадович.
На території Любеча привертає
увагу Свято-Воздвиженський православний храм. Існує легенда, що
в суворі часи боротьби з релігією
комуністи хотіли його підірвати.
Але підривники, які обстежили будівлю храму, сказали, що він може
і не впасти, а от райком партії,
який знаходиться практично через дорогу, не встоїть. Так собор і
лишився. А в колишньому райкомі на першому поверсі – тепер три
кімнати музею. Там є відтворений
макет любецького замку, який чекає на мецената, що дасть кошти
на відбудову. У музеї є кімната
хліба й рибальства, яке тут поширене, зібрані знаряддя ловлі риби;
час від часу художники влаштовують вернісажі.
Особливі емоції викликає Замкова гора, де колись київський
князь Володимир Мономах, котрий княжив у Чернігові, звів Любецький замок, а в 1097 році тут
відбувся Любецький з’їзд руських
князів, спрямований на припинення міжосібних сутичок. У 1997
році, на 900-ту річницю Любеча, на
вшанування цього з’їзду, скульптор Геннадій Єршов створив образ ченця-літописця та рельєфні
портрети князів, бронзовий
пам’ятник якому встановлено на
Замковій горі.
Любеч – це ще й знамениті Антонієві печери – ближні і дальні.
Ближня знаходиться біля
кам’яниці Петра Полуботка (при-

гадуєте легенду про його золото,
якого досі ніхто не знайшов?). Проходячи повз колодязь із святою водою, ми піднімаємося до печери,
де нас стрічає… сам Антоній (так
любечани звикли приймати гостей
свого древнього краю). Антоній переповідає нам легенду про місто,
про своє життя і запрошує до печери… Невдовзі ми вирушаємо до
його дальньої печери. Там ставимо
свічки і просимо святого Антонія
допомогти втілити нам свої благочестиві бажання. Умиротворені і
задоволені ми вирушаємо далі, до
невідомої ще Олешні.
Вид на голубі озера Олешні

РАЙСЬКА КУПІЛЬ:
ПРИЄМНО І КОРИСНО
Хто тут не бував досі – може не
повірити, але озера (а їх чотири) і
справді голубі, я б сказала світлолазурові, як море. Ось головна, як
кажуть, «родзинка» цього поліського регіону. Ці озера з’явилися в
Олешні на місці кар’єрів із видобутку кварцового скляного піску,
який розпочався в середині минулого століття.
Тепер на озерах можна чудово
відпочивати, дихаючи цілющим
повітрям соснового бору. Місцеві
жителі кажуть, що у воді є вміст
родону, і той, хто має проблеми із
опорно-руховою системою, може
оздоровитися. Прикметно, що на
голубі озера Полісся приїздять з
усіх куточків України, Білорусі (до
Гомеля звідси – 60 км, а якщо їхати
автошляхом, до державного кордону із Білоруссю – 18 км), і навіть
Польщі. Щороку тут відпочивають
до 250 тисяч туристів. Одне з озер,
якщо подивитися з висоти пташиного польоту, має форму серця…
Село Олешня має також давню
історію, воно засноване ще 1706
року, нині це село досить велике
(понад 600 дворів), до нього прокладена залізниця із Чернігова, за
30 кілометрів – райцентр Ріпки. До
Олешні з Києва – близько 200 кілометрів. Легенди розповідають, що
в давнину тут жили старообрядці,

Любецький Свято-Воздвиженський храм, який дивом не зазнав комуністичних руйнувань

які тікали в непрохідні лісові хащі
з Московії, подалі від церковної
реформи. У часи української революції 1917–1919 років тут активно
діяв місцевий Робін Гуд – отаман
Галака.
В Олешні є чудова церква святої Катерини (XIX ст.), гончарна
майстерня. Але візитною карткою
Олешні є садиба Русових. Насамперед ідеться про Софію Русову
(ур. Ліндфорс), видатного педагога (автор концепції рідної української школи), громадської діячки.
Вона – дочка генерал-лейтенанта
Федора Ліндфорса, дружина відомого в Україні кінця ХІХ–початку
ХХ ст. громадського діяча, публіциста, науковця Олександра Русова. Тут обладнаний музей, де зберігаються особисті речі просвітительки-патріотки, документи, її
праці. Софія Русова разом із старшою сестрою Марією заснували
перший в Україні дитячий садок у
Києві, у 1871 році. Софія Русова –
професор педагогіки, автор понад
60 монографій. Олешнянська школа із 1993 року носить її ім’я.
Цікавий ось такий факт про
Олешню. Через те, що в селі є багато жителів із прізвищем «Кобзар»,
його шкільна околиця отримала
назву «Кобзарівщина». Натомість
східна сільська околиця називається «Балабаївщина» – оскільки
свого часу вона була власністю ро-

дини Балабаєвих, вихідців із Московії.
Олешня – гончарний центр Чернігівщини. Олешнянські гончарні
вироби широко представлені у Національному музеї-заповіднику
українського гончарства в Опішні, що на Полтавщині, і тільки понад 130 робіт – майстра-гончара
Григорія Денисенка.

Алла КОБИНЕЦЬ

Входи у дальні та ближні
Антонієві печери
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ДОЗВІЛЛЯ

«Я ніколи не буваю таким зайнятим, як у години свого дозвілля».
ЦИЦЕРОН, давньоримський полiтичний дiяч

КУРЙОЗНІ НОВИНИ
В ІТАЛІЇ ВІДКРИВСЯ МУЗЕЙ
БРЕХНІ

Презентація незвичайного закладу відбулася 5 серпня у тосканському місті Пістоя – у день старту традиційного італійського Чемпіонату Піноккіо.
Музей складається із дев’яти залів, розташованих на більш ніж двохстах квадратних метрах виставочної площі, в яких зібрані різні експонати – гасла, афіші, світлини,
карикатури, книги, ляльки, різні фальсифікати й багато чого іншого. Експозиція починається із розповіді про неправду у світовій історії, а завершується народними
повір’ями.
Вхід у музей безкоштовний. «Ми хочемо,
щоб цей простір, як живий організм, розростався із часом. Скоро ми зробимо його доступним для туристів завдяки аудіогідам
на їхній рідній мові. Тут також відкриється
освітній розділ», – поділився планами ректор Академії Неправди Емануеле Бегліоміні.
Цього року Чемпіонат Піноккіо (змагання брехунів) відбудеться у 42-й раз. Загалом
же у світі проводиться чимало дивних змагань. У найближчих публікаціях ми
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АНЕКДОТИ

обов’язково розповімо вам про найбезглуздіші з них.

СУД НЕ ДОЗВОЛИВ
АМЕРИКАНЦЮ ОДРУЖИТИСЯ…
НА СВОЄМУ НОУТБУЦІ
Заборону обґрунтували тим, що
комп’ютер занадто молодий і не може самостійно дати згоду на шлюб.
Влада американського штату Юта заборонила Крісу Сев’є одружитися на своєму
ноутбуці. Як аргумент представники влади
заявили, що комп’ютер, по-перше, занадто
молодий для одруження, а по-друге, не
може самостійно дати на це згоду.
Сев’є наполягав на своєму, аргументуючи це тим, що у штаті дозволені одностатеві
шлюби. На думку американця, із цього слідує, що він може вступити в союз із ноутбуком. На жаль для Кріса, це виявилося не
так.

Раніше чоловік намагався оформити
стосунки із комп’ютером в інших штатах,
однак скрізь зазнавав невдачі. У Теннессі
Сев’є, який має диплом юриста, навіть заборонили займатися адвокатською діяльністю.

В ІЗРАЇЛІ ЧОЛОВІК ПОДАВ ПОЗОВ
ДО СУДУ: ДРУЖИНА ХОВАЄ ПУЛЬТ
ВІД КОНДИЦІОНЕРА
Суддям не звикати до дивних історій у
залі засідань, але часом і їх можна вразити. Подібний випадок стався нещодавно у
суді із сімейних справ у Хайфі, де чоловік
звернувся до судді із проханням винести
рішення, яке заборонило б його дружині
ховати від членів сім’ї пульт від кондиціонера.
Чоловік заявив у суді, що дружина позбавляє дітей можливості включити кондиціонер, і це заважає їм готувати уроки та запрошувати додому однокласників. Робить
це жінка з міркувань економії.
Адвокат дружини заявив, що, на думку
його підзахисної, немає жодної необхідності включати кондиціонер удень, важливо
заощаджувати електроенергію. Адвокат також заявив, що жінка не може назвати причину, через яку вона замикає шафу, яка, за
твердженням чоловіка, забита солодощами.
Сама жінка заявила у суді, що її поведінка привела родину до економічного благополуччя.
Суд запропонував адвокатам сторін
дійти згоди, яка буде прийнятною для
батьків і дітей, і попередив адвоката жінки, що якщо суду все-таки доведеться займатися цим питанням, то він зобов’яже
його клієнтку оплатити витрати, порівняно із якими витрати на використання
кондиціонерів виглядатимуть мізерними.

ДЛЯ НАСТРОЮ

– Чим пограбування відрізняється від банківської послуги?
– У банку видають чек.
Теща попросила поміняти скло
на телефоні. Серед контактів виявив один за назвою «Овоч». Із цікавості зателефонував. Виявилося, собі...
– Алло! Привіт, Заю, ти де?
– Я вдома, спати лягаю. А ти,
Кицю, де?
– А я в барі, за столиком у тебе
за спиною сиджу.
Життя – хитра штука: як тільки
у тебе в руках опиняються всі карти, вона раптом починає грати у
шахи.
Дружина поміняла чоловікові
пароль від ТАНЧИКІВ. Він не може
увійти у гру... Ні, вона, звичайно,
знала, що чоловіки теж уміють
плакати, але ТАКИХ ІСТЕРИК ще
не бачила!!!

НАЙСМІШНІШІ Й НАЙБЕЗГЛУЗДІШІ
ЗНАХІДКИ У ВАЛІЗАХ ТУРИСТІВ
Чого тільки не перевозять туристи із собою. Деякі тягають по істині неймовірні й
навіть курйозні штуки. Саме про такі випадки ми й зібрали світлини, тож приємного перегляду й гарного настрою!

– У вас у школі батьківські збори проводяться?
– Ні, ми гроші просто через дітей передаємо.
Банкір на прийомі у лікаря:
– Лікарю, у мене проблема.
– Курите?
– Ні.
– П’єте?
– Ні.
– Жінці зраджуєте?
– Ні.
– Тоді що?
– Лікарю, я постійно брешу.
Ціна на iPhone 7 колишня: ти
однаково стільки не одержуєш.
– Чи згодні ви кохати її, оберігати від проблем, захоплюватися
нею, поклонятися її мудрості й талантові?
– Та розв’яжіть же мене нарешті!

Малював Микола КАПУСТА

Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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КАЛЕЙДОСКОП
Шановна Зінаїдо Леонідівно!
Правління, профспілковий комітет та весь колектив Каховського районного споживчого
товариства вітають Вас з ювіЗІНАЇДУ
леєм.
ЛЕОНІДІВНУ
Зінаїда Леонідівна працює у
КАРКІНУ,
споживчій кооперації понад 37
років на посадах бухгалтера,
голову правління Каховського головного бухгалтера, дирекрайонного споживчого товари- тора ТРО «Дніпро». У липні
ства, з ювілеєм, який вона від- 2003 року обрана головою
значила 29 серпня.
правління Каховського районного споживчого товариства.
За час роботи в споживчій кооперації зарекомендувала себе
висококваліфікованим спеціалістом, вимогливим і відповідальним керівником. Цілеспрямована, ініціативна, вміє знаходити шляхи для покращення
роботи. Вся її трудова діяльність направлена на розвиток
споживчої кооперації. Колектив районного споживчого товариства постійно удосконалює господарсько-фінансову
діяльність і упродовж багатьох
років працює рентабельно.
Багатий професійний досвід,

ВІТАЄМО!

почуття відповідальності, працелюбність, порядність, здобули їй заслужений авторитет серед кооператорів району та
області.
Бажаємо Вам, Зінаїдо Леонідівно, міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії, успіхів та благополуччя.
Хай доля завжди буде щедрою
до Вас, дарує Вам світле майбутнє!
З повагою правління, профспілковий комітет та весь колектив Каховського районного
споживчого товариства

ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ
СИНИШИНУ,
головного бухгалтера ТОВ
«Мукачівський центральний
ринок», з ювілеєм, який вона
святкувала 27 серпня, та з
30-річчям роботи на ринку.
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать Твій човен до тої землі,

ГОРОСКОП НА 4.09–10.09
ОВЕН (21.03–20.04)
Особливо наполегливим представникам цього знака доведеться вчитися на своїх помилках, обережним — аналізувати чужі. На четвер не варто планувати серйозних переговорів і поїздок.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Час кохати та творити. Почуття будуть глибокими, вам захочеться поділитися радістю. Цей період краще присвятити
улюбленим справам і близьким серцю людям.
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе любить, хто милий
душі,
Цього ми бажаєм Тобі від душі!
З повагою
адміністрація і профком
ТОВ «Мукачівський центральний ринок»

ДІВА (24.08–23.09)
Відчуєте приплив життєвих сил та
енергії, зможете спілкуватися й діяти результативно. Однак не кидайтеся у вир подій, не оцінивши запас своїх сил та енергії. Дійте планомірно та конструктивно.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ CO-OP MEDIA
НА ФОРУМІ ВИДАВЦІВ
На 24-му Форумі видавців, який відбудеться у Львові з 13 по 17 вересня, холдинг CO-OP Media презентує три нові книги: «Іван Сірко. Великий полководець і характерник» із серії «Україна сакральна»
(книга вийшла влітку цьогоріч) та дві дитячі книги легендарної американської серії «Шукач».
данням серії «Україна сакральна»
присвячена презентація, яку модеруватиме Олександр Балабко, публіцист, прозаїк, поет-пісняр, журналіст. Олександр Васильович є автором книги «Микола Гоголь. Між пеклом і раєм», яка теж увійшла до
книжкової серії CO-OP Media. Загалом у всіх виданнях розповідається
про відомих людей, що народилися в
Україні, та життя яких овіяне містицизмом і загадковими історіями. Багато таємниць, пов’язаних із героями
книг, відвідувачі Форуму дізнаються
саме під час даної презентації.
У рамках львівського заходу йтиме мова і про тимчасово окуповані
українські території. Старший науковий співробітник Інституту історії
України Володимир Головко, чия
книга «Окупація Криму» вийшла у
CO-OP Media наприкінці 2016 року,

представить експертне бачення
кримського питання та розповість
про перспективи деокупації півострова.
Ці та інші книги, видані CO-OP
Media, а також знайомі вже багатьом
періодичні видання – сімейну газету
«Порадниця», дитячий журнал «Розумашки», тематичні випуски «Здоров’я», «Готуємо вдома», «В’язання
гачком», «В’язання спицями», «Бібліотечки Порадниці» – можна буде придбати на 3-му поверсі Палацу Мистецтв (вул. Коперника, 17), стенд
№310.

ролівська трапезна) за адресою:
пл. Ринок, 6.
Презентація книжкової серії
«Україна сакральна» за участю авторів та видавця, яку вестиме Олександр Балабко, відбудеться 16 вересня о 15.00 також у Львівському історичному музеї.
Лекція-дискусія Володимира Головка про перспективи повернення
Криму та державну політику з реінтеграції тимчасово окупованих територій відбудеться 17 вересня о 13.00 у
Блакитній залі Палацу Потоцьких за
адресою: вул. Коперника, 15.
Всю актуальну інформацію про
ПРО ЗАХОДИ ДЕТАЛЬНІШЕ нашу участь у Форумі видавців у
Лекція-дискусія Ірини Ваннико- Львові можна також подивитись у
вої «Як створити спільний родинний профілі CO-OP Media на сайті
простір: кейс книжкової серії «Шу- Форуму.
кач» відбудеться 14 вересня о 18.00 у
Львівському історичному музеї (КоВласна інформація

– будівлю магазину №71 площею 117 кв. м
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
за адресою: Звенигородський р-н, с. Стара
НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ:
Буда, вул. Центральна, 50. Стартова ціна –
– будівлю магазину №79 площею 135,5 кв. м 35000 грн. з ПДВ.
Авансовий внесок – 10% від стартової
за адресою: Звенигородський р-н, с. Неморож, вул. Звенигородська, 11а. Стартова ціна ціни. Реєстраційний внесок – 170 грн. Перший
крок аукціону – 10% від стартової ціни. Аукці– 80000 грн з ПДВ;

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
нежитлове приміщення (будинок колгоспника) площею
117,9 кв. м, розташоване за
адресою: Полтавська область,
м. Пирятин, вул. Короленка, 1.
Ціна продажу – 44900 грн.
Тел. для довідок: (05358) 3-3204, (066) 911-25-83.

РАК (22.06–22.07)
До переговорів і поїздок необхідно
ретельно готуватися, оскільки вони
можуть пройти не так, як планували. Із середи
— сприятливий період для з’ясування актуальних питань.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Можливе виникнення труднощів,
пов’язаних зі старими помилками та
неправильними діями. До середи не слід робити значні покупки й брати кредити для бізнесу.

АНОНС

На заході кожен відвідувач матиме змогу дізнатись більше про історію створення книг, поспілкуватись
з авторами та командою холдингу і,
звичайно ж, погортати та придбати
новинки.
У перший день ярмарку про книги
серії «Шукач» розповість журналістка, телеведуча, директорка «Інституту Президента Віктора Ющенко» та
мама двох доньок Ірина Ванникова.
Маючи напружений робочий графік,
зйомки о 5-й ранку, заповнені роботою вечори, вона не з чуток знає, наскільки важливо влаштовувати час
від часу посиденьки у колі сім’ї. Ірина переконана, що спільне читання
книг об’єднує сім’ю, створює затишну атмосферу та допомагає дітям відчути батьківську турботу.
Книзі «Іван Сірко. Великий полководець і характерник» та іншим ви-

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Імовірні проблеми, пов’язані з комунікаціями та транспортом, поломки
автомобіля. Може постраждати техніка.
П’ятниця та субота сприятливі для зустрічей із
друзями та ностальгічних спогадів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
З АУКЦІОНУ
нежитлову будівлю (магазину)
площею 809,8 кв. м, розташовану
за адресою: Херсонська область,
Чаплинський район, с. Преображенка, вул. Кірова, 59а. Стартова
ціна продажу – 498 тис. грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Га-

он відбудеться 14 вересня 2017 року за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Заяви на
участь в аукціоні приймаються до 08.09.2017
року включно в приміщенні Звенигородського райспоживтовариства за адресою: м. Звенигородка, вул. М. Грушевського, 135.
Довідки за телефоном: (04740) 2-39-81.

рантований внесок – 10% від
стартової ціни. Перший крок аукціону – 5% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 14 вересня 2017 року за адресою: Херсонська область, смт Чаплинка, вул.
Паркова, 44. Останній термін реєстрації учасників – 12.09.2017 року.
Телефон для довідок: (05538) 2-11-64.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
– комплекс нежитлових будівель та
споруд загальною площею 1795,8 кв. м
за адресою: м. Умань, вул. Садова, буд.
4/4. Ціна – 9300 тис. грн. без ПДВ;
– 107/1000 частин комплексу будівель
та споруд загальною площею 1767,7 кв. м
за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка,
буд. 7. Ціна – 2,0 млн. грн. без ПДВ.
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Багато часу заберуть другорядні
справи. Відстоюючи справедливість,
підвищите свій авторитет і станете більш упевненими. Сприятливий день — п’ятниця.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Приємні моменти життя піднесуть
ваш психологічний і фізичний тонус.
У вівторок і середу можливі інтриги та надходження неправдивої інформації. Не виключені
складнощі в переговорах — кожен чутиме тільки себе.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Перш ніж починати боротьбу, подумайте, які маєте ресурси. Брак коштів і конфлікти можуть загальмувати справи.
Не наламайте дров зопалу, краще трохи змініться самі.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Очевидно, доведеться вносити корективи у стосунки з деякими людьми. Не варто починати нові справи. Краще використати цей період для збирання інформації
та оформлення своїх проектів.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Незадоволення особистими стосунками провокуватиме конфлікти, що
може призвести до розриву. Невиконані
зобов’язання та обіцянки не дадуть змоги здійснити плани. Навчіться відрізняти головне від
другорядного.
РИБИ (20.02–20.03)
Навіть якщо не все складатиметься
так, як планували, завдяки щасливій
випадковості це може змінитися. У середу, в повню, коли емоції вирують, дехто почуватиметься некомфортно.

Тетяна НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
8/1000 частин нежитлових будівель загальною
площею 85,3 кв. м за адресою: м. Черкаси, вул.
Гоголя, буд. 274. Стартова ціна – 59,0 тис. грн. без
ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний
внесок – 10% від стартової ціни. Аукціон відбудеться 14 вересня 2017 року. Останній термін
реєстрації учасників – 8 вересня 2017 року.
Телефон для довідок: 36-02-43 (Черкаси).

