РЕННОВАЦІЯ МАКСІ-МАРКЕТУ
«СООР» У ЧЕРНІГОВІ

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ
ОЛЕКСІЯ ЗІНЧЕНКА

На Чернігівщині продовжує зростати мережа
маркетів «СООР» – сучасних, із величезним
асортиментом товарів, адекватними цінами
і високим рівнем якості продукції

Нарис від Людмили Шаповалової про дуже
достойну людину, колишнього заступника
голови правління Полтавської облспоживспілки
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ –
МІСТО ЦЕРКОВ, БРУКІВКИ,
УНІКАЛЬНОГО ШАРМУ
«Вісті…» запрошують
у мандрівку вихідного дня
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
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ТЕМА НОМЕРА

СЕМIНАР У ЧЕРНIВЦЯХ:

ПРО КООПЕРАТИВНУ КУЛЬТУРУ
СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ
На традиційному семінарі з головами правлінь
обласних споживспілок, який Правління Укркоопспілки нещодавно провело на базі Чернівецької

споживспілки, йшлося про ті фактори та обставини
сучасного світу, які впливають на ведення бізнесу
загалом і кооперативного зокрема. Î СТОР. 2, 3
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ПРО КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ
СУЧАСНОЇ КОМПАНIЇ

Я

к зазначив Голова Правління Укркоопспілки
Ілля Гороховський, відкриваючи семінар, людина протягом усього
життя пізнає світ, дізнається про
щось нове, опановує його. Тож навчатися новому ніколи не пізно, бо
знання ніколи не бувають зайвими. Такий підхід є елементом спілчанської корпоративної культури,
нашою традицією, яка формує рівень ділових стосунків і спілкування, впливає на кооперативні
господарські процеси, на рівень
життєдіяльності системи, її соціуму, робить кооперацію привабливою в очах української громади та
допомагає кооператорам розібратися в тому, що відбувалося, що діється зараз і що нас очікує.

тиви та демонструє ефективний
результат.
За словами Іллі Леонідовича,
сьогодні свідомо чи несвідомо,
але зараз будується нова споживча кооперація. Цей процесс непростий, бо загалом у суспільстві, за
роки його незалежного розвитку,
не визначена національна ідея та
найвища мета, до якої треба рухатися, і концепція цього руху.
Тому й споживча кооперація, як
складова суспільства, будується
своєрідно, за інтуїцією, відповідно до досвіду та відчуттів, без, так
би мовити, «проектно-кошторисної документації».
– Ми йдемо правильним шляхом, хоча й не так швидко, як хотілося б, – наголосив Голова Правління Укркоопспілки. – Як підказує нам розвиток цивілізованого
світу, треба переходити на
лідерсько-управлінську парадигму побудови бізнесу і нам не слід
займати очікувальну позицію,
аби не відстати у розвитку.
Запропоновані Головою Правління Укркоопспілки тема розмови, режим спілкування з аудиторією викликали жваву дискусію
серед голів правлінь споживспілок, присутніх на семінарі кооперативних науковців.

ЩО ДОДАСТЬ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПРО РОЛЬ ЛІДЕРА
Продовжуючи тему кооперативної культури, Ілля Леонідович зауважив, що вона стала повноцінною складовою організації
сучасного менеджменту, характерних методів роботи з працівниками, формує загальний клімат в організації. У споживчій
кооперації, в кожній її організації, господарській структурі, існує власна корпоративна культура з тими цінностями, які приймаються у колективах. Ефективність роботи кооперативної організації, як зазначив Ілля Леонідович, залежить від наявності і
змісту цієї культури, а головними ініціаторами у побудові корпоративної культури мають стати керівники підприємств та організацій системи. Носієм кооперативної культури є такий керівник, який знає що таке корпоративна культура, як вона змінюється, володіє її елементами.
Звертаючись до історії кооперативного руху, доцільно згадати, що роль особистості у розвитку кооперації завжди була визначальною. Тож і сьогодні
успішність кооперативного бізнесу та кооперативного руху загалом, насамперед багато в чому залежить від лідера, якому довіряє
колектив, підтримує його ініціа-

Проректор Львівського
торгово-економічного університету, доктор економічних наук,
професор Богдан Семак у лекційному форматі продемонстрував, як сформувати конкурентну стратегію кооперативного торговельного підприємства. За його словами, у споживчій кооперації знають, як обійти конкурентів. Мова про зосередження зусиль на клієнтові, аби той обрав саме кооперативний заклад; безумовне виконання умов торговельного обслуговування, тобто купівля завжди має відбуватися «легко» і
бути рентабельною. Також не
варто забувати про кооперативні принципи й економічну
участь та зацікавленість покупця, члена споживчого товариства. Якість і асортимент това-

рів є основними передумовами
формування конкурентоспроможності кооперативного торговельного підприємства.
На думку пана Семака, в окремих кооперативних підприємствах не правильно ставляться до
реклами, вважаючи, що вона себе
не окуповує, тож краще заощаджувати на цій статті витрат. Насправді, саме від реклами у значній мірі залежить прибутковість
магазину. Адже чим більше людей відвідують його, тим вищим
буде рівень продажів – запоруки
прибутковості. У торговельного
підприємства привабливим має
бути все: від назви до дизайну, вивіски, викладки товарів, розмаїття акцій, бонусів, культури продавців. Не треба цуратися спілкування з покупцями, слід самим
вивчати спеціалізовану пресу, в
тому числі й кооперативну.
Науковець радить знайти «порожнечі» у сфері торгівлі і заповнити їх, приміром, цікавими для
покупців товарами, які досі жоден конкурент не продавав. Варто
створити власну нішу на ринку;
спробувати нецінові методи ведення конкурентної боротьби – за
показниками якості торговельного обслуговування та асортименту товарів. Та все ж, переконаний
науковець, магазин чи офіс є обличчям кооперативного бізнесу,
але не найбільшим активом. Професійні та відповідальні співробітники – ось найбільша цінність.

ЕТИКА ДІЛОВОГО
СПІЛКУВАННЯ:
ВІД «ЩО ОДЯГНУТИ»
ДО «ЯК ГОВОРИТИ»
Важливу роль у торговельному
бізнесі відіграє етика ділового спілкування. Про неї учасникам семінару розповів кандидат економічних наук, професор Львівського
торгово-економічного університету Ярослав Антонюк. Він зосередив
увагу аудиторії на підготовці й
проведенні комерційних переговорів, складової частини етикету.
Діловий етикет – це ціла наука
від уміння вести ділові переговори до дотримання вимог стосовно
зовнішнього вигляду під час них.
Від цього уміння також залежить
досягнення позитивних результатів при підписанні угоди.
Ярослав Антонюк запропонував підготувати своєрідний довідник ділової етики кооператора як
настільну книгу для керівників,
менеджерів споживчої кооперації, який стане у нагоді при підготовці до ділових партнерських переговорів, зустрічей. А втілити
цю ідею у життя допоможе введення посади спеціаліста з ділової етики чи протокольних заходів у кооперативних спілках, на
великих підприємствах.

стуля, кандидат історичних наук,
доцент, директор Інституту лідерства Полтавського університету економіки і торгівлі. Тренінг
виявився цікавим і практичним.
Адже важливі рішення часто
приймаються на емоційному рівні. Якими бувають емоції, що
таке емоційна компетентність,
емоційний інтелект, які їх складові – про все це дізналися учасники семінару. А ще визначили
свій рівень, вивчили правила
контролю емоцій, як ними керувати. У рольових іграх, запропонованих науковцем, кооперативні лідери знаходили відповідь на
низку проблем: як емоційно адекватно сприймати інших людей,
як протистояти сучасним викликам, визначати власний рівень
здатності розв’язати завдання і
проблеми різної складності.

ДОСВІД КООПЕРАТОРІВ
ІНШИХ КРАЇН

КОЛИ ЕМОЦІЇ НА КОРИСТЬ
«Емоційний інтелект – інструмент для продуктивних відносин
та соціального успіху» – таку
Цікавим для учасників семінатему тренінгу запропонувала ру став виступ запрошеного на сеучасникам семінару Світлана Не- мінар представника кооперативного руху з Австралії, сертифікованого бухгалтера, почесного професора ПУЕТ Сіва Натан, який
розповів про особливості розвитку кооперативних організацій та
кредитних спілок південносхідної Азії. У своїй доповіді гість
ознайомив з динамікою розвитку
кооперативного руху, назвав не
лише успішні кооперативні проекти, а й такі, які не відбулися.
Кооператорам України він побажав працювати над відновленням кооперативних принципів,
домагатися прийняття законів
на користь кооперативів,
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об’єднуватися, співпрацювати
із зарубіжними кооперативами, бути підприємливими та
орієнтованими на ринок, прийняти парадигму змін і
обов’язково залучати до всіх
процесів кооперативних науковців.

УКРАЇНА ТА СВІТ:
ГІБРИДНІ ВИКЛИКИ
ТА ВІДПОВІДІ

Саме такою була тема лекції Євгена Магди, кандидата
політичних наук, доцента, політолога, директора Центру
суспільних відносин НТУУ
Київського політехнічного інституту, постійного оглядача
галузевої газети «Вісті…».
Лектор розповів про витоки і
прояви гібридної агресії Росії
проти України, мотивації агресора. Також зупинився на гібридних проблемах Заходу,
викликах Центральної Європи, проаналізував післяреволюційні проблеми в Україні та
виклав своє бачення виходу з
політичної та економічної
кризи.
Також учасники семінару
ознайомилися із досвідом роботи кооператорів Буковини,
відвідали спілчанські
об’єкти Сторожинецької райспоживспілки, мали розмову
з її керівниками та спеціалістами, ділилися думками від
побаченого.

Михайло МАЗУР

«Компанія нічого не досягне, якщо думати буде тільки керівництво».
Акiо МОРІТА, японський пiдприємець, засновник корпорацiї Sony

ЮВІЛЕЙ

ПРЯМА МОВА
Петро КУЦИК,
професор,
ректор Львівського торговоекономічного
університету:
– Такі семінари – це перш за все
можливість зустрітися кооперативним практикам та науковцям,
обмінятися думками, баченням проблем та перспектив розвитку споживчої кооперації. Запрошення до
виступів кооперативних науковців є
об’єднуючим фактором для кооперативної науки, пізнанням економіки
сьогодення споживчої кооперації. Також це спілкування про можливості
розширення тісної співпраці, насамперед у підготовці кадрів. Реально
відбувається поєднання практики і
теорії, а кооперативні науковці відчувають свою затребуваність
кооператорами-практиками.
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газет та Інтернету. Потрібне живе
спілкування з науковцями, яке ми й
отримали. На жаль, часто думаємо, що знаємо все, хоча насправді знаємо дуже мало. Потрібно вчитися.
Найближчим часом попросимося в
гості до Львівського університету із
усіма нашими керівниками, спеціалістами, аби послухати думки науковців, висловити їм своє бачення
розвитку кооперації.

МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА
ВІДЗНАЧИЛА
СВОЄ 80-рiччя
80-рiччя

Петро БАРАШ,
голова правління
Рівненської
обласної
споживспілки:

– У нас з’явилася чудова можливість підвищити поінформованість,
рівень знань кооперативних керівників, у чому завдячуємо Правлінню
Укркоопспілки. Такий формат семінарів ми стараємося організовувати
і у себе, запрошуємо кооперативних
Віктор БОЇН,
науковців, ділимося з ними своїми
проблемами та слухаємо їхні пораголова правлінди. Плануємо вже в цьому році спільня Черкаської
обласної
но з ЛТУ провести масштабне наспоживспілки:
вчання для кооператорів області.
Запрошені на сьогоднішній семінар
– Подібного
люди є фахівцями високого штибу, до
роду заходи дають поштовх для роз- слів котрих кооператорам треба
витку споживчої кооперації, адже ор- прислуховуватися.
ганізатори подумали про насиченість програми семінару, запросив- Василь ПОДОЛЯН,
ши на нього кооперативних науковців голова правління
і не лише їх. Нинішню тему семінару Вінницької
я б сформував ще й як захід, спрямова- обласної
ний на збагачення інформаційно- споживспілки:
інтелектуальної складової кооперативних лідерів, розуміння того, що
– Вдячний за можливість ознапотрібно об’єднуватися задля того, йомитися з роботою буковинських
щоб вижити.
кооператорів, поспілкуватися з її
працівниками, почути думки своїх
Михайло ЛАЗАР,
колег із інших споживспілок, отриголова правлінмати відповідь на багато питань,
ня Тернопільякі мене хвилювали. Зрозуміло, що
ської обласної
в роботі кооператорів є своя специспоживспілки:
фіка, яка потребує невпинного підвищення рівня знань, обміну досві– Прекрасний семінар, особливо дом роботи. Думаю, що у цьому
схиляю голову перед нашими науков- плані в системі споживчої кооперацями. Не може сучасна людина отри- ції України зараз відбуваються помати всю необхідну їй інформацію з зитивні зрушення.

14 вересня п.р. Миколаївська облспоживспілка
відсвяткувала 80-річчя з
дня утворення. Урочистості розпочалися з молебню у кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці, який
відслужив Митрополит
Миколаївський і Очаківський Питирим. Потім
святкові заходи продовжились у Миколаївському художньому академічному російському
драматичному театрі.

Н

а свято були запрошені керівники всіх
кооперативних організацій та підприємств системи, ветерани кооперації та кращі працівники,
яких було нагороджено відзнаками Укркоопспілки, Споживспілки, облдержадміністрації, обласної ради, обласної ради профспілок, Миколаївського міського голови.
Голова правління Споживспілки Миколаївської області
Іван Андрійович Білоус виступив із доповіддю про історію
та сьогодення кооператорів
Миколаївщини.
В урочистостях брали участь
перший заступник голови
правління Всеукраїнської
Центральної спілки споживчих товариств України М.В.
Людвічук, заступник голови
Миколаївської обласної ради
А.О. Кротов, заступник директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської
обласної державної адміністрації В.К. Грипенко, заступник голови обласної ради
профспілок Л.М. Оніщенко,
керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської
міської ради В.О. Степаненко.
Також привітали кооператорів Митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим,
від Херсонської Споживспілки – В.Б. Шахунов, С.І. Єрохін,
В.В. Михальцова, Одеської

Споживспілки – І.В. Негода і
М.М. Костенко; від голів
правлінь райспоживтовариств, райспоживспілок та керівників підприємств – С.П.
Рубцов і Г.А. Лебедєва; від ветеранів споживчої кооперації
– В.Й. Тулуб; від організації інвалідів – С.В. Полєтаєв.
Вручення нагород супроводжувалось піснями у виконанні лауреатів всеукраїнських та
міжнародних конкурсів Катерини Лелеки і Анастасії Воронцової; заслуженого діяча мистецтв України Олега Кедиса;
заслуженого артиста естрадного мистецтва України, соліста Національної опери України
Івана Носика та ін.

За інформацією сайту
облспоживспілки
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ОФІЦІЙНО
НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI ВIДЗНАКИ
За багаторічну сумлінну працю,
особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди
ювілейних дат нагороджено
почесною трудовою відзнакою
«ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
(Укркоопспілки):
СОКОЛОВУ Лайлу В’ячеславівну,
провідного економіста облспоживспілки Спілки споживчих товариств
«Спілка споживчих товариств Дніпропетровської області»;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих

ВІТАЄМО!

товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ДЗЮБАК Марію Василівну, головного спеціаліста Тячівської районної
спілки споживчих товариств Закарпатської обласної спілки споживчих
товариств;
ДУШЕНКО Романію Григорівну, головного бухгалтера Городоцької райспоживспілки Спілки споживчих товариств Львівської області;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
БОКЛАШКО Марію Михайлівну,
директора Підприємства споживчої
кооперації «Українська паляниця» На-

живчої кооперації ресторанного господарства. За багаторічну працю Марія Василівна нагороджувалася Грамотами: Правління ЦССТ та ЦК
Профспілки працівників споживчої кооперації України,
Закарпатської ДІ, Закарпатської обласної ради, Закарпатської облспоживспілки та
президії об’єднаного профкому та Грамотами Тячівського
районного самоврядування.
Щиро вітаємо Вас, Маріє Василівно, з ювілеєм! Від усієї
душі правління та колеги по
роботі бажають міцного
здоров’я, щастя, благополуччя і всього найкращого. Нехай високі якості спеціаліста,
сила, енергія та наполегливість стануть запорукою Ваших майбутніх досягнень!
Бажаємо Вам, дорога ювілярко, удачі, добра, щедрої
долі. Нехай Ваші діти та
онуки приносять у Вашу родину любов, щедрість, радість, достаток на многая і
благая літа!

двірнянського районного споживчого
товариства Спілки споживчих товариств Івано-Франківської області;
ГРИНЧЕНКО Ірину В’ячеславівну,
головного бухгалтера Підприємства
Бериславської районної спілки споживчих товариств Коопунівермаг
Спілки споживчих товариств Херсонської області;
ЛЕБЕДКА Віктора Григоровича, заступника директора Департаменту інформаційних технологій Укркоопспілки;
ЧАБАНОВУ Оксану Григорівну, головного бухгалтера Бериславської
районної спілки споживчих товариств
Спілки споживчих товариств Херсонської області.

ця Коопунівермагу, одночасно навчаючись у Львівському торгово-економічному інституті. Після закінчення навчання пішла працювати товарознавцем Районного
об’єднання громадського
харчування, і вже 20 років
працює у правлінні райспоживспілки, де інтереси колективу, кооперації завжди
ставить на перше місце. А
ще про Оксану Данилович
кажуть: уважна, чуйна, людяна, якщо десь потрібна допомога – завжди готова підставити плече.
Шановна Оксано
Володимирівно!
З нагоди ювілею бажаємо
Вам міцного здоров’я, безмежного щастя, родинного
тепла та сімейного затишку,
любові, спокою, миру, творчого піднесення, втілення
заповітних мрій, невичерпної наснаги та енергії, оптимізму, життєлюбства.
Хай щастить Вам у всьому,
що задумано, а на життєвій
стежині зустрічаються тільки
добро, достаток, благополуччя та взаєморозуміння.
З ювілеєм!!!

УВАГА!

леєм, який вона відзначатиме 23 вересня.

Шановна Василино
Андріївно!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди Вашого ювілею!
Після закінчення навчання
Мукачівського кооперативного технікуму в 1975 р. Василина Андріївна розпочала
свою трудову діяльність бухгалтером Тересвянського
МАРІЮ ВАСИЛІВНУ
торгового об’єднання. З
ДЗЮБАК,
1976-го по 1987 рік працюваголовного спеціаліста правла старшим економістом Теління Тячівської райспоживресвянського об’єднання
спілки з ювілеєм, який вона
підприємств громадського
відзначила 20 вересня
харчування. В 1988 р. її пере2017 року.
вели на посаду старшого
Шановна Маріє Василівно!
економіста Нересницького
Прийміть найщиріші вітання
споживчого товариства. В
з нагоди Вашого 60-річчя.
1994 р. Василину Андріївну
Після закінчення навчання у
призначено головним бухЛьвівському кооперативному
галтером Нересницького
технікумі Ви розпочали свою
споживчого товариства.
трудову діяльність у ТячівБільше 23 років Василина
ському об’єднанні підприСухітра займає посаду гоємств громадського харчуловного бухгалтера, на якій
вання Тячівської райспоживплідно працює, а її душевспілки у 1976 році. Вся Ваша
ність, щедрість, турботлиЗ повагою правління та
трудова діяльність пов’язана
вість, чуйність, доброзичлиоб’єднаний профспілковий
зі споживчою кооперацією.
вість у людських взаємостокомітет Тячівської райспоПрацювали старшим кухасунках служать прикладом
живспілки, Закарпатської
рем, інженером-технологом
для наслідування іншим спеоблспоживспілки
За роком рік
підприємства громадського
ціалістам.
життя невпинно лине, Шановна Василино
харчування, більше 10 років
Дарує радості
директором Тячівського МісьАндріївно!
безмежний світ.
коопторгу, з 2013 року – голоЗа весь період роботи Ви заУ цю прекрасну
вним спеціалістом Тячівської
ювілейну днину рекомендували себе висоВітання щирі
райспоживспілки.
кокваліфікованим спеціалісВи прийміть від нас. том, який успішно вирішує
Марія Василівна декілька роХай доля шле добро і щастя, питання вдосконалення госків обиралася членом правМіцне здоров’я,
ління Тячівської райспоживморе благ земних, подарської діяльності споспілки, членом ради райспоживчого товариства, підвиА щедрі дні,
живспілки та облспоживспілмов рушники квітчасті, щення добробуту працівниНехай ще довго
ки. За всі роки праці вивчила
ків, за що неодноразово настеляться до ніг. городжувались почесними
досконало кооперативні
ОКСАНУ
З повагою
справи в галузі ресторанного
грамотами обласної державВОЛОДИМИРІВНУ
правління і колектив Микогосподарства, що забезпечиної адміністрації, обласної
ДАНИЛОВИЧ,
лаївської райспоживспілки,
ло їй авторитет і повагу не
ради, грамотами та подякаінспектора з кадрів, члена
профком працівників спотільки серед працівників спо- правління Миколаївської
ми правління облспоживживчої кооперації району,
спілки та обкому профспілки
райспоживспілки Львівської живчої кооперації району
але й усього населення райо- області, з 55-річним ювілеєм,
працівників споживчої коону та області. Вона докладає який вона святкуватиме 24
перації області та грамотами
багато зусиль до подальшого вересня.
правління Тячівської райспоВАСИЛИНУ
Понад 37 років Оксана Воло- АНДРІЇВНУ СУХІТРА,
розвитку та оновлення споживспілки.
димирівна трудиться на коо- головного бухгалтера Неживчої кооперації району,
З нагоди Вашого 60-річчя
ресницького споживчого то- прийміть від правління
створення сучасної її моделі, перативній ниві Миколаївського району. З 18 років
вариства Тячівської райспопосилення конкурентоспроРайСС, колективу апарату
освоїла ази професії продав- живспілки, з 60-річним ювіможності підприємств споправління, об’єднаного

«Вісті...»

РОЗПОЧАЛАСЯ
ПЕРЕДПЛАТА НА 2018 РІК!
ЦІНИ НА ГАЗЕТУ «
«ВІСТІ...»
ВІСТІ...»
У I ПІВРІЧЧІ 2018 р.
Термін
Індекс

1 міс.

3 міс.

6 міс.

12 міс.

Підприємства
і організації

30058

27,50

82,50 165,00 330,00

Індивідуальні
передплатники

01591

23,00

69,00 138,00 276,00

Пільгова
передплата
для студентів

23302

16,50

49,50

99,00

198,00

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти – залежно від терміну передплати: на 1 місяць – 2,00 грн.; на 2–3 місяці –
4,60 грн.; на 4–6 місяців – 5,60 грн.; 7–12 місяців – 8,60 грн.

профкому району щирі вітання. Бажаємо Вам міцного
здоров’я, благополуччя,
щедрої долі. Хай завжди з
Вами поруч будуть щирі
та вірні друзі.

і земними радощами років.
З роси та води Вам на многії, многії літа!
З повагою
правління та колектив Голопристанської райспоживспілки

Хай сміється доля,
як калина в лузі
В колі серед вірних
і хороших друзів.
Успіхів Вам зичим,
сімейного тепла,
Здоров’я незрадливого
на многії літа!!!
З повагою до Вас
правління, колектив апарату
правління та об’єднаний
профком Тячівської
райспоживспілки

НАДІЮ МИКОЛАЇВНУ
ОСАУЛЕНКО,
голову правління Дар’ївського сільського споживчого
товариства Білозерської райспоживспілки Херсонської
спілки споживчих товариств,
з ювілеєм, який вона відзначатиме 25 вересня.

Шановна Надіє Миколаївно!
Сердечно вітаємо Вас із ювілеєм. Прийміть найщиріші
побажання міцного
здоров’я, особистого і сімейЯНУ МИКОЛАЇВНУ
ного щастя, невичерпної
СВИРИДОВУ,
енергії та наснаги у всіх Ваголовного бухгалтера
ших добрих справах. Більше
Голопристанської райспо27 років своєї діяльності Ви
живспілки, з 40-річним ювіприсвятили споживчій коолеєм, який вона відсвяткува- перації. Завдяки активній
ла 20 вересня.
життєвій позиції, компетентності, принциповості, акуШановна Яно Миколаївно!
ратності в роботі Ви здобули
Прийміть щирі й сердечні ві- визнання та повагу, авторитання з днем народження та тет та довіру колег. Щира
вдячність за вашу працю.
вдача, порядність та відповіВід душі бажаємо ясності ду- дальність сприяє успіху у
мок і легкості почуттів. Біль- Вашій щоденній нелегкій
ше безтурботності й весело- праці. Від усієї душі бажаємо
щів, яскравих відчуттів і дуВам здійснення усіх задумів
шевної бадьорості.
та мрій. Нехай завжди Вас
Нехай життєва енергія вирує супроводжує удача, постійно
в крові сильніше кожен день. зігріває тепло людської
Нехай річною зливою на Вас вдячності, а будні й свята напроллються здоров’я, любов повнюються радістю та
і щастя!
любов’ю рідних і близьких.
Бажаємо, щоб Ваш дім був
Вічної молодості Вашій душі
повною чашою, а Господь за- та доброти серцю!
вжди оберігав від негараздів. Нехай у майбутньому на З повагою
Вас чекає ще багато напоколектив Дар’ївського
внених корисними справами споживчого товариства
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«Книга – не відбиток душі, а просто дозволений відпочинок».
ОВІДІЙ, давньоримський поет

ЗНАКОВА ПОДІЯ

СО-ОР MEDIA ХОЛДИНГ
НА ФОРУМI ВИДАВЦIВ У ЛЬВОВI
З 14 по 17 вересня у Львові відбувся 24-й Форум видавців. Ця подія стала знаковою на теренах видавничого життя не тільки для України, а й усієї ЦентральноСхідної Європи. Помітними були й дві локації з
продукцією СО-ОР MEDIA холдингу.
Не пошкодували ті відвідувачі Форуму, які
прийшли на наші презентації. Адже тільки на
них можна було побачити, послухати і навіть
пограти зі знаковими, відомими в Україні постатями. Приміром, телеведуча, громадська
діячка та мама двох дітей Ірина Ваннікова
презентувала книгу для усієї родини із аме-

риканської серії «Шукач» та нову інтелектуальну гру «Розумашки», які видав холдинг, а
ще й пограла у неї із аудиторією. Олександр
Балабко, відомий письменник, журналіст, інтерактивним спілкуванням презентував серію «Україна сакральна». Він – автор однієї із
книжок серії – «Микола Гоголь. Між пеклом і

раєм». А ще стенд нашої продукції став своєрідною об’єднувальною силою для таких різних політиків, як Олег Ляшко і Міхеіл Саакашвілі – обох зацікавила книга науковця Володимира Головка «Оккупация Крыма», яка, до
речі, увійшла до короткого списку номінантів
книжкового конкурсу Форуму видавців. Чле-

ни Малих Журі визначили книгу претендентом на премію в номінації «Український nonfiction». А її презентація мала широкий резонанс на Форумі.
Розгорнутий матеріал про Форум видавців
у Львові читайте в одному із найближчих
номерів «Вістей…».

ВІДКРИТТЯ

РЕНОВАЦІЯ МАКСІ-МАРКЕТУ «COOP» У ЧЕРНІГОВІ
Нещодавно у м. Чернігів за адресою проспект Перемоги, 137, відкрився оновлений максі-маркет «COOP»,
відвідувачі якого можуть сповна скористатися усіма традиційними перевагами мережі: великим асортиментом
товару за адекватними цінами, високим рівнем якості продукції та обслуговування.

–М

ережа чернігівських маркетів
«COOP», – розповідає голова
правління Чернігівської облспоживспілки
Анатолій Костянтинович Мирошниченко, – продовжує зростати і розвиватися з року в рік,
вибудовуючи довгострокові й
взаємовигідні відносини з клієнтами і партнерами у сфері
продажів. У 2015 р. ми відкрили
оновлений максі-маркет у с. Кіпті на міжнародній трасі Київ –
Чернігів – Нові Яриловичі; того
ж року – стандарт-маркет у
м. Чернігів по вул. Рокосовського, 53; у 2016-му – оновили маркет у смт Ріпки. Цьогоріч заплановано відкриття ще трьох маркетів «COOP», один із яких вже
зовсім скоро відчинить свої двері для відвідувачів.
Всі наші магазини задіяні в
одну інформаційну систему, яка
постійно вдосконалюється і працює на віддаленому доступі. Це
дає можливість оперативно керувати процесами замовлення товарів у постачальників, контролювати їх реалізацію та залишки,
оперативно вести управлінський
і бухгалтерський облік. За останні роки наша мережа завоювала
репутацію надійного та стабільного партнера.
В оновленому максі-маркеті
представлено широкий асортимент свіжих овочів і фруктів, бакалійної продукції, м'ясних і
ковбасних виробів, солодощів та
інших продуктів. Всі вони відрізняються свіжістю, адже перед тим, як потрапити на прилавок, проходять додатковий
контроль якості.
Також напередодні перезапуску в магазині був відкритий

м’ясний цех, де сьогодні здійснюється виробництво напівфабрикатів із яловичини, свинини,
індичатини, курятини відповідно до технологічної схеми кулі-

нарного розрубу туш. Важливою
особливістю максі-маркету відтепер є ще й збільшений асортимент м’ясних виробів власного
виробництва: ковбаса домашня,

рекція маркету планує ввести у
продаж засолену рибу та сезонні
соління власного виробництва.
У магазині постійно проводяться акції топ-10, це коли на 10
товарів значно знижуються ціни
за програмою лояльності для покупців. Перелік таких позицій
щомісяця змінюється, тому приваблює у першу чергу постійних
відвідувачів. Крім цього, для покупців доступні товари виробництва кооперативної мережі;
знижки за супервигідною пропозицією «Ціна тижня».
Запозичивши досвід у тернопільчан, дирекцією було прийнято рішення відкрити у маркеті міні-пекарню, яка вже тривалий час радує покупців духмяними хлібобулочними виробами. Висока якість випічки досягається завдяки використанню
свіжих продуктів та професійного італійського обладнання.
– Наша мета, – зазначила директор підприємства Тетяна Володимирівна Понура, – задоволений покупець. Ми прагнемо
до того, щоб обслуговування
було зручним, швидким і приємним. Хочемо, щоб клієнти
отримували якісну продукцію
за адекватними цінами. Саме
тому в наших магазинах завжди
є цікаві цінові пропозиції, прийнятні для будь-якого гаманця.
Також дбаємо про високий рівень сервісу в нашій торговельній мережі.
Магазин середньопреміального типу, формату «біля дому»
чекає своїх відвідувачів, яких
хоче порадувати відмінним серковбаски мюнхенські, чевабчи- вісом, приємними цінами і почи, фарш чотирьох видів тощо. стійно діючими акціями.
Ласкаво просимо!
Також відпрацьована і збільшена група фреш-продукції. Окрім
цього, в наступному місяці диЯна МАРТИНЕНКО
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Є люди, про яких писати – честь. До цієї когорти по законному праву належить
і Олексій Трохимович Зінченко. На заслужений відпочинок він пішов із посади
заступника голови правління Полтавської облспоживспілки, на якій пропрацював більш як двадцять років. Тому його ім’я добре відоме у спілчанських колах
не лише України, а й колишнього Радянського Союзу. Незабаром, 25 вересня,
знаному кооператору виповниться 80 років. З рідною Полтавщиною вони ровесники: на карті України область з’явилася лише трьома днями раніше.

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

ОЛЕКСIЯ ЗIНЧЕНКА
З КИМ ЗВОДИЛА
СПІЛЧАНСЬКА ДОЛЯ…

Коли ми навідалися до Олексія Трохимовича, він саме порався по господарству.
Високий – під два метри ростом, статний, з
молодечим блиском в очах – так одразу і не
скажеш, що зозуля накувала йому стільки
літ. Охайне подвір’я, хата й підсобні приміщення потопають у садку. Віднедавна він хазяйнує сам: дружина, Лідія Василівна, з якою
прожили у парі майже 60 років, відійшла за
межу Вічності. Звичайно, допомагають діти,
онуки, тож йому залишається лише підтримувати чистоту у домі та біля дому.
Перш ніж поринути у спомини, Олексій
Трохимович обкладається купою фотоальбомів, які ледь вміщуються на столі акуратно
прибраної кімнати. У них зафіксовані в хронологічному порядку основні віхи великого
життєвого шляху ветерана.

рубок зі сажневими плечима, на «малих» тоді
уваги не звертав. Побралися. Дружина залишалася жити зі свекрами, а Олексій вступив на
денне відділення Полтавського кооперативного технікуму, де саме відкрилася нова спеціальність – механіка харчових підприємств.
– З трьох років навчання один рік відводився на проходження практики, тож встиг
попрацювати на різних кооперативних підприємствах у Полтаві, в Сумах, у Черкасах.
Разом з червоним дипломом отримав практичний досвід і направлення на роботу у Миколаївську область, а конкретніше, на хлібокомбінат Миколаївської райспоживспілки.

В КООПЕРАТОРИ – З ПЕРШОЇ СПРОБИ
Трудове хрещення він прийняв у 1955 році,
коли, після невдалої спроби відбутися залізничником, повернувся додому і влаштувався
на роботу у заготконтору місцевої райспоживспілки. Відслуживши армію, йому вже
запропонували посаду експедитора, яку суміщав з обов’язками вантажника.
– Товарознавці їздили далі – у Полтаву й Харків, а я найчастіше доставляв борошно і крупи
на нашу хлібопекарню із сусідньої Карлівки. Ми
тоді випікали так званий «наливний» хліб. Ви,
мабуть, про такий і не чули. Це коли закладали,
приміром, 100 кг борошна і отримували 167 кг
готової продукції, тобто вихід становив 167%.
Технологія його приготування полягала в тому,
що рідке тісто набирали черпаками, наливали
у форми і випікали. А звичайний хліб замішувався у кориті завдовжки 6 метрів: вздовж нього стояли шестеро жінок і вручну вимішували
тісто. При тому, що це був дуже трудомісткий
процес, за дві зміни випікали три тонни хліба!
В кінці дня кожному працюючому видавали
одну буханку. Перепадало й мені, хоча на той
час, а це був 1959 рік, я хліба вже наївся.
Тут, у Машівській райспоживспілці, зустрів свою долю. Ліда, після закінчення Чернігівського кооперативного технікуму, працювала товарознавцем. З’ясувалося, що вони вчилися в одній школі, однак він, як старший па-

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
З ХЛІБИНОЮ МИ СТОЇМО
Галузь хлібопечення Миколаївського
району була представлена на той час 13-ма
підприємствами: хлібозаводом у Варварівці, двома механізованими пекарнями і десятьма – у радгоспах. У курс справи на новому місці довго не входив, навпаки – з
перших хвилин довелося тримати екзамен
на професійну зрілість.
Новоприбулий механік саме представлявся директору комбінату, коли в кабінет
«на всіх парах» влетів майстер виробництва: «Води гарячої знову немає! Під загрозою випічка хліба!».
За пару хвилин вони вже були в котель-

ні. Багато часу на встановлення «діагнозу»
Зінченку не знадобилося: «Треба розкрити
котел». Однак легко сказати, та непросто
зробити – відкрутити 86 заіржавілих гайок,
на яких кріпиться флянець. «Цей котел не
розкривався, скільки тут стоїть», – хотів
було заперечити їхній механік, але директор дав зрозуміти, що питання обговоренню не підлягає. Коли заглянули всередину, здивувалися навіть бувалі: барабан діаметром 700 мм і довжиною 3 м був весь
забитий накипом, який зішкрібали і вивозили 100-кілограмовими тачками.
У механіках молодий спеціаліст походив недовго: невдовзі його підвищили до
старшого, потім забрали ст. інженером у
відділ хлібопечення облспоживспілки, а
ще через два роки призначили начальником відділу. Одна за одною змінювались
посади, але незмінним залишалося його
ставлення до роботи: керувати не з кабінету у телефонному режимі, а бувати безпосередньо на виробництві. І продовжувати
вчитися, вчитися…
Не секрет, що серед тогочасної партійної еліти, поставленої керувати народногосподарським комплексом, траплялися
«специ» з неповною середньою освітою:
приїде такий горе-начальник у район, до
нього народ з виробничими проблемами,
а у відповідь: «Я ось до вас Зінченка пришлю, він вам розкаже».
– Якось мені один партійний чиновник
відрізав: «Наша справа не допомагати, а
контролювати». Хоча моє прохання, з яким
я до нього звернувся, стосувалося не професійної допомоги, а незадовільної якості
борошна. Бо перед людьми з хлібиною ми
стоїмо: не той, хто збирає проросле зерно,
яке втратило свою кондицію; не той, хто
виготовив з нього неякісне борошно, а ми,
хлібопеки. МИ на передньому краї!

ПОЛТАВСЬКА «НАТАЛКА»
З Миколаєва його відпускали… цілий
рік, в надії, що одумається і залишиться.
Але Полтава приходила уві снах, ввижалася, марилась. Інженер-технолог управління кооперативної промисловості, ст. інженер, начальник управління і впродовж 21
року заступник голови правління – такий

шлях пройшов Олексій Трохимович Зінченко в Полтавській облспоживспілці.
Шлях, помічений знаковими подіями і напрацюваннями, про які й досі шанобливо
згадують нащадки і які слугують кооператорам дотепер.
– За 27 років роботи в облспоживспілці
ми провели на своїй базі 5 всесоюзних і 8
республіканських нарад з обміну досвідом
роботи кооперативних підприємств, – згадує мій візаві. – Але й потім, після нарад,
до нас ще довго продовжували їздити делегації з інших республік і областей. Здавалося б, обладнання ми всі отримували
стандартне, а результати роботи дуже різнилися. Якось довелося мені побувати в
Чувашії. На той час там було 230 хлібопекарських підприємств, а готової продукції
випускали втричі менше, ніж ми на своїх
32. Секрет полтавчан крився у наших місцевих «кулібіних»: вони доводили обладнання до досконалості, компонували його
в лінії, системи управління.
Для порівняння: коли я прийшов у хлібопечення, тісто вимішували руками, а
коли залишав службу, до хліба торкалися
лише тоді, коли буханці укладали в лотки,
решта процесів уже були автоматизовані
і комп’ютеризовані.
– Я ніколи не почувався великим начальником, не відмежовувався від простих людей, і вони платили мені своєю довірою. Люди все бачать, від їх прискіпливого і всюдисущого ока не сховатися, тим
більше, якщо ти керівник. Тебе швидко
оцінюють і, як правило, безпомилково.
Стосунки з колегами безцінні. Можу поставити собі в заслугу, що за час моєї роботи не було жодного голови правління райспоживспілки, з ким би ми не поладили чи
не знайшли спільної мови.
Підказок зверху я не чекав ніколи, а старався розібратися з ситуацією безпосередньо на виробництві: що? як? і до чого? Тому
руки у мене часто були як не в тісті, то в
мазуті. Я й у печі лазив, щоб самому оцінити їх стан: одягав фуфайку, ватні штани,
закачував рукава – і вперед! Коли запускали нову лінію з виготовлення хлібобулочних виробів, спочатку старався сам вникнути в механічні і технологічні процеси,
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«У темні часи добре видно світлих людей».
Ерiх Марiя РЕМАРК, нiмецький письменник

НАРИС

КАДРИ

У АРКАДIЯ БОЛЬШОГО Й
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ БIЛЬША

бо, щоб радити іншим, мусив професійно розумітися на різних тонкощах.
Коли вийшла постанова ЦК партії про
відкриття у Москві союзними республіками
спеціалізованих магазинів, від Полтавщини
цю важливу справу, яка перебувала на
контролі у першого секретаря обкому партії, довірили Олексію Зінченку, хоча він безпосередньо до того не мав відношення.
– Щовечора я доповідав голові правління
облспоживспілки Івану Кузьмичу Бойку про
хід будівництва. За тиждень до здачі об’єкта
на селекторній нараді Іван Кузьмич тоном,
що не допускав заперечення, нагадує: «Ти ж
не забувай, 14 лютого відкриття». «Ні, кажу,
14-го не вийде». «То чого ти туди поїхав і що
ти там робив?» «Бо відкриємося ми 13-го».
Це була справжня епопея, яка потребувала неабияких організаторських здібностей,
уміння мобілізувати зусилля з тим, щоб у
фантастично стислий термін – за два місяці
– ввести в дію заклад площею 400 кв. м і
складські приміщення у 1000 кв. м. Назва
прийшла до Зінченка – «Наталка». День відкриття зібрав стільки бажаючих, що довелося регулювати людські потоки за допомогою нарядів міліції.
– Москвичів ми здивували тим, що відійшли від традиційного асортименту і облаштували відділи з реалізації сільгосппродуктів. За подрібненим ячменем, вівсом –
кормом для пташок – до нас їздила вся Москва: на базарі чарочка його коштувала один
рубель, а у нас кілограм – 70 копійок. Великим попитом користувалася солонина і квашенина, а сюжети про полтавську «Наталку»
не сходили з телевізійних і газетних новин.

Дворніченка, уже знайомого нам Івана
Кузьмича Бойка, Феодосія Дмитровича Колесника, Анатолія Йосиповича Левчука,
Івана Юхимовича Коваля. «Це були потужні й мудрі керівники, котрі не хапалися за
все і одразу, а довіряли професіоналам.
Нам залишалося лише розумно цією довірою користуватися».
Держава високо оцінила його заслуги,
представивши до однієї з найвищих нагород
– ордена Дружби народів. Олексій Трохимович п’ять разів обирався членом Ради Укоопспілки; стільки ж – членом правління облспоживспілки; неодноразово був делегатом
спілчанських з’їздів; представляв споживчу
кооперацію на Всесоюзному форумі, котрий
проходив у Москві; 16 разів головував на екзаменаційних комісіях в Полтавському кооперативному інституті. Йому надходили
пропозиції очолити споживспілки Луганської, Чернігівської областей, пропонували
посади в Укоопспілці й Центроспілці. Однак
вважав, що не до кінця вичерпав свій потенціал на Полтавщині, що його місце тут, на
малій батьківщині.
Уже давно на заслуженому відпочинку
Олексій Трохимович. Однак ні рукам, ні
душі лінуватися не дозволяє. Його садиба –
зразок доглянутості: спіє виноград над верандою; наливаються у садку сортові яблука; уже відврожаїлись малина і чорна смородина.
…Незчулась, як збіг мною ж відведений
час для бесіди. Воно й не дивно, бо хіба можна затиснути у певні рамки таке буремне,
неспокійне, насичене доленосними явищами життя! Він жив і продовжує жити в унісон з країною і з кооперацією; відстежує,
НЕ ДОЗВОЛЯЙ ДУШІ ЛІНУВАТИСЯ
аналізує, оцінює і реагує на животрепетні
Олексій Трохимович вважає, що йому події сучасності. Пропущені через душу,
завжди везло на хороших людей. Згадує те- його глибокі роздуми виливаються у поеплим словом Володимира Макаровича тичні, майже професійно написані рядки. У
творчому доробку має три збірочки, а до
друку вже готові й чекають на видавця нові
вірші: приводи до їх написання йому щодень підкидає саме життя.

Людмила ШАПОВАЛОВА

СКАЗАНО О.Т. ЗІНЧЕНКОМ
Порядок у дворі та в будинку я не
наводжу, а підтримую.
Я ніколи не ставив себе над людьми, завжди на них опирався.
І мене ніколи і ніхто не підвів – ніхто
і ніколи!
Вважаю, що дерева не вирощують,
а виховують.
Мене іноді запитують, який із написаних мною віршів улюблений?
Таких немає, бо всі вони –
мої діти.

ЖИТОМИРЩИНА Ні в
дитинстві, ні в юності Аркадій Большой не вирізнявся
з-поміж ровесників ні великим зростом, ні великою силою. Натомість у головного
фахівця з організаційнокооперативної та кадрової
роботи Облспоживспілки
Аркадія Большого завжди
було із надлишком почуття
відповідальності, обов’язку,
комунікабельності, коректності. Усі ці якості стали у
пригоді, коли він обрав своїм трудовим шляхом кооперативну ниву. Після закінчення Іванопільської середньої школи Чуднівського району та служби в армії став
студентом Житомирського
кооперативного технікуму
(нині коледж бізнесу і права) товарознавчого відділення здалося. Товарознавець у той час був спеціалістом, якому потрібно було
товар і «вибивати», і завантажувати, а часом зверху на
кузові автомобіля, або ж
всередині вагона потягу на
тому ж таки товарі, доставляти його до місця призначення, організовувати розвантаження.
Після закінчення технікуму Аркадія Большого зарахували в оргвідділ апарату
правління облспоживспілки
на посаду інструктора. Кооперування населення, створення на кожній ділянці кооперативних опорних пунктів, робота з комісіями кооперативного контролю, за
участю яких у магазинах
розподілявся дефіцитний
товар, а це передусім серед
повнопайщиків – ось із чого
почав і знайомство, і свою
роботу у споживчій кооперації Аркадій Большой. Крім
того була ще одна відповідальна робота, – це спортивна і культурномасова.
Згодом, зрозумівши, що
знань одержаних у технікумі
для повноцінної роботи
йому бракує, Аркадій вступив до Львівського торговоекономічного інституту, що
майже співпало із його призначенням на посаду старшого інструктора групи
контролю при голові правління. Це був контроль за виконанням усіх рішень, постанов і розпоряджень, це була
робота з людьми, з листами,
з різного роду заявами, пропозиціями, зауваженнями
кооператорів і пайовиків.
Після реорганізації апарату правління, внаслідок
чого оргвідділ об'єднався з
відділом кадрів, Большого
призначили начальником
новоствореного оргвідділу.
– Ось коли я посправжньому зрозумів, що
обіймаючи посаду керівника будь-якого рівня, людина
не має права не знати права, – усміхаючись говорить
Аркадій Арсентійович. – Уже
з першого дня роботи на цій
посаді до мене почали звертатися люди з найрізнома-

нітнішими питаннями як із
професійного життя колективу, так і особистого. Люди
зверталися до мене і чекали
на конкретну відповідь.
Коли не знав відповіді на
запитання, вибачався і, спираючись на зайнятість, обіцяв відповісти пізніше, а
сам за відповіддю звертався чи до колег з інших областей, чи до наших пенсіонерів, які у свій час обіймали цю посаду. А якщо питань набиралася за день
ціла низка, то після роботи
ішов у читальний зал бібліотеки і займався самоосвітою. Я знав, що досвід і знання приходять до тих, хто постійно працює і вчиться.

Споживспілки Петро Лотюк.
– Він ввічливий, чемний,
легко входить у контакт з
людьми, щирий і доступний
у спілкуванні, його поважають, він має беззаперечний
авторитет не лише у колег з
апарату, а й кооператорів
області. Саме тому спілчани
обрали його заступником
голови обкому профспілки
працівників споживчої кооперації. Одним словом, побільше б нам таких людей,
бо з ними легко працюється
і добре живеться.
– У Аркадія Арсентійовича є улюблений вислів «немає порядку в документах і
на робочому столі – немає
його і в голові», – ділиться

Заступник голови правління Споживспілки
Петро Васильович Лотюк із Аркадієм Большим
Тож не дивно, що за по- своїми думками завканцерівняно короткий час коопе- лярією Ольга Павлік. – Я
ратори стали говорити про дуже багато запозичила, пеАркадія Арсентійовича як рейняла у Аркадія Арсентіпро людину на своєму місці. йовича. У нього стільки доСьогодні Большой – голо- броти, позитиву, мудрості,
вний фахівець з орга- життєвої енергії й оптимізнізаційно-кооперативної і ка- му, що іноді дивуєшся, як це
дрової роботи. І сьогодні, на- все може вміститися і співіспевне, немає у спілці роботи, нувати в одній людині. З
до виконання якої хоч у будь-яким запитанням, проякійсь мірі він не був би при- ханням я можу звернутися
четним. Підготовка до прове- до Аркадія Арсентійовича,
дення різного роду зборів, знаючи наперед, що він відзбереження чисельності па- кладе усі свої справи і підкайовиків, дотримання статут- же, допоможе, порадить. Я
них норм і вимог, надання вдячна долі за такого наконсультативної і практичної ставника, вчителя і колегу!
допомоги районним коопеШістдесятий день нароративним організаціям та дження, який у перших чиспідприємствам облспожив- лах вересня відзначив Аркаспілки у вирішенні усіх орга- дій Арсентійович Большой,
нізаційних питаннях з дотри- для когось – це та межа, з якої
манням чинного законодав- вони часто подумки оглядаства з праці, робота з архі- ються назад, інші навпаки без
вом облспоживспілки – ось оглядки крокують вперед.
далеко не повний перелік Для нього – це привід оцінити
службових обов'язків Арка- пройдений шлях і йти далі.
дія Большого. І ставиться він Хоча Аркадій Арсентійович,
до кожного з них відповідно аби не насмішити Бога, плани
до свого прізвища. – з «боль- на майбутнє не складає. Як
шой» відповідальністю, у завжди, він залишається
чому переконуєшся, слухаю- скромним і невибагливим.
чи розповіді про нього його
– Усе своє свідоме життя
ж колег – і тих, хто керує ним, я присвятив праці у споживі тих, ким керує він.
чій кооперації, – відповів він
– Аркадій Арсентійович – на вручення йому Почесної
професіонал своєї справи, грамоти облспоживспілки і
має власну позицію, уміє профкому профспілки апавідстоювати свою думку і рату та вітання з ювілеєм
прийняте рішення, оскільки колег по роботі. – Усе, що
воно у нього завжди вива- вона мені давала, я намажене, як мовиться, сім разів гався повертати їй сториперевірене, реально оцінює цею. І буду радий, якщо я,
ситуацію, яка склалася і, як мій досвід і мій ще нерозправило, безпомилково зна- трачений порох у порохівходить із неї вихід, – харак- ниці знадобляться й надалі.
теризує свого підлеглого заЗоя ЦВЄТАЄВА
ступник голови правління
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 25
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00, 19.55 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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.00 Новини
15.35 Д/с «Аболіціоністи»
16.45 Д/с «Порятунок ферми»
17.20 М/с «Легенда про Білосніжку»
17.45 Вікно в Америку
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
18.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.45 Тема дня
23.00 Перша шпальта
23.30 Д/с «Розкриття Америки»
00.35 Д/с «Порятунок ферми»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.05 Тема дня
02.20 Новини. Культура
02.35 Вікно в Америку
02.55 Д/с «Увесь цей джаз»
03.55 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 15.00 Х/ф «Свати-3»
16.00 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 «Субота» 12+
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
04.35 «Мольфар»
ІНТЕР
05.30 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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 Х/ф «Мінливість долі»
11.15, 12.25 Х/ф «Це моя собака» (16+)
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Я – охоронець» (16+)
00.35 Т/с «Кохання за законом»
Другий сезон (16+)
02.00 «Подробиці»
02.40 «Скептик»
03.05 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.00 «Подробиці»

ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Дивитись усім!
05.40 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Секретний фронт
14.00, 16.10 Х/ф «Відчиніть,
поліція!-3»
16.35 Х/ф «Кур’єр» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с «Пелагія і білий бульдог» 16+
СТБ
06.35 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
10.35 Х/ф «Домробітниця»
12.25 Х/ф «Дружина за контрактом»
14.25, 01.45 «Слідство ведуть
екстрасенси»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 23.30 «Хата на тата»
22.30 «Invictus – Ігри нескорених»
УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
11.15, 15.30 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»
15.00, 19.00, 23.00, 01.30 Сьогодні
16.00, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45, 02.25 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Х/ф «Doom» 18+
03.30 Зоряний шлях

21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Д/ф «Кардинал Любомир
Гузар»
23.30 Д/с «Розкриття Америки»
00.35 Д/с «Порятунок ферми»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.05 Тема дня
02.20 Новини. Культура
02.35 Д/с «Розкриття Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Х/ф «Свати-4»
16.00 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 «Субота» 12+
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Нащадки» 16+
01.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
04.35 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охоронець» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом»
Другий сезон (16+)
02.00 «Подробиці»
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.00 «Подробиці»
ICTV

ВІВТОРОК, 26
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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Д/ф «Кардинал Любомир
Гузар»
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30 Новини
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт

04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф «Привид» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
23.25 Х/ф «Тремтіння землі» 16+
01.30 Т/с «Пелагія і білий бульдог» 16+
СТБ
07.20 «Все буде добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 23.30 «МастерШеф-7»
22.30 «Invictus – Ігри нескорених»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.40 Свекруха чи невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
15.00, 19.00, 23.50, 02.45 Сьогодні
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Манчестер Сіті»–
«Шахтар»
00.10 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 27
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00, 19.55 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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.00 Новини
15.20 Д/с «Нью-Йорк»
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 Слідство. Інфо
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.00 Наші гроші
23.30 Д/с «Розкриття Америки»
00.35 Д/с «Порятунок ферми»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.05 Тема дня
02.20 Новини. Культура
02.35 Д/с «Розкриття Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
14.55 Х/ф «Свати-4»
16.00 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 «Субота» 12+
22.00, 23.15, 00.10 «Міняю
жінку-12»
01.00 Х/ф «Пончик Люся» 16+
01.55 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охоронець» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом»
Другий сезон (16+)
02.00 «Подробиці»
02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»
04.25 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.30, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння землі» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.25, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Тремтіння землі-2.
Повторний удар» 16+
01.35 Т/с «Динотопія. Нові пригоди»
СТБ
06.45 «Все буде добре!»
08.45 «Битва екстрасенсів 16»
11.05 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 23.30 «МастерШеф-7»
22.30 «Invictus – Ігри нескорених»
00.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.40 Свекруха чи невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогодні
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 28
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00, 19.55 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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.00 Новини
15.20 Надвечір’я. Долі
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Слідство. Інфо
23.30 Д/с «Розкриття Америки»
00.35 Д/с «Порятунок ферми»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.05 Тема дня
02.20 Новини. Культура
02.35 Д/с «Розкриття Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Субота» 12+
22.00 «Світ навиворіт-9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Гроші»
02.05 Х/ф «Пончик Люся» 16+
04.35 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охоронець» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом»
Другий сезон (16+)
02.00 «Подробиці»
02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
05.00 «Подробиці»
ICTV
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Тремтіння
землі-2. Повторний удар»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.30, 22.25 Т/с «Винищувачі» 16+
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17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Тремтіння землі-3.
Повернення у Перфекшн»
16+
01.30 Т/с «Динотопія. Нові пригоди»
СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.05 «Битва екстрасенсів 16»
11.20 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 23.30 «Зважені та
щасливі-7»
22.30 «Invictus – Ігри нескорених»
00.30 «Один за всіх»
01.10 «Слідство ведуть екстрасенси»

01.50 Новини. Спорт
02.05 Тема дня
02.20 Новини. Культура
02.35 Д/с «Розкриття Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.15 «Ліга сміху-3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.10 «Ліга сміху»
05.45 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»

УКРАЇНА

ІНТЕР

06.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.40 Свекруха чи невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
15.00, 19.00, 00.00, 02.50 Сьогодні
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА «Партизан»–«Динамо»
(Київ)
00.15 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30 «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»
11.15, 12.35 Т/с «Я – охоронець»
(16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «778 днів без своїх»
23.00 Х/ф «Двадцять днів без війни»
01.00 Х/ф «Дівчинка з міста»
02.25 Д/п «Підроблена історія»
03.10 «Подробиці тижня»
04.50 «Чекай мене»
ICTV

П’ЯТНИЦЯ, 29
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30 Анонс дня
06.35 Д/ф «Примара Бабиного Яру»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Д/ф «Ангел помсти»
08.55 Д/ф «Олександра Шулежко. Доля праведниці»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.05 Бабин Яр. Без права на існування
14.15 Д/ф «Ангел помсти»
14.40 Д/ф «Київ. Початок війни»
15.00, 18.30 Новини
15.20 Д/с «Вагасі – японські смаколики»
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 Борхес
21.00 Новини
21.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 «Схеми» з Наталією Седлецькою
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.35 Д/с «Порятунок ферми»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини

04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння
землі-3. Повернення у Перфекшн» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Скетч-шоу «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.35 Т/с «Винищувачі» 16+
17.30 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
01.50 Т/с «Динотопія. Нові пригоди»
СТБ
07.00 Х/ф «Сестронька»
08.55, 23.30 Х/ф «Домоправитель» 12+
10.45 Х/ф «Дихай зі мною. Щастя
у борг» 16+
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 23.30 «Сюрприз, сюрприз!»
01.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.40 Свекруха чи невістка
11.40 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
15.00, 19.00, 23.00, 03.25 Сьогодні
16.00 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.20 По слідах
02.00 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
04.10 Реальна містика
05.40 Зоряний шлях

СУБОТА, 30
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 На слуху
08.00 Світ онлайн
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 М/с «Легенда про Білосніжку»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.45 Мері Поппінс
11.00 Фольк-music. Діти
12.15 Театральні сезони
12.45 Т/с «Дівчата війни»
17.40 Богатирські ігри
18.20 Український корт
19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00 Новини
21.25 Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів»
22.25 Книга.ua
22.50 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболіціоністи»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.10 Новини
01.30 Театральні сезони
01.55 Надвечір’я. Долі
02.50 Д/ф «Рейх. Крах чорних селекціонерів»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
1+1
06.00 ТСН
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману 2017»
11.00 «Світське життя»
12.00 Х/ф «Субота» 12+
16.05, 21.15 «Вечірній квартал
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»

23.10 «Світське життя»
00.10 «Вечірній Київ»
02.05 «Ліга сміху-1»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Дорога Олена Сергіївна»
08.10 Х/ф «Здрастуй і прощавай»
10.00 Д/п «Кумири. Олег Єфремов»
11.00 Х/ф «Бережись автомобіля»
13.00 Т/с «Кохання за законом».
Другий сезон (16+)
20.00 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір Алли Пугачової»
23.45 «Великий Бокс. Майріс
Брієдіс – Майк Перес»
01.15 «Подробиці»
01.50 Х/ф «Мить кохання»
03.50 Х/ф «Здрастуй і прощавай»
05.20 Д/п «Кумири. Олег Єфремов»
ICTV
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+
06.20 Дивитись усім!
07.20 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.40 Комік на мільйон
16.15 Х/ф «Містер і місіс Сміт»
16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Останній мисливець
на відьом» 16+
22.10 Х/ф «Мисливці на відьом»
16+
23.55 Х/ф «Швидше кулі» 18+
01.45 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 16+
03.05 Провокатор
СТБ
06.15 Х/ф «Лабіринти кохання» 16+
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Сюрприз, сюрприз!»
13.15 «Зважені та щасливі-7»
16.15 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор-8»
22.00 «Invictus – Ігри нескорених»
22.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

УКРАЇНА

ІНТЕР

07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях
08.00, 15.20 Т/с «Вікно життя-2»
15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
16.20, 19.40 Т/с «Зійде світанок»
21.10 Х/ф «Рідна людина»
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
05.50 Зоряний шлях

06.10 Х/ф «Бережись автомобіля»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
13.00 «Творчий вечір Алли Пугачової»
16.30 Х/ф «Продається кішка»
18.30 «Крутіше усіх»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Маша»
22.30 Т/с «Рідкісна група крові» (16+)
02.35 «Подробиці»

НЕДІЛЯ, 1
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Світ онлайн
07.50 Смакота
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Садові скарби»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.15 Х/ф «Насмішка»
12.10, 13.20 Фольк-music
14.30 Т/с «Гранд-готель»
20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі – японські смаколики»
22.55 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.10 Новини
01.35 Український корт
02.10 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Орегонський путівник»
1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.50 «Світ навиворіт-9»
11.50 «Світ навиворіт-3»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Х/ф
«Свати-4»
17.00 «Ліга сміху-3»
19.30, 04.55 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Мультибарбара»
01.20 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

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

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

ICTV
04.55 Факти
05.20 Т/с «Слідчі» 16+
08.10 Т/с «Відділ 44» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «Мисливці на
відьом» 16+
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Останній мисливець
на відьом» 16+
16.05 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Містер і місіс Сміт»
16+
00.45 Х/ф «Швидше кулі» 18+
02.25 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 16+
03.50 Провокатор
СТБ
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.10 «МастерШеф-7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Invictus – Ігри нескорених»
23.10 «Х-Фактор-8»
УКРАЇНА
06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха чи невістка
09.40 Х/ф «Рідна людина»
11.30 Т/с «Зійде світанок»
15.30 Х/ф «Маша і ведмідь» 16+
17.10, 20.00 Т/с «Осіння мелодія
кохання» 16+
19.00, 04.10 Події тижня з Олегом Панютою
21.50 Т/с «Поговори зі мною про
кохання»
01.30 Реальна містика
02.25, 05.00 Т/с «Жіночий
лікар-3» 16+

«Вістей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до
редакції на номер (044) 529-93-47.
Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
З ЕЛЕКТРОНКИ

СПОРТ

СВЯТО
МОЛОДОСТI
ТА ЗДОРОВОГО
ДУХУ
Свято сили і краси, здорового духу та енергійності – чергове вересневе дійство в Мукачівському кооперативному
торговельно-економічному коледжі для груп
нового набору, так звана
посвята першокурсників
у студенти.
З вітальним словом
до присутніх звернувся
директор Б.І. Кабаці, наголосивши, що у виші
пропагується здоровий
спосіб життя, бо ж традиційно спортивним за-

ВСТУП ДО ФАХУ:

ПIЗНАВАЛЬНI ВIДКРИТТЯ
ТА ЦIКАВI ЗУСТРIЧI
ходом розпочинається, а
виїзним Днем здоров’я
закінчується перший рік
навчання у коледжі.
Отримавши студентські квитки, новачки долали дистанції в естафетах: «Перегони на колісницях», «Передача м’яча», «Стрибки на скакалці», «Альпіністи», «Землемір». Прозоро і чесно
нараховувалися бали,
тому що судили змагання спортсмени коледжу,
що мають визначні заслуги: Володимир Пекар

– чемпіон області із
греко-римської боротьби, студент 313 групи,
Евеліна Пенчева – чемпіонка області з волейболу, студентка 221 групи,
а разом вони – володарі
іменної премії навчального закладу; Микола
Понцір та Сергій Росул –
активні учасники коледжівської збірної команди на обласних змаганнях, студенти 231 та 221
груп і Валерія Щока – голова студради МКТЕК,
студентка 312 групи.

Почесне право проводити спортивні естафети
отримала
студентка
польського вишу, успішна випускниця МКТЕК,
організатор багатьох коледжівських заходів, голова студради 2015 року
– Стефанія Бровді. Зі святом фізичної культури і
спорту першокурсників
вітали вокалісти, студентки-другокурсниці
Євгенія та Корнелія Кинів, танцюристи Вікторія
Дорій та Михайло Сокач,
а також Юліанна Купар,

Надія Шміло, Жанна
Вовчок і Даніелла Додонова.
Успішному проведенню заходу посприяла й
погода, прогнозований
дощ не зіпсував шквалу
радісних емоцій, прискореного серцебиття,
сонячних усмішок на обличчях першокурсників
упродовж змагань.

Моніка ХАНАГЯН
та Дмитро ФЕНЧАК,
студенти 113 групи

ТРЕНІНГИ

СТУДЕНТСЬКЕ ЛIДЕРСТВО

Команда професорськовикладацького складу та адміністрація Полтавського університету економіки і торгівлі велику увагу приділяють не тіль-

ки розвитку професійних компетентностей, а й соціальним,
суспільним, особистісним.
Вже традиційними для активних й ініціативних першо-

курсників стала серія тренінгів
«Студентське самоврядування
як середовище самореалізації
студента». Перший тренінг у
цьому навчальному році був

Ресторатор-готельєр – професія багатогранна, що поєднує в собі підприємницькі та
творчі аспекти. Адже це не просто засновник або власник ресторану, готелю, це людина, яка розробляє концепцію розвитку і
процвітання закладу. Стати успішним ресторатором чи готельєром не так вже й просто.

проведений для представників
студради Інституту економіки,
управління та інформаційних
технологій. Першокурсники та
студенти старших курсів, члени студради продемонстрували
високий ступінь взаємодії, командної роботи, вміння працювати на результат.
Також на виконання Програми розвитку лідерських
якостей науково-педагогічних
працівників і студентів, згідно із заходами з реалізації
Стратегії розвитку університету на 2017–2022 рр. Навчально-науковий інститут лідерства, на чолі з к.і.н., доц. С.І.
Нестулею провів ряд тренінгів
для студентів 1-го курсу всіх
спеціальностей на тему «Мій
лідерський потенціал». Студенти отримали цікавий досвід, ознайомившись із теоретичними положеннями теорії
лідерства.

Прес-центр ПУЕТу

Нещодавно студентам Луцького кооперативного коледжу вдалося побути в ролі
рестораторів-готельєрів. Молодь презентувала проект «Заклад моєї мрії». На власний розсуд вони вибирали вид закладу,
розробляли вимоги до персоналу, меню та
оформлення інтер’єру.
Далі на молодь коледжу чекав сюрприз
– зустріч з бізнесменом, власником відомих закладів Луцька Романом Хорзовим.
Розмова була невимушеною і цікавою. Роман поділився секретами власного успіху
та розповів, як реалізувати себе в житті.
– Емоції – ось головний стимул, який
змушує людей відвідувати заклади ресторанного господарства, – говорить Роман. –
Саме вони формують думку про заклад,
про обслуговуючий персонал. Якщо люди
виходять неголодними, задоволеними і не
шкодують про витрачені гроші – це добрий
знак. Клієнти завжди праві, бо платять гроші й розраховують на відповідний сервіс.
Тому завдання будь-якого ресторатора –
створити приємну атмосферу та забезпечити гарний настрій відвідувачам.
Отже, головний меседж, який отримали
студенти – це необхідність здобувати знання
та практичні навички з обраної професії, не
боятися труднощів та експериментувати.

ВAЖЛИВО

РЯТУВАЛЬНИКИ НАВЧАЛИ
СТУДЕНТIВ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕКИ
Навчання підростаючого покоління правилам безпеки життєдіяльності – є одним із пріоритетних завдань Служби порятунку. Тому співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області завітали нещодавно до
студентів I-II курсів Миколаївського коледжу бізнесу і права з теоретичнопрактичною програмою «Знай. Дотримуйся. Пам’ятай!».

Фахiвцi Служби порятунку розповiли
пiдлiткам про особливостi професiї
«Пожежний рятувальник», навчили
першочерговим дiям у разi виникнення пожежi та пiд час виявлення
вибухонебезпечного предмету; ознайомили iз засобами порятунку на
водi та правильними дiями в разi
надзвичайної подiї на водному

об’єктi. Теоретичний матерiал
закрiпили навчальними
вiдеороликами. На згадку рятувальники залишили для студентiв
iнформацiйнi листiвки iз зазначенням правил безпеки та екстреного
номера Служби порятунку 101.

Інформація коледжу
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

«Поезія – музика душі».
ВОЛЬТЕР, французький письменник

ТАЛАНТ

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР

ПОЕЗIЯ ЇЇ ДУШI

ЗНАЙОМТЕСЯ –
ЦЕ МИ!

Останніми роками в Україні лунають нові імена поетів/поетес-початківців. Молодь не
боїться презентувати свій літературний талант, демонструвати власні сили і світогляд
у поетичних рядках. Однією із таких поетес-початківців є Христина Лесюк – студенткапершокурсниця Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.
Христина – по-справжньому творча особистість: і малює, і пише вірші, і випробовує
себе в ролі прозаїка. Як кажуть, талановита людина – талановита в усьому.
красне. Фах обирала за покликом
душі?
– Однозначно! Дизайнером мріяла
стати з дитинства і була впевнена з
четвертого класу, що продовжу навчатися за цією спеціальністю. Окрім
того, я 6 років навчалася в художній
школі, якої зараз, після закінчення,
мені не вистачає.

– Яким стилям образотворчого мистецтва надаєш перевагу?
– Найбільше подобається реалізм і
романтизм. Також дуже люблю малювати графіку. Ще подобається техніка
холодного батику. Проте якщо малюю
олією, то це тільки картини в реалістичному стилі.

– Чому почала писати вірші, що саме
тебе до цього спонукало?
– У віршах я висловлюю свої почуття, бо переважно пишу про свій душевний стан і проблеми, що мене оточують. Вперше спробувала писати, коли
мені було лише сім рочків. Це сталося
миттєво, само по собі. Той вірш називався «Калина». Він був маленьким і
дуже простим.

– Про що твої вірші? Які емоції переважають у них?
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– Продовжуючи тему навчання, які
перші враження від студентського
життя?
– Все добре. Спочатку трішки хвилювалась, але загалом мені подобається.

– Які ще маєш захоплення?
– Останнім часом пишу прозу. Часто не можу знайти, що почитати чи подивитись, тому сама придумую сюжети, які й записую.

– Чи багато читаєш? Розкажи про
свої літературні уподобання.

– Читати люблю. Але мені дуже важко вибрати такий твір, щоб 100відсотково сподобався, аби не марнувати на нього час і не розчаруватись
потім. У мене немає одного чи двох
улюблених письменників, їх багато. За
жанрами люблю мелодрами, драми,
– Як гадаєш, можна навчитися гарно трилери.

– Є поезії про Україну і на філософські теми. У віршах переважає сум. Я
це пояснюю тим, що натхнення приходить до мене тоді, коли мені сумно. Таким чином я «виговорююся» на папері,
мені це дуже допомагає.

писати, чи потрібно народитися із
таким талантом?

– А які найулюбленіші?

– Ти навчаєшся за спеціальністю «Дизайн» і пишеш вірші. Тут потрібно
мати хорошу уяву, щоб творити пре-

легкого пера!

– Ден Браун «Інферно»; Артур Конан
– Потрібен талант. Однак його необ- Дойл «Пригоди Шерлока Холмса»; Михідно розвивати, тому що легко можна кола Трублаїні «Шхуна «Колумб».
втратити.
– Дякую за розмову. Натхнення тобі і

Тетяна ПАНАСЮК

8 вересня в актовій залі Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу відбулася
традиційна творча зустріч-знайомство першокурсників з найактивнішими й найталановитішими
старшокурсниками, головами секторів Студентської ради, керівниками клубів та гуртків.

ХРИСТИНА ЛЕСЮК

У ВЕНАХ
У венах протікає кров,
А серце б'є її по тілу.
У світі десь живе любов,
А доля розкидає її тіні.
Закине доля в серце ту любов,
А серце розіб'є її по тілу.
Понесе відчуття це кров.
Відчує присмак гіркоти людина.
А разом з кров'ю буде та любов
Душою й тілом тінями тинятись.
Із подихом повітря кисень йшов,
А в кисні тихо затаїлась
Гаряча іскорка – любов,
Що потім в крові поселилась.
Під час віддачі вуглекислий газ
Не зміг ту іскорку забрати,
А вона в серці знайшла час
Й почала у венах розгорятись.
Тепер по колу переносить кров
Не іскорку, а полум'я любові,
Яке не зможе більш ніхто
Віддати вже назад у руки долі.

ЧАС
Короткометражно записує час
Моменти в пам'яті для нас.
То щастям серце огортає,
То болем душу розриває.
То радість дає стимул йти,
То злість затримує увійти.
Уривки десь тримає для нас час,
Та інколи і цілу книгу фраз:
То в небі як літали вільно ми,
То як тонули в моря глибині.
Частини відкриває для нас час,
Незгаданий, невіданий запас.
Забутих і закопаних в землі,
Захованих, заплутаних в імлі.
Хвилини пам'ятає наші час.
Замріяні, невпізнані завчас.
Що заважали жити нам колись,
А нині просто втратили свій блиск.
Години лиш ховає від нас час,
Що їх поглинув і вогонь погас,
Що так могли змінити нам життя.
Лиш шкода, що назад, без вороття.

Директор коледжу Катерина Вініченко з переможцями
районного етапу конкурсу «Молода людина року»

Для студентів-першокурсників ми знайомі й незнайомі. Вони вже освоїли навчальні аудиторії, куточки відпочинку та всі матеріальні блага коледжу.
Однак зазирнути в активне культурне, творче, духовне життя студентства в них ще не було можливості. Щоб задовольнити їхню цікавість, голови
секторів Студентської ради, керівники клубів та
гуртків яскраво представили себе на традиційному
концерті-зустрічі.
Першою звернулася до студентства директор
коледжу Катерина Петрівна Вініченко. Її теплі, щирі
слова задали тон подальшій зустрічі й налаштували першокурсників на активну участь у житті коледжу. Крім того, директор скористалася нагодою
привітати переможців районного етапу міського
конкурсу «Молода людина року»: викладача Аліну
Олександрівну Скибу, студентів Катерину Бабиніну
та Максима Шемчука.
Феєрично спалахували одна за одною зірочки
на сцені. Прекрасною плеядою засяяли представники Студентської ради, зірковий розсип усіх спеціальностей, сузір’я талановитої студентської молоді: улюблені вокалісти, танцювальний колектив
«Експресія», танцювальний дует та КВК.
Любі першокурсники! Бажаємо вам успіхів і натхнення! Нехай студентські роки стануть справді
найкращою порою у вашому житті!

Оксана МЕНТКЕВИЧ,
координатор Студентської ради

ЕКСКУРСІЯ

ХЕРСОН ВIТАЄ ПЕРШОКУРСНИКIВ
Початок вересня в коледжі – це завжди нові знайомства, не лише з навчальним закладом, а й з містом, із яким
на кілька років буде пов’язана доля першокурсників.
Тож перший тиждень навчання, середа, 16.00 – екскурсія
містом. Сонечко ласкаво просвічує крізь зелене листя, троянди весело підморгують, безмежна блакить неба, легкий
вітерець – Херсон вітає своїх нових мешканців і ніби запрошує: пройдіться моїми вуличками і проспектами, подивіться на те, що було створено з XVIII по XX століття, відчуйте
мій доброзичливий і м’який південний темперамент. Дві
години минають непомітно: тільки-но почали пішу мандрівку від залізничного вокзалу, збудованого у 1907 році, а
вже обійшли історичний центр і зупинились біля пам’ятника
Григорію Потьомкіну, одного із засновників міста. Вражень

дуже багато: минуле і сучасне химерно переплітається у
найнесподіваніший спосіб – ось біля 150-річного дуба гасають малюки, на найстарішій пішохідній вулиці Суворова –
грає і співає молодіжний рок-гурт, біля колодязя XVIII ст. –
велосипедисти гуртуються, щоб проїхатися парком
«Херсонська фортеця», біля найстарішої у місті Очаківської брами – повітряна куля з рекламою виставки промислових товарів… Життя не зупиняється ні на мить, і для
того, щоб більше цінувати те, що є, варто зануритися в минуле, щоб зрозуміти якою працею і наполегливістю створювалося місто, як його любили і переймалися його майбутнім ті, хто жив і працював тут і 100, і 200 років тому.

Ольга СОКАЛЬСЬКА, викладач коледжу
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

МIЖНАРОДНI ФОРУМИ:

НА КОНУ ОБ’ЄКТИВНIСТЬ IНФОРМАЦIЇ
У першій половині вересня відбулися два заходи, на яких тема України звучала гучно та промовисто – Економічний форум у Криниці-Здруй (Польща) та зустріч Yalta European Strategy у Києві. Варто звернути увагу на обидві
події, хоча вони пройшли у звичному для нас форматі.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ФОРУМ У ПОЛЬЩІ:
ЧИМ БІЛЬШЕ ДУМОК,
ТИМ БЛИЖЧА ІСТИНА

ви, дозволяють собі на адресу України
недружні випади.
Показово, що саме під час проведення
Форуму Суд Європейського Союзу відмовив у задоволенні позову Словаччини та
Угорщини щодо мігрантів. Відомо, що
країни Вишеградської четвірки послідовно чинять опір рішенню ЄС про квоти
на біженців на власній території. Схоже,
у Старій Європі вирішили зробити ще
один промовистий натяк саме під час
«центральноєвропейського Давосу», як
називають Форум у Польщі.
Цікавий факт: під час Форуму активно
обговорювалися не лише економічні питання та тренди інновацій і соціальної
політики, різноманітні політичні питання, зокрема, майбутнє НАТО та США за
президентства Трампа. Достатньо відвертою вийшла дискусія учасників
польсько-українського Форуму, відновленого під патронатом міністрів закордонних справ. Чимало уваги було приділено питанню гібридних загроз для Європи, і це цілком відповідає тренду, який
сьогодні стає все більш помітним у країнах ЄС та НАТО. З іншого боку, у заходах
Форуму брали участь чимало російських
громадян (не всі вони підтримують офіційний курс Кремля) та лояльних режиму Путіна європейців. Втім, прагнення
почути різні думки – нормальна європейська практика.
Хоча українська делегація була другою за розмірами, важко говорити про
узгодженість її позицій. Підвів і рівень
присутності, нехай і з об’єктивних причин – через старт пленарних засідань
Верховної Ради. Буквально на кілька годин вирвався до Криниці спікер українського парламенту Андрій Парубій, ще
кілька законодавців брали активну
участь у дискусійних панелях. Був присутнім на одному із загальнофорумних
заходів і Віктор Ющенко.

Вересневий XXVII Форум у Криниці
– справжня виставка досягнень польської політики та дипломатії, яку відвідують перші особи не лише цієї держави, але і впливові політики та бізнесмени Центральної Європи. Хоча варто
зауважити, що цього року європейських
політиків у Криниці було дещо менше,
з огляду на останні тертя у відносинах
між Варшавою та Брюсселем. Втім, це
не завадило президентові Анджею Дуді
наголосити, що відмова Європейського
Союзу від політики відкритих дверей
буде помилкою.
Неформальний лідер Польщі Ярослав
Качинський у Криниці не з’явився через
хворобу, хоча мав там запланований
сольний виступ про місце Польщі у Європі. Звання «Людина року» від організаторів Форуму отримала прем’єрміністр Беата Шидло «за здійснення реформ». Соціально-економічні перетворення (і не лише вони) дозволяють партії
«Право та справедливість» утримувати
беззастережне лідерство у партійному
рейтингу, серйозно випереджаючи найближчих переслідувачів з «Громадянської платформи».
Цікаво, що під час Форуму пройшла
панель, присвячена українським трудовим мігрантам у Польщі. Наші співгроЯЛТИНСЬКИЙ ФОРУМ У КИЄВІ:
мадяни протягом останніх років стали
СЕРЕД УЧАСНИКІВ
помітним фактором стабілізації для
УКРАЇНСЬКІ КЕРМАНИЧІ
польської економіки, і навіть офіційні
особи підкреслюють, що задоволені можНа відміну від Форуму у Криниці, зіливістю отримувати українські трудові брання Yalta European Strategy (YES) у
ресурси. На жаль, паралельно польські Києві відвідали і президент, і керівник
політики, включаючи керівників держа- уряду, і низка міністрів та парламента-

ріїв. Закордонні гості Віктора Пінчука
(він є організатором та спонсором цієї
можливості обговорювати долі України
та світу) – це окрема цікава тема. Річ у
тому, що на зібрання YES часто злітаються політики, які ще вчора були відомими та впливовими, а сьогодні залишили за плечима хіба що досвід та
зв’язки. До того ж Віктор Пінчук публічно не заперечував свій ще січневий заклик до «болісних компромісів» (зокрема, відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України). Однак це
не завадило багатьом представникам
віт чизняного політбомонду взяти
участь у масштабному заході.
Для Петра Порошенка виступ англійською перед фаховою аудиторією був
репетицією напередодні засідання Генеральної Асамблеї ООН, де очікується
доволі непроста дискусія стосовно перспективи введення миротворців на Донбас. Формально за це виступають і Росія, і США, і європейські країни, проте
диявол – у деталях. Кремль хоче максимально дискредитувати цю ідею, щоб
зберегти можливість впливати на Україну шляхом розхитування ситуації на
сході країни. Заразом Порошенко наголосив на європейському виборі України
та потребі обговорювати перспективи
ЄС за участю не лише нинішніх членів
об’єднання, але і тих країн, що декларують прагнення бути членами Європейського Союзу.
Тема боротьби з корупцією вже звично прозвучала під час публічних виступів Порошенка. Той висловився за утворення антикорупційної палати суду, що
не зовсім до смаку активним антикорупціонерам. Проте утворення «суду для великих рибин» підтримав Володимир
Гройсман, який став головним учасником другого дня YES. Прем’єр також наголосив на необхідності парламентської
більшості для ухвалення рішень та піддав критиці Фонд держмайна. Нагадаю,
що минулого тижня Національна рада
реформ при Президенті затвердила нові
правила проведення приватизації.
Гройсман наголосив, що не планує
жодних дій стосовно Міхеїла Саакашві-

лі. Цей політик, хоча і не був безпосередньо присутній на YES, викликав жваве
обговорення. Наприклад, генеральний
прокурор Юрій Луценко запропонував
лідерові «Руху нових сил» вирішувати
питання свого українського громадянства у суді, наголосивши, що його не буде
заарештовано та екстрадовано до Грузії.
Сам Саакашвілі тим часом їздить різними обласними центрами та має наміри
організувати масову акцію в Києві аж
всередині жовтня.
Цікаво звернути увагу, що західні
учасники YES виявилися в цілому солідарними у своєму ставленні до Росії,
хоча Тоні Блер і намагався розповісти,
як можна пройти шлях від ворога до
партнера. Проте ці рецепти, як видається, не на часі. Більше того, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк наголосив
на необхідності вступу нашої держави до
НАТО, заперечуючи тезу голови Мюнхенської конференції Вольфганга Ішингера, що цей крок спричинить загострення відносин Альянсу з Росією.
Показовим став виступ Курта Волкера – американського дипломата, який у
липні став спецпредставником по Україні. Той підкреслив, що з бойовиками переговори вести ніхто не стане, а ініціативу Росії стосовно миротворців на Донбасі варто оцінювати за кількома критеріями – покриття території конфлікту,
присутність на російсько-українському
кордоні та можливість «блакитних шоломів» контролювати місця збереження
важкої зброї у зоні конфлікту. Волкер
назвав обґрунтованим прагнення України отримати летальну зброю та підкреслив, що її наявність загрожуватиме хіба
що агресору.
Україна, конфлікт на Донбасі та ситуація в Криму і надалі залишаються серед
топ-тем світової політики. Це означає,
що і політики, і експертне середовище,
що стоять на позиціях національних інтересів, мають докладати максимум зусиль для представлення об’єктивної інформації на всіх міжнародних зібраннях,
де отримують можливість представляти
свою позицію, спільно захищати інтереси держави.
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«Подорож як найбільша наука і серйозна наука допомагає нам знову знайти себе».
Альбер КАМЮ, французький письменник
Знаменита Вітряна брама –
північні ворота Старого міста

Вид на Дністровське море
Під водою, товща якої 50 м, лежать затоплені 53 українські села, в тому числі й Бакота, колись велике місто, яке мало значні культурні та ділові зв’язки

Товтри – крейдяні закам’янілі смуги

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ –
МIСТО ЦЕРКОВ, БРУКIВКИ, УНIКАЛЬНОГО ШАРМУ

Ш

лях до Кам’янцяПодільського пролягає через Київську, Житомирську, Вінницьку і Хмельницьку області.
Перш ніж відвідати Кам’янецьПодільський, варто відвідати Бакоту,
щоб подивитися на знамениті Подільські товтри. Товтри – це вапнякові пасма. А Подільські товтри – це фактично
єдиний у світі гірський кряж, який
утворили живі організми, а тектонічні
процеси, як кажуть, обійшли їх стороною. Нині це національний природний
парк, що охоплює територію кількох
районів Хмельниччини, зокрема, Городоцького, Чемеровецького та
Кам’янець-Подільського, він входить
у світову спадщину ЮНЕСКО. Парк
«Подільські Товтри» у 2008 році увійшов до семи природних чудес України,
під охороною знаходяться 129 об’єктів
природно-заповідного фонду.
Особливо вражає так званий Бакотський каньйон – величезна водойма, яка утворилася внаслідок затоплення водами Дністра значної території в результаті будови Новодністровської ГЕС. Так, 50-метрові товщі
води другої за величиною ріки України навіки поховали у 1981 році 53 квітучі українські села. І якщо деякі з
них до затоплення вдалося «підняти
нагору», то село Бакота, невелике за
розміром і кількістю обійсть, навіки
сховалося на дні Дністровського
моря. Що ж залишилося? Лише кілька печер скельного Бакотського чоловічого монастиря, якому близько 900
років. З ним пов’язують ім’я Антонія
Печерського, який поклав початок
чернецтву в Україні. До них прокладена стежка, і цією стежкою спускаються численні туристичні групи,
щоб побачити це диво. Взагалі, нині
Бакота – це місце вздовж берега Дністра. Кажуть, що тут – унікальний мікроклімат, а тепло, яке тут утворю-

ється, порівнюють із ялтинським.
Але попереду чекає Кам’янецьПодільський. І ось вже – Новопланівський міст. Після завершення будівництва мосту в 1874 році розпочався
розвиток так званого нового міста, де
з’явилося багато установ, закладів
культури та освіти.
За нами позаду залишився розкішний міський парк, вхід до якого прикрашає місток із двома ставочками
по обидва боки, де плавають білі та
чорні лебеді. Вдалині ледь видніються обриси старої фортеці. Але до неї
ще іти довго, попереду – низка туристичних об’єктів.
Перше, що вражає, – розкішна бруківка, яка також є своєрідною візитною карткою міста. Відчувається європейський дух – місто отримало
Магдебурзьке право, а отже, воно на
багато кроків випереджало інші українські містечка, які цього не мали.
Минаємо відреставровану Троїцьку
церкву, далі Вітряна брама, що в Старому місті, яка протягом довгого періоду була його північними воротами.
Вона прилягає до башти Стефана Баторія. Разом брама і башта є пам’яткою
містобудування та архітектури України національного значення.
У Кам’янці-Подільському велика
кількість церков. Є новозбудовані,
відтворені з історичною точністю.
Вражає кафедральний римокатолицький собор святих апостолів
Петра і Павла. На його території зведений пам’ятник папі римському Івану Павлу другому. Дуже красиві ратуша і ратушна площа, що прилягає
до неї. Тут діють виставкові зали, музей грошей та експозиція магдебурзького права, у підвальній частині – музей судочинства міста.
Неподалік площі повним ходом
ідуть будівельні роботи – укладають
дорогу, впорядковують територію довкола, реставрують культові споруди.

Новопланівський міст у Кам’янці-Подільському

До речі, Кам’янець активно розбудовується, в око впадають «висотки», яких
доволі багато. Якщо звернутися до
цифр, то за кількістю введеного в експлуатацію житла в місті рекордним
був 2011-й рік: 43,1 тис. кв. м; торік тут
звели 35,7 тис. Як стверджував архівіст
Іван Гарнага, у Кам’янці наприкінці
XIV століття мешкало понад 2 тисячі
осіб. За радянських часів місто стало
«стотисячником». Нині тут, за даними
першого всеукраїнського перепису
населення 2001 р., мешкають понад 99
тис. осіб. Місто, незважаючи на «древність», можна вважати молодим: за
статистикою, переважна більшість
населення віком до 44 років (62%)!
До туристів тут звикли – щороку
це подільське містечко відвідують
понад 200 тисяч. Особливо активний
туристичний сезон – весна-літо-рання
осінь. Взимку тут не так затишно, – зізнаються місцеві жителі.
Якщо вдатися до археологічних
джерел, то Кам’янець-Подільський
виник наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ
століть. Історики, кажуть, зійшлися
на цій версії. Місто було в складі Київської Русі, потім – Галицько-

Волинського князівства; пережило
навалу монголо-татар… А після другого поділу Польщі (1793 р.) відійшло
до Російської імперії. Вже наприкінці
ХІХ століття тут проживали майже 36
тисяч осіб, а на початку ХХ їх кількість зросла до 40 тисяч.
Від 1797 року і до 1917-го Кам’янець
був центром Подільської губернії.
Тут у 1846 році побував Тарас Шевченко; навчалися письменники Степан Руданський та Анатоль Свидницький.
Прикметно, що в період УНР у 1918
році два місяці Кам’янецьПодільський був осередком Подільської землі. А в період української революції 1917-1919 років та визвольних
змагань до 1921 року місто було головним форпостом формування військ
УНР, і з березня 1919 по листопад 1920го – столицею УНР.
У 1918 році тут відкрили Державний
Український Університет, першим ректором якого став Іван Огієнко. Його ім’я
Кам’янець-Подільський національний
університет носить із 2008 року.
Ще Кам’янець-Подільський називають «містом семи культур» (раніше

Вхід до однієї з печер бакотського
скельного Михайлівського монастиря
Ворота кафедрального римо-католицького
костьолу святих апостолів Петра і Павла

тут проводили однойменне культурне свято) відповідно до кількості національностей, які тут жили в різні
часи: українці й поляки, євреї, литовці, турки і татари, вірмени.
Кам’янець-Подільський разом із
відносно добре збереженим Старим
містом, нараховує біля 180 історико–
архітектурних споруд. Найбільш відома з них – Стара фортеця. У ній у підземеллях та вежах зараз діють різні
історичні експозиції. У приміщенні на
фортечній території розміщені відділ
етнографії, в підземеллі західних казематів – експозиція оборони фортеці
від турків, у Папській башті – експозиція про ув’язнення легендарного Устима Кармелюка, в Чорній башті – глибока, 40-метрова криниця, куди туристи
норовлять кинути копійчину – на згадку… У підземній східній галереї діє
експозиція метальної зброї. Ця фортеця фактично окреме давнє місто. Вона
відома ще з ХІV століття – це була частина оборони міста – спочатку центру
Подільського князівства, Подільського воєводства і Подільської губернії.
Фортеця входить до Національного
історико-архітектурного заповідника
«Кам’янець», який увійшов до «Семи
чудес України».
Ще одна «родзинка» Кам’янцяПодільського – міст «Стрімка лань».
Зовні, через витончені обриси, він і нагадує стрибок лані. Його будівництво
розпочалося в 1966 р., а в 1973-му покладено останній блок, який з’єднав
береги річки Смотрич. Міст «Стрімка
лань» – найвищий міст в Україні – 54
метри. Він знаменитий польотами під
ним на повітряній кулі.
Залишається додати, що
Кам’янець-Подільський був знімальним майданчиком для низки радянських та українських фільмів.

Алла КОБИНЕЦЬ
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НАЙКРАЩА

КРАЇНИ
РУКОДІЛЛЯ

ЖИТТЯ ЮНАЦЬКЕ

КОЛЬОРОВИЙ ПIСОК –
ЧУДОВА ОЗДОБА
Оригінальну й просту оздобу для дому
можна виготовити з кольорового піску.
Як його зробити?
Найпростіше – за допомогою манки та
кольорової крейди. Крейду покришіть (настругайте ножем, подрібніть скалкою, потріть на дрібній тертушці). Манку та крейду насипте у ємність, закрийте кришкою і
добре струсіть. Кольоровий пісок готовий.
Щоправда, кольори будуть не надто насичені. Тому замість звичайної крейди мож-

на використати пастельну. А замість манки можна взяти дрібну сіль. Якщо бажаєте
пофарбувати справжній пісок, промийте
його у кількох водах та просійте. Потім візьміть звичайну гуаш або харчові барвники (їх попередньо розводять водою до

консистенції сметани) і ретельно перемішайте з вологим піском. Якщо колір недостатньо яскравий – додайте ще барвника.
Після зафарбовування розкладіть пісок
тонким шаром на папір або полотно до повного висихання. Зберігати кольоровий
пісок краще у закритих ємностях. Як його
використовувати? Візьміть будь-яку прозору ємність (вазочку, склянку, банку,
пляшку) та заповніть кольоровим піском
шарами. Чим більше шарів – тим цікавіше.
Закрийте ємкість кришкою. Все, оздоба готова. Таке заняття дуже порадує дітей.

Людмила РОМАШКО

ЗАМОРОЗИВШИ, ЗБЕРЕЖЕМО

ПІДГОТОВКА
Для заготовки підійдуть
сливи зі щільною м’якоттю
й хорошими смаковими
якостями. Найкращий сорт
– угорка, але можна заморожувати й круглі зливи.
Плоди не мають бути зеленими, проте переспілі й
водянисті теж не придатні.
Підготовчий етап складається з очищення фруктів
від хвостиків, миття й просушування.
З КІСТОЧКОЮ
Для компоту, киселю, сливового соусу підійде варіант заготовок із кісточ-

кою. Підготовлені плоди
розкладають на піддоні
рівномірним шаром, аби
вони не торкалися один
одного, і кладуть на кілька годин у камеру для попереднього заморожування. Після цього фрукти
фасують у поліетиленові
пакети й компактно розміщують на полицях морозилки.
У ЦУКРІ
АБО ЦУКРОВІЙ ПУДРІ
Нарізані сливи, акуратно
викладені на піддоні,
ставлять на кілька годин
до морозилки. Потім їх
змішують із цукром або
цукровою пудрою (як
більше подобається) у
пропорції: на 1 кг слив
200 г цукру. Потім фасують невеличкими порціями в пакети і кладуть у
морозилку. Цей метод
підходить для фруктового пюре або начинки для
пирогів.

Міністерство освіти та науки України оприлюднило перелік
навчальних дисциплін, за якими
буде проведено незалежне
зовнішнє оцінювання.

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

ДОМАШНІЙ ТЕХНОЛОГ
Правильно заморожені
сливи зберігають
текстуру, колір, аромат
і смак плодів.

СТАРТУЄМО
У ТРАВНI

ШИЯ БОЛИТЬ
Часто больові відчуття в шиї, зокрема в ділянці хребта, виникають унаслідок неправильної постави, як-от ходіння з похиленою головою або сидіння в такій
позі, наприклад, під час читанням чи за мобільним пристроєм.

жить приблизно 4,5–5,5 кг. При нахилі на 15 градусів вона відчувається як 12-кілограмова, а при 60
градусах – як 27-кілограмова.
Ось чому краще дивитися на
той же дисплей смартфону, тримаючи його перед особою або на рівні очей, а також використовувати
За такого розташування тіла обидві руки й обидва великих
збільшується тиск на хребет. У пальці для створення більш сименейтральній позі, коли людина ди- тричної і зручної пози.
виться вперед, вона без зусиль
тримає голову, яка в дорослого ваІгор ЧЕЧЕНЄВ, лікар-ортопед

До програми тестувань включено 11 предметів: українську мову і
літературу, історію України, математику, біологію, географію, фізику, хімію, англійську, іспанську, німецьку
та французьку мови. Тест із російської мови у наступному році вирішили не проводити.
Крім того, у 2018 р. Український
центр оцінювання якості освіти запроваджує кілька новацій для проведення ЗНО з іноземних мов. Зокрема
передбачено використання тестів
двох рівнів складності: В1 та В2. До
речі, випускники загальноосвітніх
навчальних закладів 2018 року, котрі
виявлять бажання, аби результат
ЗНО з іноземної мови був зарахований як оцінка за державну підсумкову атестацію, мають складати відповідний предметний тест рівня В2. Ще
одним нововведенням у тестах стане
поява розділу «Розуміння мови на
слух», який передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.
Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 22 травня і триватиме по 14 липня 2018 р.

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ПОРА ЯБЛУК
Готувати з яблуками – суцільне задоволення. Вони додають випічці неповторного смаку й аромату.
Єдине, що слід ураховувати під час
готування, – сорт з усіма його особливостями. Кислі яблука ідеально
поєднуються з м’ясом, для випічки
використовують кисло-солодкі та
солодкі плоди.

Філе відварити до готовності, остудити, нарізати кубиками. Горіхи обсмажити, порубати.
Очищені яблука та м’якоть авокадо нарізати кубиками, збризнути соком лимона. Салат порвати руками. З’єднати філе, авокадо, яблука, трохи
посолити, перемішати. Заправити олією.

САЛАТ З АВОКАДО

СОТЕ З КУРКИ

* 300 г курячого філе
* 400 г авокадо
* 200 г кислих яблук
* 100 г грецьких горіхів
* пучок салату
* сік половини лимона
* сіль
* олія

* 1,2 кг курятини
* 300 г кислих зелених яблук
* 200 г цибулі
* 250 г моркви
* півсклянки родзинок
* 10 шт. кураги
* 400 мл білого вина
* 50 г вершкового масла
* 3–4 столові ложки борошна

* паличка кориці
* олія
* сіль, чорний мелений перець
Курку нарізати на порційні шматки. Посолити, поперчити, обваляти у борошні. Цибулю нарізати кубиками, моркву – соломкою, яблука –
скибочками. Курагу розрізати навпіл. Обсмажити м’ясо на олії з усіх боків на сильному вогні
до золотавої скоринки. Перекласти на тарілку
і залишити у теплі. Покласти на сковорідку вершкове масло й обсмажити цибулю до м’якості. Потім – моркву і смажити разом ще 5–7 хв. Налити у
сковорідку вино, довести до кипіння, зменшити
вогонь. Посолити та поперчити, додати паличку
кориці. Викласти курку на сковорідку. Додати
родзинки, курагу, яблука і накрити кришкою. Готувати на слабкому вогні 40 хв.

КРАМБЛ
Крихта:
* По 100 г вершкового масла та цукру
* 150–200 г борошна
Начинка:
* 500 г яблук
* по 100 г ягід та цукру
Для начинки яблука почистити, видалити
серцевину. Нарізати невеликими шматочками.
Викласти на сковорідку, додати цукор. Тушкувати до м’якості. Масло розтерти з цукром, додати борошно й перетерти руками на крихти. У невеликі формочки викласти яблука, зверху – ягоди. Притрусити крихтами. Поставити у розігріту
до 180 градусів духовку. Випікати 20–25 хв.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЇ ЧИТАЙТЕ У №38 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 21 ВЕРЕСНЯ ЦЬОГО РОКУ

Діана ШЕПЕЛЬ

№38 (1319), четвер, 21.09.2017 р.

ДОЗВІЛЛЯ

«Фільм пишуть камерою, а не пером».
Кiнг ВІДОР, американський кiнорежисер, сценарист

АНЕКДОТИ

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

КIНОФIЛЬМ «ТIНI ЗАБУТИХ ПРЕДКIВ».

ЯК ЦЕ БУЛО
Чи багато знаємо музеїв історії одного фільму? А у Верховині, на Прикарпатті, є такий!
Вдячні гуцули відкрили його в пам’ять про
фільм «Тіні забутих предків», який знімався в
цих краях, та його режисера Сергія Параджанова. До речі, 4 вересня виповнилося 52 роки
від дня прем’єри цього кінофільму у м. Києві
в кінотеатрі «Україна».

К

оли Параджанов задумав
зйомки кінострічки, то був
переконаний, що фільм
має народитися на Гуцульщині, саме у тих місцях,
які описує у своїй повісті Михайло
Коцюбинський.
Спершу знімальна група з Києва
поселилася у готелі в центрі Верховини, але буквально через кілька
днів Сергій Параджанов зрозумів,
що аби краще відтворити колорит
Гуцульщини, пізнати традиції і насититися силою карпатської природи, потрібно переселитися у хати до
місцевих гуцулів. Так уся група
була розквартирована у Верховині
та Криворівні. Параджанову прийшлося до вподоби помешкання Петра і Євдокії Сорюків на околиці
Верховини, які залюбки погодилися
прийняти режисера на постій. У їхній хаті він і прожив увесь час, поки
йшли зйомки фільму в 1963–1964 рр.
До речі, у цій гуцульській хаті бував
і Олександр Довженко, коли тут знімали фрагменти стрічки «Олекса
Довбуш» у 1957 р.
Діти Сорюків зберегли ту батьківську хату, і на початку 2000-х років відкрили в ній музей історії кінострічки. Пані Галина Мокан (на
фото), яка під час зйомок була ще
школяркою, тут і директор, і екскурсовод – щодня зустрічає відвідувачів, розповідає їм про історію знімання фільму, його акторів, і, звичайно ж, про Сергія Параджанова.
У хатині дві кімнати: перша –
наче музей гуцульського побуту з
колекціями посуду, автентичного
одягу, вишиванок; у другій, в якій
якраз і жив Сергій Параджанов, збереглася лавка під вікном, на якій
він спав, ліжник, яким вкривався,
стіл, за яким працював. На стінах
багато історичних фотографій часів
зйомок, літератури, журналів, у
яких розповідається про фільм, та
експонатів з життя й творчості авторів фільму. Збереглася навіть весільна гугля, в якій був одягнений
головний герой Іван. Пам’ятає ця
хата й відомих акторів Ларису Кадочникову, Івана Миколайчука,
оператора Юрія Іллєнка, які були

Музей. Екскурсанти:
– Які прекрасні фрески!
Гід:
– Пройдіть далі, це від вогкості...
– Любий, навіть не знаю, чи
варто мені сідати на дієту.
Здається, у наших терезах
«здохла» батарейка.
– Сонечко, вона не просто
«здохла» – ти її таки розчавила.

Ніколи не вгадаєш, скільки
особистостей сидить у черзі
до психіатра.
– Любий, зима наближається,
мені б щось біле й пухнасте
на комір...
– Давно пора. Киць-кицькиць!..
– Ну, як пройшло побачення?
– По-перше, ми ходили в музей, а по-друге, весь інтим
полягав у тому, що його куртка висіла поверх моєї в гардеробі.

частими гостями Параджанова.
З перших днів зйомок фільму Сергій Параджанов просто закохався
в місцевих гуцулів, любив з ними
спілкуватися, намагався зрозуміти душу горян. Він навіть відмовився від традиційної участі у масових сценах студентства, а знімав
жителів Верховини, сусідньої Криворівні. Участь у масовках взяли
понад сорок місцевих мешканців.
Галина Мокан розповідає, як одного разу гуцул з Криворівні пристав
на пропозицію кінорежисера і два
дні перебував на знімальному
майданчику, за що як учасник ма-

совок отримав по 10 рублів за день.
Але потім відмовився, мотивуючи
це тим, що йому соромно брати
гроші ні за що.
З розповідей екскурсовода можна почути чимало цікавих фактів
та історій про те, як знімався фільм.
Виявляється, похорони Палійчука
знімали неподалік хати Сорюків,
на пагорбі – це місце дуже сподобалося режисеру. А ось на зйомки епізоду, як втопилася Марічка, поїхали аж до Косова (на тому місті тепер ресторан «Водограй»). Ларисі
Кадочниковій довелося майже сорок разів падати у крижану річку,
поки Параджанов не сказав, що зіграла як треба. Подейкують, що
того вечора в ресторані режисер
пив за здоров’я актриси з її туфлі.
Коли настав час озвучувати
фільм, до Києва приїхали тринадцять горян. Параджанову довелося
поселити їх у своїй двокімнатній
квартирі, позаяк ті навідріз відмовилися жити в готелі.
Перший показ фільму був у
серпні 1965 р. у Верховині, і тільки
через місяць відбулася його офіційна презентація у Києві. За свою історію кінострічка отримала низку
міжнародних відзнак та нагород і
по праву принесла своєму творцеві
неабияку славу та потрапила у
двадцятку кращих стрічок світу.

– Як пройшов вихідний?
– Я хотів піти в музей, а дружина – у кіно.
– Ну, і як фільм? Сподобався?
Лікар каже пацієнтові:
– За випивку й куріння ви
розплачуєтеся своїм
здоров’ям.
– Якби тільки здоров’ям, лікарю. Ви не уявляєте, яких грошей це вартує!
Десь в Одесі:
– Саро, хочете піти зі мною
до музею?
– Яшо! Ви шо, таки слово
«ресторан» не вимовляєте?
– Мужики! А в мене машина
тепер – «дев’ятка»!
– У тебе ж «шістка» була...
– Перевернулася!

Дівчина:
– Я як картина у музеї. Усім
подобаюся, а додому взяти –
грошей шкода.

Михайло МАЗУР
Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 25.09–1.10

ВЕТЕРАНИ

ПОДОРОЖ МАЛЬОВНИЧОЮ ВОЛИННЮ
Нещодавно ветерани обласної ветеранської організації за підтримки
правління споживспілки, його голови Петра Бараша відвідали унікальну історичну пам’ятку Волині – замок Любарта та мальовничий куточок Рівненського району – «Тунель кохання».
РІВНЕНЩИНА

Ініціатором подорожі традиційно виступив голова ветеранської організації Микола
Мосійчук. Ветерани охоче довіряють йому своє дозвілля,
адже добре знають, що Микола Филимонович – досвідчений мандрівник, бо побував у
багатьох цікавих, багатих історією куточках нашої держави. У свою чергу, Микола Мосійчук каже, що й сам не втомлюється дивуватися, коли повторно відвідує унікальні історичні місця, милуватися
пейзажами, якими «розмальована» Україна.
Багато цікавих вражень та
позитивних емоцій привезли
цього разу ветерани із Волині.
Замок Любарта, який має альтернативну назву – «Луцький
замок», був збудований ще на
початку 1100-х років. У 1340–
1350-х почали його реконструкцію. Спочатку збудували половину тієї вежі, яка зараз називається В’їзною, і частину
стіни. У той час правителем
Галицько-Волинського князівства був Любарт Гедимінович.
Замок у Луцьку був політичним, адміністративним, релігійним центром міста і всієї
Волині. Тут відбувалися засідання судів, знаходилася державна канцелярія, «офіси» різних «службовців», у тому числі й Великого князя. У замку
також був православний кафедральний храм Івана Богослова. Хто був автором проекту
замку і його будівельниками,
невідомо. Однак стилістика
готичної архітектури відповідає багатьом замкам Східної
Європи того часу. Луцький замок дуже схожий на замок у

Черську, в Мазовецькому воєводстві Республіки Польща.
До слова, замок Любарта зображено на українській 200гривневій купюрі. Ветерани
мали можливість не лише
ознайомитися із історією фортеці, а й відвідати підземелля.
Також вразила всіх своєю унікальністю експонатна композиція замку.
Не залишив нікого байдужим і «Тунель кохання». Це
справжній ботанічний феномен у лісовому масиві Клеваня, утворений заростями де-

рев та кущів, які сплітаються
між собою гілками і листям.
А колія на дві рейки – це ніби
символ шляху для двох доль.
Така романтика, в один голос
кажуть ветерани, притягує і
позитивною аурою, і унікальністю. До речі, торік японський кінорежисер Акійоші
Імазакі зняв тут повнометражний фільм. Прем’єра
«Клевань, тунель кохання»
відбулася на Ханойському

РАК (22.06–22.07)
Тиждень – період поїздок, зустрічей,
швидкого освоєння нового досвіду.
Можна досягти успіху там, де інші навіть не бачитимуть виходу із ситуації.

міжнародному кінофестивалі. Кажуть, природні декорації для романтичної драми
шукали по всьому світу, але
найкрасивіші виявилися тут,
в Україні.
На завершення поїздки ветерани відвідали торговельноресторанний комплекс «Зоря»
Рівненської райспоживспілки. Тут вони не лише щиро пораділи успіхам своїх колегкооператорів, а й посмакува-

нежитлові приміщення:
– будівлю магазину №79 площею 135,5 кв. м за адресою: Звенигородський р-н,
с. Неморож, вул. Звенигородська, 11а, за ціною 80000 грн. з ПДВ;
– будівлю магазину №71 площею 117 кв. м за адресою: Звенигородський р-н,
с. Стара Буда, вул. Центральна, 50, за ціною 35000 грн. з ПДВ.
Довідки за телефоном: (04740) 2-39-81.

комплекс за адресою: с. Мошни,
вул. Спасо-Преображенська (Леніна),
буд.16.
Стартова ціна – 222,0 тис. грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок –
170 грн. Гарантійний внесок – 10% від
стартової ціни. Аукціон відбудеться
5 жовтня 2017 року.
Останній термін реєстрації учасників –
29 вересня 2017 року.
Телефон для довідок: (0472) 45-10-26.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Зможете нарешті відчути вітер перемін як у соціальному, так і особистому
житті. Вдало вирішуватимуться фінансові питання, умови життя стануть більш комфортними.
Сприятливі дні – четвер і п’ятниця.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Особисті стосунки стануть цікавими
та бурхливими. У поточних справах
іноді складно буде домовитися, не виключені
образи та розчарування, особливо на початку тижня.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ

ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ

ОВЕН (21.03–20.04)
Сприятливий період для кар’єри.
Будьте тактовні та далекоглядні у діловому спілкуванні, необхідному для кар’єри
й бізнесу. Ймовірне виникнення взаємної симпатії на роботі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ:
– нежитлову будівлю (магазин)
площею 10,8 кв. м за адресою:
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Любимівка,
вул. Центральна, 8;
– нежитлову будівлю (магазин)
площею 152,9 кв. м за адресою:
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Любимівка, вул.
Центральна, 61. Ціна договірна.
Телефон для довідок:
(04136) 2-16-64.

ли обідом у ресторані.
Зі слів Миколи Мосійчука, поїздка видалася дуже повчальною, адже попри те, що він неодноразово бував у Луцькому
замку, цього разу дізнався багато чого нового. Також сил та
натхнення додає позитивна
атмосфера і невимушене спілкування із колегами, яких він
зумів відірвати від щоденних
проблем і переживань, щоб подарувати пригоршню гарних
емоцій.
– Попри те, що разом із ветеранами об’їхали чимало унікальних місць області та
України – Остріг, Корець, Зарваницю, Пересопницю, все
одно хочеться дізнаватися все
більше нового про історію свого краю, – ділиться Микола
Мосійчук. – Тому висловлюємо щиру подяку правлінню
споживспілки, правлінню Рівненської райспоживспілки та
Зорянського споживчого товариства за те, що подарували
нам можливість мандрувати.

Олена СОБКОВИЧ

ОРГАНІЗАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ
нежитлової будівлі (магазину) загальною
площею 274,5 кв. м за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Горностаївка, вул. Затиса, буд. 57.
Телефон для довідок: (05548) 56-0-50.

ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
будівлю магазину площею 197,4 кв. м
за адресою: с. Хижинці,
вул. Ю. Лавриненка, буд. 4а.
Стартова ціна – 90,0 тис. грн. з ПДВ. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний
внесок – 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 5 жовтня 2017 р.
Останній термін реєстрації учасників –
29 вересня 2017 р.
Телефони для довідок: (04749) 6-20-68, 6-24-90.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Спілкуйтесь, відвідуйте культурні та
ділові заходи, розширюйте зв’язки.
Співробітництво та обопільна підтримка зміцнять ваші позиції в колективі та упевненість у
собі.
ДІВА (24.08–23.09)
Доведеться займатися грішми – як
своїми, так і партнерів. При цьому
надлишок нереалізованої енергії може призвести до емоційного дисбалансу. У понеділок,
щоб уникнути помилок, не перевтомлюйтесь.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Виникнуть нові обставини. Настав
час замислитися над своїм майбутнім
і визначити сфери життя, в яких вам хотілося б
активного та швидкого розвитку.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Успіхи будуть чергуватися з неприємностями. Кінець місяця може виявитися несподіваним і неприємним для особистого життя: імовірне розставання з партнером, обман або з’ясування стосунків.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Намагайтесь на весь голос заявити
про себе, нагадати про свої можливості давнім знайомим і людям, від яких залежать важливі рішення. На вас очікують зміни
на роботі, новини від керівництва.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Імовірні масштабні зміни. Щоправда,
блискучі перспективи можуть приспати вашу пильність і призвести до несподіваних втрат через неправильне використання
сил і коштів, а переоцінка своїх можливостей
загрожує помилками в ухваленні рішень.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Якнайбільше спілкуйтесь та ухвалюйте заплановані договори. Наприкінці
місяця через фінансово-майнові питання можливі непорозуміння, несподіванки, розбіжності.
РИБИ (20.02–20.03)
Стежте за конкурентами, громадським життям і тримайте себе в тонусі. Можуть непомітно змінитися стандарти в
особистому спілкуванні, через що доведеться
обмежити фантазію певними рамками.

Тетяна НІКОЛАЄВА

Правління та колектив Дніпропетровської облспоживспілки висловлюють щирі співчуття Володимиру Івановичу ЛУЖНОМУ, його рідним та близьким
із приводу непоправної тяжкої втрати – смерті дружини Олександри Григорівни. Схиляємо голови у
глибокій скорботі. Нехай наші співчуття допоможуть перенести біль втрати дорогої Вам людини.

