КОМП’ЮТЕРНИЙ ГЕНІЙ
ІВАН РУБІШ

Слово «виживати» для торговельних закладів
Тинненського споживчого товариства Сарненської
райспоживспілки, що на Рівненщині, абсолютно не
підходить. Тут живуть, розвиваються, планують
майбутнє

Те, що сьогодні в споживчу кооперацію приходить працювати молодь – освічена, ініціативна,
добре обізнана на сучасних IТ-технологіях –
гарна ознака для майбутнього системи
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Анатолій Матвійчук:
«Я ЗАВЖДИ МРІЯВ БУТИ
ВІЛЬНИМ»
На порадницькій гостині поет, композитор,
народний артист України
Анатолій Матвійчук
Î СТОР. 14

www.media.coop

ГРАМОТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

передплатний iндекс – 30058

ТЕМА НОМЕРА
2017 рік – особливий для колективу
СО-ОР Media. Підприємству споживчої кооперації «Редакція газети
«Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України» виповнюється
25 років. І хоча у межах історії це
не такий вже й великий термін, для
України, де щороку зникають газети, чверть століття довіри читачів
– явище унікальне. Про «Вісті…» та
їх 25-річний ювілей, про те, як далі
розвиватиметься медіахолдинг, яке
місце в ньому займатиме газета, що
загалом потрібно для того, щоб бізнес був успішним у складні часи, які
переживає Україна, наша розмова із
генеральним директором холдингу
СО-ОР Media, заслуженим журналістом України Аллою Шоріною.
Î СТОР. 4, 5

Алла Шоріна:

«ВIСТЯМ. .»
ЛИШЕ

25
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ОФІЦІЙНО
СЛОВО РЕДАКТОРА

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНІ
ВІДЗНАКИ
За багаторічну сумлінну працю, особистий
внесок у розвиток
споживчої кооперації
України та з нагоди
ювілейних дат нагороджено ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ІЛЬНИЦЬКОГО Миколу
Михайловича, голову
обкому профспілки
працівників споживчої
кооперації Миколаївської області;
ПІДКОСТЕЛЬНУ Мирославу Сильвестрівну, голову правління
Куликівського споживчого товариства Жовківської районної спілки споживчих товариств Спілки споживчих товариств Львівської області.

ВІСТЯНСЬКИЙ ЮВІЛЕЙ

У

нашому великому і потужному колективі,
який має назву ПСК «Редакція газети «Вісті…»,
відзначати день народження прийнято 7 травня. Бо саме
у цей день вже у далекому 1992 році
побачив світ перший номер газети
«Вісті Центральної Спілки споживчих товариств України». Втім, газета, як і будь-яка складна і важлива
справа, не робиться в один день.
Перш, ніж працівники системи
споживчої кооперації мали змогу
взяти до рук перший номер, пройшло кілька місяців. Хронологія
нашого народження наступна:
24 січня 1992 року з’явилася Постанова Української спілки споживчих товариств та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України «Про газети Правління Укоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України»;
3 лютого 1992 року з’явився Наказ №1 по редакції газети «Вісті…» про початок виконання
обов’язків головним редактором
«Вістей…» Борисом Федоровичем
Шинкаруком.
Нинішній колектив вістян, як
талісман, береже перший чорно-

білий 8-полісний номер газети,
який коштував 2 крб. Про видання
у кольорі на той час ми навіть і не
мріяли. Перехід на повноцінну національну одиницю – гривню – був
ще попереду. Як і багато інших подій – політичних, економічних, соціальних і, на жаль, воєнних.
Кількість працівників редакції
на той час теж була мінімальною
(ми займали 2 кімнати у приміщенні Укоопспілки на Хрещатику) – головний редактор Борис Федорович
Шинкарук, кілька журналістів, серед яких і автор цих рядків, Тетяна
Власюк, нинішній головний редактор найбільш тиражної «Порадниці», письменник і журналіст Петро
Панасович Коломієць, який працював у редакції до недавнього, поза
тим, що вже давно міг би бути повноцінним пенсіонером, чудовий
знавець видавничої справи Юрій
Миколайович Суровцев, який відійшов у кращі світи, Ніна Кононівна Роздобутько, про яку кажуть
– бухгалтер від Бога. Звісно, що газета б не народилася, якби не було
тих, хто набирав матеріали – Лідії
Іванівни Мазур, та хто верстав полоси – Валерія Ткаченка, який працює у «Вістях…» і сьогодні.

Можливо, серед наших нинішніх
передплатників є такі, хто пам’ятає
перший номер за змістом. Його відкривала передова стаття головного
редактора Бориса Федоровича Шинкарука «Наша доля рушати в дорогу
в негоду». Це й справді був дуже
важкий час – перші роки становлення незалежності України з усіма
економічними, політичними і психологічними проблемами, які з того
виникали. «Лихі дев’яності» – так
про цей період нині прийнято говорити. Але ми вистояли.
Мабуть, одна із причин життєстійкості нашої газети саме у тому,
що нас загартував той складний
час, у який вона народилася. Хоча
й далеко не головна. Бо найголовнішим було, по-перше, бажання
великої економічної галузі, якою є
система споживчої кооперації,
мати свою пресу, своє унікальне
джерело інформації та комунікації. По-друге – величезний досвід,
організаторський і журналістський талант головного редактора
Бориса Федоровича Шинкарука і,
звісно, професійність колективу
«Вістей…», який повірив у нову
справу, у нову газету. І, як нині кажуть, «пазл вдало склався».

Міцний фундамент – це головна запорука для постійного розвитку. Тож «Вісті…» вступає у
своє 25-річчя потужним медіахолдингом, у портфоліо якого чимало унікальної друкованої,
журнальної та арт-продукції. У
планах – нові проекти, нові ідеї,
нові висоти. Сьогодні холдингом
керує вже нова команда топменеджерів на чолі із генеральним директором, заслуженим
журналістом України Аллою
Юріївною Шоріною. Розмовою з
нею ми й починаємо шлях у наш
25-річний ювілей.
Відтепер на сторінках газети
з’явиться нова рубрика «Вістям…» – 25!». У ній хочемо згадати найважливіші моменти нашої
історії, розповісти про тих, хто
робив і робить сьогодні «Вісті…»,
із великою приємністю друкуватимемо матеріали наших читачів і дописувачів, для яких
«Вісті…» за ці роки стали незамінним джерелом інформації.
Тож надсилайте свої матеріали
до редакції. Адже цей ювілей –
наш, спільний!

Оксана ГУЦУЛ

Є ТАКА ДУМКА

НОВI ЗАРПЛАТИ – НОВI ВИТРАТИ
Якщо економічна модель збалансована, то вона сприяє зростанню доходів робітників, їх роботодавців, обсягів діяльності, а також є запорукою ефективного господарювання. Будь-яке не виважене рішення порушує цей механізм. До таких експерти сьогодні відносять закон, який
прийняла Верховна Рада, піднявши мінімальну зарплату з 1 січня 2017 року замість 1600 грн., як це було заплановано раніше, до 3200 грн.

М

ету наші політики, звісно, переслідували благородну: покращити добробут працівників, знизити
рівень тіньових зарплат, збільшити надходження до бюджету, Пенсійного
фонду. Чи вийде так насправді? На думку
багатьох економічних аналітиків таким волюнтаристським шляхом проблеми в цілому не вирішаться, а надходження якщо і
збільшаться, то лише спочатку. Далі бізнес
знову знайде дорогу у тінь.
Негативний вплив від підняття мінімальної зарплатні зазнала і споживча кооперація, яка також є різновидом малого і середнього бізнесу. Кооперація завжди була і є
законослухняною економічною структурою
із прозорим обліком діяльності, сумлінним
платником податків. Її суб’єкти не вимагали
від держави жодних преференцій розуміючи, що кооперація – це громадськогосподарська організація і головне для неї,
ось вже протягом 150 років, – соціальноекономічні інтереси своїх членів. Таке підвищення мінімальної зарплатні вплине на погіршення соціального захисту населення.
Ось розрахунки, які лежать на поверхні.
Встановлення мінімальної зарплати в сумі
3200 грн. насправді підвищить податкове
навантаження на сам заробіток як для роботодавця, так і для робітника. При заробітній платі 3200 грн. роботодавець повинен сплатити до державної казни 704 грн.
єдиного соціального внеску за працівника,
а з працівника стягнуть приблизно 600 грн.
з нарахованої платні і отримуватиме він на
руки лише 2600 грн. Чи можна збільшення

податкового тягаря на 1300 грн. назвати
турботою про народ і втіленням реформ?
Відповідь зрозуміла.
Для зміцнення ось такої «реформи» держава пішла далі. Рішенням Кабміну задля
порядку у дотриманні законодавства про
працю встановлені нові штрафи. Стосується вона і кооперативних організацій та підприємств, у першу чергу тих, де працівники
отримують менше 3200 грн.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРПЛАТИ В СУМІ 3200 ГРН.
НАСПРАВДІ ПІДВИЩИТЬ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА САМ
ЗАРОБІТОК ЯК ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ, ТАК І ДЛЯ РОБІТНИКА
Уряд однозначно дав зрозуміти підприємницьким структурам рішучість своїх намірів,
оприлюднивши проект рішення, згідно з
яким випливає: «гостей» з усіх контролюючих у державі органів можна чекати на всіх
об’єктах господарювання, у будь-який час
доби. А приводом для інспекції може бути
звернення працівника, який вважає, що стосовно нього порушені норми законодавства
про працю, або звернення фізичної особи,
трудові стосунки з якою не були належно
оформлені, або ж за рішенням самого контро-

люючого органу, суду, повідомленням правоохоронних органів. Чи не здається, що період історії із аналогічними обставинами, коли
донос у відповідні органи вирішував долі сотні тисяч людей, ми вже проходили?..
Єдиний документ, який повинен
пред’явити інспектор на підприємстві, куди
прийшов із перевіркою – це своє посвідчення. А єдиною підставою для недопущення інспектування підприємства буде відсутність в
інспектора… його ж посвідчення. Втім, не
сумнівайтеся, такі речі не забувають.
Нагадую, що інспектори мають право
приходити без попередження, заходити в
будь-яке приміщення, знайомитися із документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, використовувати аудіо-, відеофіксацію, залучати правоохоронні
органи. Після завершення перевірки при виявленні порушень, за аналогією податкових
інспекцій, складається акт, а при відсутності
порушень – довідка. Свої заперечення щодо
акту перевірки можна буде надати протягом
трьох робочих днів з моменту підписання
акта. Правда, не виключено, що акт можуть
скласти без присутності керівника організації, яку перевіряють, і його надішлють поштою, що де-факто позбавить можливості
відреагувати на акт у зазначений термін.
Для будь-якої законослухняної кооперативної економічної структури подібного роду
перевірки не проблема. Проблема в іншому
– цим Кабмін реанімує стару проблему з можливих інсинуацій наслідків інспектування, а
такі дії націлені на знищення бізнесу.
Аналітики переконані: навряд чи варто

розраховувати, що сама Постанова буде
суттєво відрізнятися від проекту, тому керуючись принципом – попереджений, значить озброєний, варто готуватися до таких
інспекційних відвідувань наперед.
Захмарні суми штрафів, які накладатимуться на підприємницькі структури в разі
виявлення порушень, вже викликали море
емоцій і шквал обурення підприємців, які
переконані, що замість того, аби створити
умови для зайнятості, стимулювати економічну активність, уряд намагається загнати
економіку в тінь, створює передумови для
нової хвилі безробіття.
Зрозуміло, що для забезпечення нових
стандартів трудового законодавства в окремих кооперативних суб’єктів господарювання виростуть витрати обертання, особливо
на заробітну плату. Однак, як переконані самі
кооператори, такого роду фінансові навантаження не повинні лякати. Бо має бути соромно тим спілчанським структурам, в яких заробітна плата досі була меншою, ніж передбачена від 1 січня законодавчо. Для цього просто необхідно збільшувати обсяги валових
доходів, нарощувати роздрібний товарооборот, випуск власної продукції, заготівлі сільгосппродукції, вторинної сировини, а не шукати лазівки через міфічне удосконалення
організаційної структури, у зміні форм оподаткування чи намагатися оптимізувати чисельність працюючих, закривати торговельні
об’єкти з малим товарооборотом. Такий шлях
– вже точно не для споживчої кооперації.

Михайло МАЗУР
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«Ми тут для того, щоб залишити слід у Всесвіті. Інакше навіщо ми всі тут?»
Стiв ДЖОБС, американський пiдприємець, спiвзасновник компанiї Apple

СЕМІНАРИ-НАРАДИ

ОБГОВОРИЛИ НОВОВВЕДЕННЯ
В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
ЖИТОМИРЩИНА
Аби посприяти своєчасному і
якісному складанню річного звіту за 2016 рік та ознайомити зі змінами і доповненнями до Податкового Кодексу України головних
бухгалтерів
райспоживспілок,
райспоживтовариств і підприємств, правління Споживспілки
провело з ними семінар-нараду.
До уваги присутніх були запропоновані питання: «Завдання
фінансово-бухгалтерської служби
у ефективному управлінні підприємствами і організаціями на 2017
рік», «Нове у податковому законодавстві на 2017 рік. Вимоги до складання і подання звіту за 2016 рік»,
«Про внутрісистемну звітність за
2016 рік з роздрібної мережі та зміни у законодавстві з питань торгівлі», «Про звітність за 2016 рік, про
орендні відносини, про співпрацю
з приватними підприємцями», «Про
особливості застосування чинного

трудового законодавства, спричинені зміною рівня мінімальної заробітної плати. Про складання звіту про склад кадрів (форма №1-р кадри (річна)», «Про складання звітності з капітальних інвестицій та
інформація з охорони праці за 2016
рік», з якими виступили фахівці та
спеціалісти Споживспілки.
Байдужих до обговорених питань не було. Найбільше цікавило
те, що стосувалося єдиного податку, податку на доходи фізичних
осіб, єдиного соціального внеску,
військового збору, податку на прибуток, на додану вартість, на землю, акциз тощо.
Особливого загострення отримала ситуація при розгляді питання встановлення розміру мінімальної заробітної плати. При низькій
купівельній спроможності людей,
при різкому зростанні різного роду
податків, однозначної відповіді
ніхто на нього так і не дав. Воно

хіба що породило нове запитання:
«А звідкіля взяти кошти?», на що
перший заступник голови правління Споживспілки Василь Володимирович Баранівський відповів:
– За деякий час на черговому зібранні ми продовжимо з вами сьогоднішню розмову. І я певен, що усі
крапки над «і» будуть розставлені,
вихід буде знайдено і труднощі подолано. Бо ж нам до цього не звикати.

Зоя ЦВЄТАЄВА
ХЕРСОНЩИНА
В Україні вже стало традицією
під Новий рік затверджувати головний фінансовий документ держави
і встановлювати нові правила оподаткування. Не став винятком і рік
що минув, от тільки зміни до Податкового кодексу так і не набули
форм фіскальної революції, про
яку багато говорили. Не відбулося
головного зниження податкового
тиску на бізнес і введення відповідальності податківців. Основний
акцент змін на 2017 рік стосується
насамперед адміністрування, а в
інших податках – лише точкові зміни. Чи здатні вони стимулювати ділову активність і бізнес-клімат в
Україні в цілому та в споживчій кооперації зокрема – саме це питання
стало топ-темою на семінар-нараді,
який відбувся нещодавно у Спілці
споживчих товариств Херсонської
області для керівників та головних
бухгалтерів підприємств і організа-

ції системи, а це близько 100 осіб.
Організатором заходу виступило
правління Споживспілки. Лариса
Чумаченко, заступник голови правління облспоживспілки, зазначила,
що Споживспілка вже давно із
контролюючого і перевіряючого органу перетворилася на консультаційно-інформаційний центр.
– Ми намагаємося допомогти нашим підприємствам і організаціям
у вирішенні нагальних питань, –
відзначила Л.Чумаченко, – сприяти
у впровадженні сучасних форм організації та здійсненні господарської діяльності, підвищенні правової освіченості членів Споживспілки. На їхні прохання і організовуємо
семінари-навчання, круглі столи,
брифінги. Аби тематика заходу була
змістовною та актуальною, її формують самі учасники, а ми визначаємо модератора. Цього разу це були
фахівці аудиторської фірми «ПрофіАудит», яка за рейтинговою шкалою має найбільш високий рівень

професійної надійності в регіоні.
Семінар-нарада проходив у форматі жвавої дискусії, де обговорювались питання, які найбільше цікавили кооператорів, зокрема й
особливості нарахування заробітної плати з 1 січня 2017 року, види
виплат, які можуть бути задіяні
при донарахуванні до рівня мінімальної заробітної плати тощо.
Також на семінарі вивчались
ситуаційні кейси з питань адміністрування податків, зборів та
обов’язкових платежів. Крім того
аналізувалась «матриця» податків
та зборів за їх видами.
Час минув дуже швидко, адже
програма семінару була дуже насиченою. Сподіваємося, що отримані рекомендації та знання учасники семінар-наради з користю використають на практиці.

Прес-служба Спілки
споживчих товариств
Херсонської області

КОНФЕРЕНЦІЯ

ОБРАНО ДИРЕКТОРА КІРОВОГРАДСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ
ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ім. М.П. САЯ
Нещодавно відбулася конференція трудового колективу
Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і
права імені М.П. Сая, на якій директором навчального закладу було обрано Олександра Васильовича Михайлова.
Конкурс на заміщення цієї посади був оголошений у листопаді 2016 р. правлінням Облспоживспілки відповідно до
Закону України «Про вищу освіту».

перших навчальних закладів системи Укоопосвіти з підготовки молодших спеціалістів-юристів, – відзначив голова
правління Споживспілки області Петро Петрушевський.
Слід відзначити, що трудовий колектив стовідсотково
підтримав кандидатуру Олександра Михайлова під час таємного голосування на конференції. І це не дивно, адже
Олександр Васильович незмінно очолює кооперативний
коледж впродовж 24 років.

О

крім педагогічного колективу, співробітників та
студентів вишу, у конференції взяли участь директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор НМЦ «Укоопосвіта» Лідія Войнаш, заступник голови правління Спілки споживчих
товариств Кіровоградської області Григорій Трикозенко.
На конференції виступили та підтримали кандидатуру
Олександра Михайлова викладач коледжу Людмила Тітенко, голова циклової комісії комп’ютерних технологій Алла
Костюк, голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін Оксана Панченко, голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки та голова профспілкового комітету
Наталія Чиглінцева.
У своїй програмі кандидата на посаду директора Олександр Михайлов зазначав: «Вважаю першочерговим і
основним завданням – удосконалювати якість підготовки
студентів, розширювати перелік спеціальностей і напрямів
підготовки, затребуваних на ринку праці; орієнтуватися на

Ірина ШІХІЄВА

освітні та культурно-виховні потреби студентів і учнів, їх
реальне залучення до активної участі у культурно-масових
заходах та науково-дослідних програмах. Переконаний,
що тільки у тісній співпраці керівництва коледжу, колективу педагогів, усіх працівників і студентів ми зможемо
успішно реалізувати всі намічені плани».
– Олександр Васильович – Директор з великої літери. Ця
людина доклала великих зусиль для створення закладу високого рівня. З його ініціативи у виші на громадських засадах було створено науково-дослідницький центр по вдосконаленню навчального процесу, з’явилося чимало нових
спеціальностей. Так, кооперативний технікум став одним із

ДОВІДКОВО. Олександр Михайлов – кандидат педагогічних наук, доктор філософії. Має вищу кваліфікаційну категорію викладача та педагогічне звання
«викладач-методист». Свого часу закінчив Київський
інститут народного господарства імені Д.М. Коротченка за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами» та Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство».
Праця Олександра Михайлова неодноразово була відзначена нагородами: почесним званням «Заслужений
працівник народної освіти України» та почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Укоопспілки.
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Алла Шорiна:
Шорiна

«ВIСТЯМ...» ЛИШЕ 25 I МИ СПОВНЕНI СИЛ...»
БЕЗ РИЗИКУ
НЕМАЄ РОЗВИТКУ
– Алло Юріївно, ми вступили у ювілейний
для «Вістей…» 2017-й рік. Оцінюючи цей
шлях, можна говорити, що саме на останні роки припав час найбільш кардинальних змін і в роботі редакції «Вістей…», і
всього підприємства. Ці зміни були ініційовані новою командою, яку Ви очолили
у вересні 2013 року. Починаючи зміни, ви
були впевнені, що все вдасться, чи мали і
«запасний» варіант розвитку?
– Чверть століття тому коло однодумців на чолі із Борисом Шинкаруком започаткували і дали життя унікальному підприємству, яке не тільки зміцнило інформаційні зв’язки всередині споживчої
кооперації, але й стало міцною платформою для нових видань. Із вкладки у «Вісті..» виріс тижневик «Порадниця», який
сягнув нереальних для вітчизняної преси на той час тиражів (1,607 млн.). З редакції «Вістей...» почали здійснювати
перші кроки на ниві книговидання. Було
здійснено масштабний і ризикований
вхід у бізнес друку газет (зокрема побудовано видавничий комплекс). Більше
того, саме тоді сформувався кістяк ко-

Борис Федорович Шинкарук

лективу, який всі ці роки зберігає любов
до своєї справи, має мужність не ховатись за старими підходами, а навпаки –
розвивається у професії, створюючи навколо себе нові проекти. Не будемо далеко ходити – яскравий приклад, журналіст-оглядач «Вістей...», нинішній головний редактор Оксана Гуцул. Ви сьогодні очолюєте видання і на цьому не зупиняєтеся. Зокрема, Ви продемонстрували
дуже затребуваний у наш час талант модератора прес-конференцій, зустрічей,
що виявилося для книговидавничого напряму нашого підприємства справжньою знахідкою!
Що стосується кардинальних змін

останніх років, то значною мірою вони
пов’язані із подіями у країні, адже таких
випробувань, які Україна переживає з
2013-го, у нас ще не було. Це зумовило і
темпи переформатування підприємства,
яке зіткнулося із кардинально новими
викликами. У 2014-му ми всі гуртом «гасили пожежі». Наприклад, були втрати
5 частини оборотних коштів підприємства внаслідок банківської кризи.
У 2015-му, як би це не було боляче, – відсікали все, що приносило збитки підприємству. У 2016-му, коли перспективи розвитку України стали більш прогнозовані
– розпочали інвестувати у нові проекти
та посилювали ті, які оцінюємо як потенційно успішні. Таким чином, у минулому році було відновлене книговидання і
побудовано співпрацю із мережами для
збуту книжкової та періодичної продукції: мережі книгарень «Буква» та «Книгарня Є», аеропорт Бориспіль (до речі,
тут пройти відбір вдалося лише нашій
книжковій продукції), а також «Ашан»,
«Епіцентр» та провідні інтернетмагазини. Розширено службу збуту, аби
посилити присутність у роздробі наших
видань і надати нові можливості нашим
рекламодавцям. Започатковано виробництво нішевих видань «Рукоділля»,
«Здоров’я», «Бібліотечка Порадниці»,
«Кросворди», для дітей – журналу «Розумашки». Окрема історія – створення першого в Україні фан-шопу видатного живописця Івана Марчука (аксесуари із
фрагментами його картин) та сувенірної
продукції із українськими зірками. Цей
напрям є абсолютно новим та дійсно
несе ризики, проте цей крок зумовлений
нашим стратегічним бажанням навчитися створювати на базі підприємства
високомаржинальні товари, адже кризи
останніх років довели, що продукувати
виключно товари та послуги з низькою
доданою вартістю – ризиковано.

«ВІСТІ…» –
СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА
– Як Ви вважаєте, те, що «Вісті…» є галузевою газетою, отже, до певної міри обмеженою у своїй тематиці, допомагає
нам виживати на ринку друкованих ЗМІ
чи навпаки?

Журналісти «Вістей…»

як на зустрічі із однокласниками, яких
ніби і радий бачити, але через брак спілкування десятиріччям говорити вже немає про що – лише згадувати про «славне минуле»...
У 2013 році «Вісті…» – мали майже 39
тис передплатників, сьогодні їх – 19 тис.
(окупація територій та зміни у кооперації – негативно позначилися на передплаті). Проте редакція продовжує розвиватися, постійно шукає нові формати,
адже сьогодні її читач – це точно той, хто
цінує можливість бути на зв’язку із іншими членами споживчої кооперації.
Споживча кооперація розвивається
різними темпами в областях, на кожному підприємстві свої реалії, свої виклики. Команда «Вістей…» намагається відповідати інформаційним вимогам основних груп. Так, напередодні 25-річчя підприємства ми здійснили наш перший
системний вхід у сегмент інтернет-ЗМІ
та інтернет-торгівлю – вивели на медіаринок портал uamarket.info. На ньому
можна знайти актуальну для бізнеса інформацію – новини великих торговельних компаній, аналітичні статті про конфлікти і знакові події у галузі, історії
успіху відомих у світі й Україні бізнесменів. Сподіваємось, що і кооперативні бізнеси займуть там належне їм місце.
Водночас uamarket.info спрямований
на ділову українську спільноту в цілому.
Новини сайту вже експортуються у стрічках ukr.net та meta.ua, його аудиторія сягає двох тисяч читачів на добу. Впевнена, uamarket.info буде корисним тій частині кооперативної родини, яка працює
в парадигмі конкуренції із системними
гравцями ринку торгівлі, відстежує їх
розвиток та зацікавлена у презентації на
рівні із ними, готова грати у вищій лізі
українського рітейлу.
Але ми на цьому не зупиняємося, будемо і надалі шукати найбільш адекватні канали спілкування з нашою аудиторією. І тут ще багато роботи.

– Газета «Вісті…» – це соціальна мережа для системи споживчої кооперації
України. Час від часу окремі кооператори підіймали питання, мовляв, навіщо
нам «Вісті…». Але переконана: не тільки кооператори-передплатники потрібні «Вістям…», а й «Вісті…» як інформаційна система потрібні кооператорам.
Бо у країні, де руйнуються стосунки, довіра і людські зв’язки, через постійні соціальні струси посилюються
настрої самоізоляції. Тому регулярно отримувати повідомлення
від своїх, від однодумців надзвичайно важливо.
Давайте змоделюємо ситуацію:
«Вісті…» не виходять місяць, два,
три... Як члени споживчої кооперації будуть дізнаватися про події
– Дійсно, контенту про споживчу коопеодин в одного? Історична пам'ять,
рацію на сьогоднішній день в Instagram,
150-річна ідентичність повинна підФейсбуці та навіть в Інтернеті мало. Чи
мова зараз про те, що він там має збільживлюватися спілкуванням і спільшитися?
ними ритмами через читання новин один про одного та про «спіль– Якщо значній частині наших читачів
Так версталися «Вісті…» 20 років тому них знайомих». А то може статися, зручно отримувати повідомлення та

спілкуватися із командами наших видань у соціальних мережах або через месенджери, то ми маємо бути там. Подобається читачу спілкування через месенджер у телефоні – тож ми вже тестуємо і
вчимося надавати йому інформацію через Viber. Користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих долучитися до viberгрупи uamarket.info. Будуть інші вподобання кооператорів стосовно того, у який
спосіб знайомитися із новинами галузі –
наш обов’язок доставити інформацію
саме так.
Програма-мінімум на наступні роки
– диджиталізація наших видань. Маємо
показовий приклад від нашого нового
дитячого журналу «Розумашки». Декілька українських родин, які виїхали за кордон, звернулися до нас з проханням, що
готові сплачувати за отримання електронної версії журналу. Бо не хочуть, аби їхні
діти відривалися від українського культурного поля.

– Наскільки актуальною лишається тема
входження кооператорів у владу?
– Результати, які кооперація отримала
під час останніх виборів до місцевих рад,
надихають. На рівні місцевому та обласному кооперація отримала значний представницький потенціал. Переважна час-

Молоді та креативні працівники СО-ОР Media

№5 (1286), четвер, 2.02.2017 р.

«Ніщо так не дивує людей, як здоровий глузд і дії за планом».
Ральф Волдо ЕМЕРСОН, американський есеїст, поет, фiлософ

ТЕМА НОМЕРА

Преса та інтернет-сайт uamarket.info

тина бізнес-інтересів сьогоднішньої споживчої кооперації перебуває не в Києві, а
на рівні району, міста, обласного центру.
Там, де у кооперативного бізнесу була потреба у лобізмі, питання представництва
у владі переважно вирішили. Вірю, що в
тих областях, де є прагматичні керівники, кількість депутатів від кооперації
буде зростати, адже хто, як не кооперація,
знає реальні бажання своїх людей, має у

«Порадниці» – 20 років
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них реальний авторитет на фоні суціль- говорення, щоб діти разом із батьного розчарування та зневіри.
ками відгадували загадки, вчили
– Якими напрямами наше підприємство віршики, дізнавалися про цікарозвиватиметься у 2017 році?
винки про тварин та природу
– Минулий рік ми пройшли за принци- тощо. Журнал стає подією і спонупом: створювати, створювати, створюва- кає для родинного спілкування.
ти. Сіяли зерна, ініціювали нові проекти Редакції доведеться конкурувати
для того, щоб те, що виживе, забезпечило за увагу читача із гаджетами, але,
стійкий розвиток підприємству. Тож 2017 вірю, що багато хто з батьків
рік має пройти за двома стратегічними швидко відчує, які теплі миті
орієнтирами – «конкурувати із лідерами спілкування дає спільне читання.
ринку у виробництві інформаційного кон- Тож «Розумашки» переможуть.
тенту» та «навчитися ефективно продаваОдне можу сказати, рік буде нати за межами кооперативної аудиторії». сиченим і такого року ще не
Ставимо собі завдання створити службу було:-)
Ста
«ідеальних продавців», які вміють успіш«іде
ВІЙНА ВЧИТЬ БІЛЬШ
но продавати
п
все: від книжок і журналів
ПЛІДНО ЖИТИ
до творів
т
мистецтва. Не все відбувається
просто, по газетах весь час боротьба із
про
– Ми вже розмовляємо із Вами
вчасними розрахунками, б’ємося за зровча
певний період часу і я зловила
себе на думці, що ми досі не
зумілу
зум
у
систему обліку та нетипові, нові
торкнулися теми війни, вона
канали
ка
анал збуту. Поточний рік має стати
не прозвучала в обгопереломним
пе
ерел
у цій площині.
воренні наЩо ж стосується виробництва
ших планів.
контенту, то тут наші завдання, зок
Кілька років
крема, як і раніше, уникати значного
кр
тому в напідвищення цін на видання. Ціна на
під
шому із Вами
папір змінюється щодня як долар, є
па
п
інтерв’ю війні
проблема з ритмічністю постачання
пр
був присвячепаперу, оскільки основним постапа
п
ний цілий блок
чальником раніше була Росія, а зараз
чал
ч
розмови, зокреринок
ри
ин змінюється. Є низка інших чинма благодійним
ників,
ник
і які штовхають до коливань цін
акціям підприємства. Вже
на видання,
в
проте для передплатників
звикли до війни?
«Вістей…», зокрема ціна у 2017 році
поки що не підвищилася, тож тих,
– До війни звикнути неможхто не передплатив до кінця року, ливо. Просто три роки тому це був
варто поспішати з передплатою. шок, багато наших дій було паралізова(Усміхається).
но. А сьогодні ми вже бачимо темп цієї
В цілому по підприємству наше за- війни і можемо хоча б приблизно планувдання – утримати ті висоти, які ми вати своє життя і діяльність підприємсамі для себе визначили по кожному ства. Хто забуває про війну і схильний
проекту, не знизити планку. Знаковим заради емоційного комфорту не врахомає стати завершення перемовин з аме- вувати її чинник у бізнесі, той дуже ририканською компанією щодо автор- зикує. Війна вчить більш плідно жити,
ських прав на видання в Україні серії цінувати свої години і дні, а у професійкнижок-загадок та книжок-пригод. Коли ній діяльності – працювати із розумінзавершимо – у пріоритетному порядку ням, що можливо вже сьогодні твоїй коподілимося цим досвідом із читачами манді може доведеться діяти в нових,
«Вістей…», адже зовнішньоекономічна жорстких умовах, стрімко змінювати
діяльність для нас тема нова.
профіль роботи, переформатовуватися,
У 2017 році плануємо добудувати ре- йти на непопулярні кроки. У цій ситуадакцію дитячого журналу «Розумашки», ції ми переосмислили кадрову політидля запуску якого довго шукали і таки ку, змінили принцип взаємодії із партзнайшли у конкурентів зіркову команду. нерами та фінансовими установами.
Це видання – наша турбота про найніж- Водночас, ми пам’ятаємо, що нашій
ніші і найуразливіші створіння поруч із компанії лише 25, ми бадьорі, відкриті
нами – про наших дітей. Малеча 6-9 років до нового і готові знаходити добрі новиперебуває у стресовій ситуації. Постійні ни для наших читачів. Загалом редакції
розмови про війну, про курс долара, про холдингу СО-ОР Media регулярно коннестачу грошей, суспільний песимізм і тактують з аудиторією більш ніж 250 тинедовіру. Діти травмовані інформацій- сяч громадян України щотижня. Це веною отрутою. Завдання «Розумашок» лика честь і велика відповідальність.
приходити щомісяця в родину і давати
Що стосується соціальних проектів,
привід для позитивного спілкування, об- то, наприклад, по журналу для дітей

Наш прапор на Говерлі

Книги
видавництва
CO-OP Media

6–9 років «Розумашки» ми
встановили найнижчу передплатну ціну на ринку – 12 грн., щоб як можна більше маленьких читачів мали можливість отримувати якісне видання.

– Алло Юріївно, попередні 25 років редакція газети «Вісті…» жила за кооперативним принципом «Свій до свого по
своє». А який би ви придумали салоган
на наступні наші 25 років?
– Думай глобально, дій локально. А
ще прийшов час укрупнюватися, злиття
та поглинання. Це шлях до виходу на
нові обрії, адже наразі споживач хоче
отримувати дані не тільки у вигляді літер, а все більше у вигляді фото, відео,
малюнків – ера відеомодальності продовжує розвивати медіа.
А якщо помріяти, то хочу продати
франшизу на модель кооперативного видання «Вісті...» і в інші країни із потужними коопераціями (багато у кого таких
видань не існує, і вони активно цікавляться). Також хочу щоб кращі видання
світу були зацікавлені у наших працівниках: переманювали їх, але без успіху.
(Сміється).
У нас команда мрійників, мріяти важливо, бо ми знаємо, що мрії збуваються.

Розмову вела Оксана ГУЦУЛ
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COOP: РЕГІОНИ
У КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ГРАМОТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
У ПОЛIСЬКIЙ ГЛИБИНЦI
Голова правління Тинненського споживчого товариства Сарненської райспоживспілки Світлана Камзьол – людина не публічна. Вона не любить афішувати власні успіхи та надбання, хоча у неї є чому повчитися. А про свій
колектив може розповідати годинами. Світлана Іванівна переконана, що саме завдяки цим працьовитим людям
споживче товариство лідирує не лише в районі, а й області.
максимум, аби рухатися вперед.

НИНІ ГЕОГРАФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТИННЕНСЬКИХ КООПЕРАТОРІВ –

– Окрім торгівлі, у вас досить-таки
швидкими темпами розвивається
і ресторанне господарство.

13 МАГАЗИНІ
МАГАЗИНІВВ
9 ЗАКЛАДІВ

– У кожному із дев’яти кафе ми
намагаємося організувати повноцінну роботу. Як результат – 33%
загального товарообороту дає саме
ресторанне господарство. Цей вид
діяльності має хороші перспективи у нашому поліському куточку.

(ДВА З НИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) ТА

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
РОЗТАШОВАНІ ВОНИ В РІЗНИХ КУТОЧКАХ ТИННЕНСЬКОГО «КУЩА». НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ПРАЦЮВАТИ
ДОВОДИТЬСЯ У НЕПРОСТИХ УМОВАХ,
МАГАЗИНИ ІЗ ЛОГОТИПОМ СООР МАЮТЬ ДОСИТЬ СЕРЙОЗНІ ВІДСОТКИ
ЗРОСТАННЯ ТОВАРООБОРОТУ

ВИКЛИК ПРОБЛЕМАМ
– Світлано Іванівно, нині ви не
те що не пасуєте перед проблемами, а, скоріше, навпаки – робите виклик усім негараздам.
Як приклад – зведення потужного закладу ресторанного господарства в селі Чудель…
– Реалізація цього проекту назрівала давно. Розуміли: аби втілити його в життя, потрібні серйозні фінансові ресурси. Тому спочатку потрібно було грамотно
продумати всі кроки будівництва
і тримати на постійному контролі
господарську діяльність, яка,
власне кажучи, і «заробляла» ці
кошти. Саме тому серйозну увагу
приділяємо асортименту та цінам, як складовим успішної торгівлі та розвитку.

АВТОРИТЕТ СИСТЕМИ
ТРИМАЄТЬСЯ
НА ІНІЦІАТИВНИХ
Світлана Камзьол і голова Чудельської сільської ради
Володимир Жук

ших об’єктів все облагороджено;
всередині кожного із них – комфорт та затишок; ми активні учасники громадського життя населених пунктів – надаємо матеріальну допомогу учасникам АТО, соціально незахищеним верствам
населення, дітям. Така солідна
аргументація мала позитивний
вплив на переговорний процес.

налювати нашу роботу. Але найголовніше в цьому ланцюжку –
колектив, без якого жоден запланований проект не став би реальністю. За 46 років, які працюю в
кооперації, у цьому переконувалася не раз. Усіх своїх працівників – від головного бухгалтера і
продавця до вантажника та прибиральниці – завжди налаштовую

Аби наочно продемонструвати
результати господарювання тинненських кооператорів, Світлана
Камзьол запропонувала відвідати коопзаклади у селах Чудель та
Кам’яне-Случанське. По дорозі
багато розповідала про людей,
про проблеми та успіхи, про
співпрацю із місцевим самоврядуванням.
У с. Кам’яне-Случанське проживає 1800 жителів. На території
працюють чотири приватні підприємці і це спонукає завідуючу

розкуповується зимовий асортимент: теплий одяг, взуття, ковдри, матраци. Восени добре продавався цемент, якого за місяць
реалізовували щонайменше 20
тонн. Також торгуємо побутовою
технікою на замовлення. Тобто
дбаємо і про авторитет системи, і
про добробут та зручність для людей, і, зрештою, про свою заробітну плату. Скажімо, за перевиконання плану правління вирішило
встановити премію.
Має своїх постійних відвідувачів і кооперативне кафе «Лаванда», яке працює у цьому ж селі.
Трудяться тут Лариса Кузьмич та
Тамара Ковальчук.

ЛАД ТАМ,
ДЕ ВЛАДА І КООПЕРАЦІЯ –
ПАРТНЕРИ

– А ще ж треба сплачувати податкові зобов’язання…
– Звісно. Ми завжди були законослухняними платниками, тільки торік до бюджету сплатили
майже півтора мільйона гривень.
А ще за цей період було сплачено
роздрібного акцизу понад півмільйона та земельного податку – 40
тисяч. До того ж узяли старт на викуп земель під нашими об’єктами,
які працюють на територіях п’яти
сільських рад – Тинненської, Чудельської, Кам’яно-Случанської,
Зносицької та Немовицької. Вже
сьогодні у власності споживчого
товариства перебуває три ділянки під коопзакладами у селі Чудель. З початку року ми повинні
були сплачувати в межах 3–4%
податку, тому особисто вела переговори із кожним сільським головою, аби знизити податкову ставку. Повірте, для цього потрібно
було навести чимало аргументів,
а вони у нас беззаперечні – ми стабільні платники податку; біля на-

СЕРЙОЗНУ УВАГУ
ПРИДІЛЯЄМО АСОРТИМЕНТУ ТА ЦІНАМ, ЯК
СКЛАДОВИМ УСПІШНОЇ
ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ

Завідуюча коопмагом села
Кам’яне-Случанське Наталія Сидорчук

ПРОФЕСІЙНИЙ
КОЛЕКТИВ –
ЗАПОРУКА УСПІХУ
– Судячи із фінансових показників, які демонструє Тинненське споживче товариство, грамотність вашого менеджменту
беззаперечна.
– Є основні критерії, яких дотримуємося за будь-яких часів. Це
сучасний вигляд закладу, обладнаного за новітніми стандартами;
широкий асортимент товарів продуктової та промислової груп;
якісні послуги та доступні ціни.
Як результат – стабільний фінансовий стан, який дозволяє удоско-

Працівники магазину села Чудель Галина та Валентина Жук

на те, що ми одна команда і лише магазином Наталію Сидорчук (у
спільними зусиллями зможемо кооперації із 1989 р.) та її колегу
утриматися на ринку.
Жанну Опалько працювати з по– Працівники розуміють Вашу двійною силою.
філософію?
– Конкурентів не боїмося, –
– Звісно. За роки роботи у спо- каже Наталія Федорівна, – адже
живтоваристві різне траплялося. маємо серйозні переваги – широБув час, коли через брак коштів, кий асортимент товарів, 37% якодефіцити, нестабільність довело- го – промислова група, доступні
ся сідати за круглий стіл і вирі- ціни, зручний графік завозу. Скашувати, як допомогти організації жімо, щодня рівно о 9-й ранку на
вистояти. Тоді прийняли рішення полицях уже є свіжий хліб. Селядля нормалізації ситуації внести ни звикли, що у нас завжди свіжі
особисті кошти у кооперативну продукти і до того ж за доступнискарбницю. Так ми вистояли, ста- ми цінами. Наприклад, у нас знали міцнішими, витривалішими і, чно дешевші, ніж у конкурентів,
зрештою, дружнішими. Тепер крупи та кондитерські вироби. Із
кожен на своїй ділянці робить промислової групи нині гарно

Високий рівень роботи демонструють і продавчині кооперативного магазину села Чудель Галина та Валентина Жук, які знають
усі секрети торговельного ремесла. І це не дивно, адже Галина Веніамінівна у системі працює 30 років, а Валентина Сергіївна аж 46!
Багато в чому саме завдяки їхньому професіоналізму магазин є фаворитом серед місцевих жителів.
– Зі Світланою Іванівною Камзьол ми знайомі давно, – розповів
сільський голова Володимир
Жук. – Це порядна людина і вмілий менеджер. Завдяки їй сільське самоврядування та кооперація стали надійними партнерами.
До того ж продавець коопмагу Галина Жук є депутатом сільської
ради, тобто кооперація займає активну позицію у формуванні політики Чудельської сільради.
Вважаю, що влада просто-таки
зобов’язана дослухатися до кооператорів. Адже попри те, що це
потужні фінансові донори бюджету, стабільні роботодавці, вони
ще й знаходять можливості, аби
допомогти тим, хто потребує їхньої підтримки. Приємно, що у
вирішенні будь-яких робочих питань знаходимо компроміс.

Олена СОБКОВИЧ
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«Без втручання незвичайного таланта все прекрасне залишається невизнаним».
Жозеф ЖУБЕР, французький письменник-моралiст

МОЛОДЬ І КООПЕРАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНИЙ
КОМП
ЮТЕРНИЙ ГЕНІЙ ІВАН РУБІШ
Мабуть, не всім випускникам вишу так щастить, як Івану Рубішу. Адже знайти одразу після завершення навчання робоче місце, яке не тільки до душі, а ще й дає високий кар’єрний старт – велика удача. Іван Рубіш, недавній студент Львівського торговельно-економічного університету, сьогодні – заступник керівника підприємства «Чинадіївське»
Чинадіївського споживчого товариства Мукачівської райспоживспілки.
ЗАКАРПАТТЯ

КОМП’ЮТЕРНИК
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ
– Ще під час навчання у кооперативному виші кожного літа я працював у Великолучківському СТ, – говорить молодий кооператор, – то ж після здобуття освіти мене залюбки прийняли на посаду заступника голови
правління, адже в мене вже був певний досвід, ще будучи студентом
освоїв комп’ютерні технології. Проте
в окремих моментах не вистачало
практичних навиків у питаннях організації роздрібної торгівлі, роботи з
товарною масою безпосередньо у торговельних роздрібних підприємствах.
Тому протягом першого року роботи
правління споживчого товариства задовольнило моє прохання і на місяць,
на час відпустки завідуючої, перевело
мене завідувачем одного з найбільших сільських магазинів аби мати
краще уявлення про обов’язки продавця. Згодом ця практика мені дуже допомогла під час роботи з переформатування крамниць та створення сільських коопмаркетів.
Про цей період своєї трудової біографії молодий кооператор згадує з
гордістю, бо саме на час його приходу у споживче товариство припадає
початок реалізації заходів із питань
реконструкції і технічного переоснащення торговельних закладів, розпочалося активне освоєння комп’ютерних технологій у торговельних
процесах. Оскільки Іван володів відповідними знаннями, багато працював над собою, йому довірили очолити залучення «комп’ютерного розуму» на службу кооперативної торгівлі. До цього у споживчому товаристві намагалися впровадити
комп’ютерну програму «Укоопінкому», але результати не задовольняли спеціалістів первинної ланки.

проект за короткий проміжок часу
показав, що його треба удосконалювати. Постало питання
комп’ютеризації усіх сільських
торговельних закладів, повної
комп’ютеризації усіх процесів з обліку продажів. Для цього споживче товариство закупило кілька десятків персональних комп’ютерів,
які встановили в крамницях,
з’єднавши їх з центральним сервером у споживчому товаристві.

центральний комп’ютер була мало
ефективною, не вдавалося синхронізувати саму інформацію, отримували лише вибіркові результати, аналізи продажів в окремому
магазині, тобто отримували часткову, досить обмежену інформацію. Впровадити системну роботу
не вдавалося, бо існувала проблема з товарним довідником, який не
був спільний для всіх торговельних підприємств.
Іван залюбки розповів про ломку старих стереотипів у підходах до
комп’ютеризації продажів, запровадження більш прогресивних, сучасних програм, які, незважаючи
на дещо високі фінансові затрати,
за короткий час продемонстрували
свою високу ефективність. Спеціалісти споживчого товариства отримали доступ до інформації з продажів товарів, ефективності реалізації кожної групи товарів у режимі
on-line – це все дозволило приймати
рішення щодо формування дієвого
асортименту, підняти на новий ріІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ вень роботу з виробниками і постаДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ПРОДАЖІВ чальниками товарної маси, прискоДіюча система передачі інфор- рити обертання продажів тощо.
мації про продажі з магазинів на
Однак, на думку Івана, і цей

МОЛОДІ КООПЕРАТОРИ
ДОСИТЬ ШВИДКО ЗРОЗУМІЛИ, ЩО СІЛЬСЬКИЙ ПОКУПЕЦЬ ХОЧЕ ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЇ У СТАВЛЕННІ ДО
СЕБЕ, ТОБТО ВИМАГАЄ
КОМФОРТУ НА РІВНІ
МІСЬКОГО ЖИТЕЛЯ
Так з’явилися комп’ютери на
робочому місці касира і на робочому столі у завідувача крамницею
для контролю за процесом. Про
саме програмне забезпечення проекту вдалося домовитися з місцевими айтішниками, які спеціалізувалися на виробництві програмного продукту для магазинів, що мають ідентичний формат із кооперативними.
– Складність полягала в тому,
що необхідно було вручну формувати товарний довідник, а це більше
тисячі найменувань товарів, – розповів Іван Рубіш. – Але вдалося
комп’ютеризувати усі 23 торговельні підприємства. Саме фактор
комп’ютеризації дозволив підняти
рівень продажів у споживчому товаристві на новий щабель і досягти
їх значної ефективності.
Згодом, восени 2015 року, нашого

КООПФАКТ

В ПРIОРИТЕТI –
ВЛАСНА ПРОДУКЦIЯ
МИКОЛАЇВЩИНА Магазин «Маркет», підприємство коопторгу Жовтневої районної спілки споживчих товариств, – окраса села Шевченкове. У приміщенні зроблено
капітальний ремонт, встановлено сучасне торговельне і холодильне обладнання, є
термінали для оплати покупок банківськими картками. Магазин пропонує покупцям
у широкому асортименті всі види продуктів харчування, супутні товари. Пріоритет
надається продукції виробництва райспоживспілки під власними марками «Жовтневий хліб», «Жовтневі ковбаси», «Жовтневі ласощі», а також солоній і копченій продукції рибного цеху. Покупці знають, що всі вироби від кооператорів – відмінної якості, та й ціни на них прийнятні. На полицях і у вітринах цей товар не затримується. Обсяги продажів «Маркету» зростають з кожним днем.

Ольга НАГІРНЯК

молодого героя переводять на посаду заступника директора торговельного підприємства «Чинадіївське» Чинадіївського споживчого
товариства, а правління ставить перед ним завдання створення сучасної торговельної мережі з повною
комп’ютеризацією усіх процесів. У
господарське відання підприємства
передають частину сільських торговельних закладів, які на той час
працювали малоефективно, щомісячні продажі окремих не перевищували 40-50 тис. грн.

ДЕ МОЛОДЬ, ТАМ ПРОГРЕС
Вже за кілька місяців Іванові разом із групою однодумців, молодих
спеціалістів підприємства, вдається запровадити комп’ютерні технології, паралельно реалізовуючи заходи з реконструкції торговельних
об’єктів, насичити їх функції новими послугами для покупців, розділити функції продавця від
обов’язків адміністратора закладу. Переведенням крамниць у формат коопмаркетів з відповідною
реалізацією заходів із програмного забезпечення, запровадженням
нового підходу у питаннях формування асортименту, викладки товарів і т.д. молодим працівникам
підприємства «Чинадіївське» вдалося за короткий термін привернути увагу сільських покупців до кооперативної торгівлі. Обсяги продажів виросли у 6-8 разів.
Молоді кооператори досить
швидко зрозуміли, що сільський
покупець хоче зміни психології у
ставленні до себе, тобто вимагає
комфорту на рівні міського жителя. Їх не задовольняють старі захаращені товаром сільські магазини,
які працюють за принципом радянської торгівлі, вони хочуть обслуговуватися у сучасних, світлих
крамницях, з широким вибором
якісних товарів, новими стандартами обслуговування. І якщо люди

з вищим доходом раніше оминали
кооперативні крамниці, тепер
вони тут постійні покупці, розповіли спеціалісти підприємства.
На запитання, якою Іван бачить
перспективу кооперативної торгівлі
він висловив цікаву думку. На його
переконання, в місті доволі проблематично завойовувати сьогодні споживчий ринок, адже тут вже господарюють великі торговельні мережі,
за кооперацією залишається українське село. Якби споживча кооперація раніше, років 10-15 тому зайнялася запровадженням прогресивних
процесів, то на сьогодні в селах конкуренція була б значно меншою, зі
споживчою кооперацією рахувалися
б давно, адже в неї історично найкраще розташування закладів, найкращі об’єкти нерухомості.
Без сумніву, завтрашній день
споживчої кооперації – у її молодих
кадрах, юнаках і дівчатах з дипломами спілчанських навчальних закладів, котрі здатні реалізувати
себе, внести новий струмінь у діяльність економічних структур.
– У споживчій кооперації завжди
існувала гарна система формування
кадрового потенціалу, – говорить
Іван, – коли людина проходила усі
щаблі кооперативної структури, від
продавця до завідуючого магазином, товарознавця, керівника первинної ланки і т.д. Цю традицію варто не забувати, бо саме так формується кваліфікований менеджер.
Іван Рубіш продовжує активно
вчитися, пізнавати нові моменти з
життя кооперації. Такі як він формують підвалини завтрашньої кооперативної економіки. Іван не зупинився на отриманій освіті, нині він
навчається в аспірантурі Львівського торговельно-економічного університету. Тож той, хто хоче реалізувати себе, обов’язково знайде
шлях, як це зробити.

Михайло МАЗУР
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 6
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
14.30 Борхес
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.30 Фольк-music
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Світло
02.55 Д/ф «Українська Гельсінська спілка — вектор визначено»
03.55 Т/с «Анна Піль»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-2»
12.55 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 Х/ф «Останній москаль»
22.00 «Гроші»
23.15, 03.35 Т/с «Теорія брехні-3»
16+
00.30 «Ліга сміху»
ІНТЕР
05.55 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 Т/с «Батьківський інстинкт»
(16+)
13.30 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.20 «Чекай мене»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка.
Життя триває»
23.35 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
01.20 «Подробиці»
02.10 Т/с «Чотири пори літа» (16+)
03.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
05.05 «Подробиці»
ICTV
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Провокатор
05.55 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
09.50 Антизомбі
10.50 Секретний фронт
11.40, 13.20 Х/ф «Злива» 16+
12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Тюряга» 16+
16.35 Х/ф «Три дев’ятки» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Скетчком «На трьох» 16+
22.20 Свобода слова
00.30 Х/ф «Боєць» 16+
02.05 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.25 Стоп-10
СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.20 «Все буде добре!»
09.20 Х/ф «Моя старша сестра»
11.15 Х/ф «Дві історії про
кохання»
13.35 «Битва екстрасенсів 16»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.35, 02.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.50 «Давай поговоримо про
секс 3»
01.45 «Один за всіх»
УКРАЇНА
05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Події
09.15 Зоряний шлях.
Новий сезон
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Перевірка
на любов» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Проїзний квиток» 16+
15.00, 19.00 Події
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попереду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Загублений світ» 16+
01.30 Профілактика
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

ВІВТОРОК, 7
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Д/с «Вудро Вілсон»
11.05 Д/ф «Справа Менделя Бейліса»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Уряд на зв’язку з громадянами
02.35 Д/с «Вудро Вілсон»
03.55 Т/с «Анна Піль»
04.40 Про головне

05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-2»
12.45 «Ліга сміху»
16.00 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Останній москаль»
22.00 «На ножах»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія
брехні-3» 16+
00.45 «Ліга сміху»
ІНТЕР
05.55 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
14.10 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.50 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
23.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
01.20 «Подробиці»
02.10 Т/с «Чотири пори літа» (16+)
03.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
05.05 «Подробиці»
ICTV
04.35 Факти
04.55 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.45 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Боєць» 16+
15.20, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Вогонь із пекла» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.45 Стоп-10
СТБ
06.35 «Все буде добре!»
08.35 Х/ф «Не підганяй кохання»
10.45 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.20 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф.
Діти-2»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях.
Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+

15.00, 19.00, 01.20, 03.45 Події
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попереду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
16+
02.10 Х/ф «Загублений світ» 16+
04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 8
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Д/с «Вудро Вілсон»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.00, 15.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 На пам’ять
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Історія одного переселення. Чехи і Україна»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Вікно в Америку
02.35 Д/с «Вудро Вілсон»
03.55 Т/с «Анна Піль»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-2»
12.55 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Останній москаль»
22.00 «Одруження наосліп 3»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія брехні-3»
16+
00.45 «Ліга сміху»
ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
14.10 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
15.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
23.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)

01.20 «Подробиці»
02.10 Т/с «Чотири пори літа»
(16+)
03.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
05.00 «Подробиці»
ICTV
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.05, 17.55 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Вогонь із пекла» 16+
15.30, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «У смертельній небезпеці» 16+
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.40 Стоп-10
СТБ
06.50 «Все буде добре!»
08.50 «Моя правда»
10.45 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.20 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф.
Діти-2»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 02.50 Події
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попереду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 9
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.30 Д/с «Франклін Делано Рузвельт»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.20 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Змішана естафета
17.10 Т/с «Анна Піль»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І
етап. Змішана естафета
03.35 Д/ф «Сімдесятники. Микола Вінграновський. Український Орфей»
03.55 Т/с «Анна Піль»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.55 «Міняю жінку-3»
12.20 «Міняю жінку-2»
12.55 «Ліга сміху»
16.05 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30, 03.35 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Останній москаль»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу»
00.45 «Ліга сміху»
ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
15.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
23.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
01.20 «Подробиці»
02.05 Т/с «Чотири пори літа» (16+)
03.25 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш» (16+)
04.40 Док.проект «Великі
українці»
05.10 «Подробиці»
ICTV
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.50 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «У смертельній
небезпеці» 16+
15.30, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Наперекір смерті» 16+
01.10 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.35 Стоп-10
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ІНТЕР

06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Моя правда»
10.35 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого
тіла 4»
00.15 «Слідство ведуть екстрасенси»

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 Ранок з «Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10 Т/с «Райські яблучка. Життя триває»
14.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
15.50 «Речдок»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Ваша зупинка, мадам»
00.55 «Подробиці»
01.50 Х/ф «Весь світ в очах твоїх»
02.55 Х/ф «Запорожець
за Дунаєм»
04.30 «Чекай мене»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 02.50 Події
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попереду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 10
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Легенди тофу»
09.30 Д/с «Франклін Делано Рузвельт»
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.20 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Спринт 7,5 км (жінки)
17.10 Т/с «Анна Піль»
17.55 Д/ф «Іван Терещенко. Колекціонер справ благодійних»
18.20 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Концерт солістів Національної опери
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 Музичне турне
03.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І
етап. Спринт 7,5 км (жінки)
04.35 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50 «Міняю жінку-3»
12.20 «Міняю жінку-2»
12.50 «Ліга сміху»
15.55 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.20 «Вечірній Київ»
22.20 «Вечірній квартал»
00.15 Х/ф «Чого хочуть жінки»
02.30 «Ліга сміху»

ICTV
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Наперекір смерті» 16+
15.20, 16.20 Скетчком
«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Вдруге не посадять» 16+
01.25 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.50 Стоп-10
СТБ
05.45 «Моя правда»
07.40 Х/ф «П’ять років та один
день» 12+
09.35 Х/ф «Швидка допомога» 12+
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Сестронька»
22.35 Х/ф «Знак долі»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Спринт 10 км (чол.)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.20 Чоловічий клуб
19.00, 22.00 Національний відбір учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017».
2 тур
21.00 Новини
21.30 Мистецький пульс
Америки
22.50 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Чемпіонат світу. І
етап. Спринт 10 км (чол.)
03.40 Д/с «Франклін Делано Рузвельт»
05.35 Новини
1+1
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 «Одруження наосліп 3»
12.50 «Голос країни 7»
15.25, 21.15 «Вечірній квартал»
17.30 Х/ф «Недотуркані»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»
22.55 «Світське життя»
23.55, 04.20 Х/ф «Заклинач коней» 16+
ІНТЕР
06.15 «Мультфільм»
07.05 «Подробиці»
08.00 Х/ф «Стежки-доріжки»
09.30 «Україна вражає»
10.00 Док. проект «Ірина Муравйова. Не вчіть мене жити!»
11.00 Х/ф «Артистка з Грибова»
13.50 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша»
15.20 Т/с «Особисті обставини»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Особисті обставини»
23.00 Х/ф «Геймер» (16+)
00.55 «Подробиці»
01.25 Док. проект «Мерлін Монро. Неприкаяна»
02.15 Х/ф «Стежки-доріжки»
03.20 Док. проект «Ірина Муравйова. Не вчіть мене жити!»
04.05 Х/ф «Артистка з Грибова»

«Місячний гонщик»
07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй!
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Близнюки» 16+
15.05 Х/ф «Моя мачуха — іншопланетянка»
17.00 Х/ф «Стій! Бо моя мама
буде стріляти»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Після заходу сонця»
16+
21.55 Х/ф «Від колиски до могили» 16+
23.50 Х/ф «Вдруге не посадять»
16+
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «Сестронька»
12.00 Х/ф «Знак долі»
14.10 «МастерШеф. Діти-2»
19.00 «Євробачення-2017»
21.30 Т/с «Коли ми вдома»
22.30 «Євробачення-2017. Підсумки голосування»
23.20 «Давай поговоримо
про секс 3»
01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
07.00 Події
07.10 Зоряний шлях
09.15 Х/ф «Перевірка на любов»
16+
11.15, 15.20 Т/с «Коли минуле
попереду» 16+
15.00, 19.00, 01.30 Події
17.00, 19.40 Т/с «Тещакомандир» 12+
21.40 Х/ф «Дві миті кохання»
23.35 Реальна містика
02.10 Т/с «CSI. Місце злочину»
16+
05.00 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 12

ICTV

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

04.35 Факти
04.55 Х/ф БОНДІАНА: «Корабель

09.00, 12.20 Національний відбір учасника від України на

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017».
2 тур
10.50 Спогади
11.25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 10 км
(жінки)
13.00 Театральні сезони
13.45 Мистецькі історії
13.55 Фольк-music
15.15 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 12,5
км (чол.)
16.35 Д/ф «Борис Мозолевський.
Знак Скіфії»
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Легенди тофу»
22.00 Утеодин з Майклом Щуром
22.35 Арт-клуб 38
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Надвечір’я. Долі
03.15 Д/с «Франклін Делано Рузвельт»
05.35 Новини
1+1
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт-3.
Танзанія»
12.10 «На ножах»
13.50 Х/ф «Останній москаль»
17.00 Х/ф «Чого хочуть жінки»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15 Х/ф «Красиве життя»
01.20 «Аргумент кіно»
01.55 «Світське життя»
02.45 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР
06.25 М/ф «Мультфільм»
06.50 «Подробиці»
07.20 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
Прем`єра
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»

11.50 «Орел і Решка. Ювілейний»
12.45 Х/ф «Гра у схованки»
14.30 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
16.20 Х/ф «Кохання з випробувальним терміном»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Х/ф «Ти будеш моєю»
23.25 Х/ф «Випадковий запис»
(16+)
00.55 Х/ф «Гра у схованки»
ICTV
03.50 Факти
04.20 Х/ф БОНДІАНА: «Живі вогні»
06.35 Т/с «Відділ 44» 16+
10.05 Вдвічі дешевше!
11.00, 11.55 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Моя мачуха — іншопланетянка»
15.00 Х/ф «Після заходу сонця»
16+
16.50 Х/ф «Від колиски до могили» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «Європа» 16+
22.20 Х/ф «Безмежний
обрій» 16+
00.10 Х/ф «Ніндзя-убивця» 16+
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.15 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.40 «Євробачення-2017»
16.00, 23.20 «Я соромлюсь свого
тіла 4»
18.00, 22.20, 00.35 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.05 «Один за всіх»
УКРАЇНА
06.50 Події
07.40 Зоряний шлях
09.20 Х/ф «Дві миті кохання»
11.15 Т/с «Коли минуле попереду» 16+
16.45, 20.00 Т/с «Даша»
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
21.20 Т/с «Теща-командир» 12+
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях.
Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 02.40 Події
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле
попереду» 16+
23.00 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I. Місце злочину» 16+
03.30 Реальна містика
05.00 Зоряний шлях

СУБОТА, 11
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.50 Т/с «Красуні Едіт Уортон»
15.10 Книга.ua

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 – «Редакція газети
«Вісті…»;
– номер рахунку отримувача –
26006052730479;
– 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 «Віс-

тей…» 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.
(з лютого 2017 року). Тексти більше
вказаного розміру оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
КРАЩІ З КРАЩИХ

«VIVAT, СТУДЕНТИ!» – СВЯТО РОКУ
Традиційно за результатами I-го семестру в Харківському кооперативному торгово-економічному коледжі
відбулося свято «Vivat, студенти!»

Б

ез сумніву, престиж коледжу формують передусім досягнення його студентів. А вони в ХКТЕК
– найкращі! Перемоги в
обласних конференціях і фестивалях, міжвузівських олімпіадах і
соціальних проектах молоді – це
підтвердження їх наукового і творчого потенціалу, громадської свідомості та любові до навчання.
Отож кращими науковцями
визнано студенток Тетяну Савьолову (гр. Б-256) і Дар’ю Шапталу (гр. Б-256), які успішно представляли свої дослідження на
щорічній науково-методичній
конференції «Наумівські читання» у Харківському національному педагогічному університеті
імені Г.С. Сковороди. У Міжвузівській міській математичній
олімпіаді перемогу здобула
Анастасія Задніпровська (гр. ТХ222). А в обласному фестивалі
української пісні «Барви
Слобожанщини-2016» яскраво засвітилася наша зірочка, «золо-

Ув а г а !

тий голос» коледжу – Ірина Васильєва (гр. ТО-103). Грамотою Тернопільського кооперативного
торгово-економічного коледжу
відзначено учасницю конференції «Споживча кооперація Західної України: історія, сучасність,
перспективи» Катерину Бабиніну (гр. ТМ-284).
Традиційним для цього свята
є нагородження відмінників навчання, активних і талановитих
студентів у різних номінаціях:
«Творча особистість», «Олімпійська надія», «Милосердя».
Талановита людина – талановита в усьому! І підтвердженням
цього є перемога в конкурсі
«Студентський Оскар» у різних
номінаціях студентських лідерів коледжу. Одностайно переможницею номінації «Ватажок
року» визнано відмінницю навчання, голову студентської
ради, ініціаторку волонтерського міжвузівського проекту «Від
серця до серця» – Катерину Бабиніну (ТМ-284). А в номінації

«Креативна особистість» немає
рівних Анастасії Задніпровській. Переможцем у номінації
«Творча особистість» визнано
Максима Шемчука (ТО-202), активного учасника і організатора
усіх загальноколеджівських студентських свят.
Одна із головних інтриг свята
– це підсумки конкурсу «Краща
навчальна група». Визначено переможцями і нагороджено не
тільки грамотами, а й грошовими
преміями від спонсора конкурсу

Вячеслава Близняка – головного
редактора журналу «Кооператор
Харківщини» – такі групи:
І місце – гр. ТХ-223, староста
Ганна Ярентюк, керівник Лариса
Кащавцева;
ІІ місце – гр. ТО-202, староста
Максим Шемчук, керівник Ірина
Кухтіна;
ІІІ місце – гр. Б-256, староста
Дар’я Шаптала, керівник Наталія
Бочарова.
Оголосили і вручили Подяку
за цілеспрямованість у здобутті

перемоги в номінації «Краща група серед перших курсів» групі
Ф-119 (керівник Ольга Неонета,
староста Аліса Кутько).
Офіційну частину свята урізноманітнили номери художньої
самодіяльності. І на сцені знову
вони, хлопці та дівчата, які вміють поєднувати відмінне навчання й активну життєву позицію.

Оксана МЕНТКЕВИЧ,
координатор студентської
ради ХКТЕК

Гр а ! Вістянський турнір ерудитів триває
А тепер, після тривалої перерви, приступимо, браття та сестри за розумом,
до наступних інтелектуальних звитяг.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ВІСТЯНСЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ
ЗА ПІДСУМКАМИ 2-х ТУРІВ
Команди

1
2
3
4.-7
Із новин, що трапилися за час
зимової перерви, найприємніша для всіх одна: Христос народився! Ну і, звичайно, прийміть від нас вітання з усіма
зимовими святами. Щодо наших команд, то наче в новорічному калейдоскопі вони змінювалися (і змінюватимуться
ще не раз) за мірою отримання повідомлень із відповідями. Коли ж усе трохи стабілізувалося, то виявилося, що
херсонські знавці стали єдиними, хто потрапив у «десятку» і,
як результат, очолив перегони
на проміжному фініші. Хмельничани майже наздогнали лідерів, а решта змусили організаторів чухати потилицю у пошуках відповіді на запитання
про четвертого фіналіста.

4.-7
4.-7
4.-7
8
9

1-й
тур
«Меркурій» Херсон
8
«Еврика» Хмельницький
7
«Люпус» Чернігів
7
«Виключення з правил»
6
Черкаси
«Креатив» Чернівці
6
«Слобожанці» Харків
6
«Фенікс» Львів
6
«ТЕК-РУС» Тернопіль
6
«Саяни» Кропивницький
6

2-й
тур
10
9
8
8

Сума

8
8
8
7
6

14
14
14
13
12

18
16
15
14

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 2-го ТУРУ
ВІСТЯНСЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ:
1. Сонливість. Згадайте діснеєвських гномів. 2. Покемони. 3. Виграють у лотерею. До школи приємної взаємодії зі світом Mountain Mahogany Community School у
США можна потрапити лише вигравши в лотерею.
4. Сало. 5. «Козацький марш». Існує легенда про те, що
нібито К.Розумовський замовив його Бетховену. 6. Козак Мамай частіше зображувався саме на картинах.
7. Бунчуковий, значковий і військовий товариші
з’явились у запорожців завдяки І.Мазепі. А Е.М. Ремарк
написав знаменитих «Трьох товаришів». 8. «…буря в
пустелі». 9. Джордж Майкл. Переплутали. 10. Параска,
Палажка – герої творів І.Нечуй-Левицького. Мається на
увазі тлумачення походження імен.

7. Футболки, які створив сучасний
український дизайнер, містять літери
рідної мови: «Є – вона чуттєва, твоя
мова», «ЙО – вона модна, твоя мова»,
ЗАПИТАННЯ 3-го ТУРУ
«Ї – вона унікальна, твоя мова»,
ВІСТЯНСЬКОГО
«ЬО – вона м’яка, твоя мова». А яку
ЧЕМПІОНАТУ ЕРУДИТІВ:
властивість нашої мови символізувала
1. Загублена ВОНА десь із 1604 року у літера Ґ?
відомому творі привела до загибелі, а че8. Флористи припускають, що можрез 410 вихід ЙОГО не завадив діяльності ливо негативна героїня відомого твору
«водоймища». Назвіть ЇЇ і ЙОГО одним мала надію на краще, тому і хотіла
словом.
отримати саме ЇХ. Як стверджував сайт
«Української правди», в Україні існує
2. Такої неймовірно суворої зими як
ЇХНЯ мафія. Назвіть ЇХ.
зима 2016–2017 рр. не було давно і цей
лід підкреслює цей факт. Журналісти го9. Один із найвідоміших сценаристів
ворять, що хороший лід – половина спра- світу вважає, що написання сценарію –
ви. Чому саме лід?
це здійснення сходження на гору із
3. Посилаючись на фото, деякі дослід- зав’язаними очима, причому найголовнішим у цьому випадку є знайти... Що?
ники стверджували, ніби сам «батько»
Шерлока Холмса був учасником історії
10. Жарт. Назвіть одним словом вікове
про використання бренді зі стрихніном.
уповільнення роботи мозку, що в резульВиявилося, що на фото зовсім інша люди- таті створює неможливість прийняття пона, яка допомагає іноземцю. А що не зміг спішних рішень.
зробити цей іноземець?
4. 1. М. Гвардато. 2. Л. да Порто.
3. М. Банделло. 4. А. Брук. 5. В. Пейнтер.
6 - ? Назвіть шостого.
5. У запитанні є помилка. Один із
найбільших страйків царської Росії 1905
року почався з-за комину. Виправіть помилку, написавши слово правильно.
6. Підрахуйте суму трьох цитат: 1.
«Якщо будете жити в любові між собою, і
Бог буде з вами». 2. «...а за віру хоч умріте і вольності бороніте…». 3. «За правду
браття єднаймось щиро Єдиний маєм
правий шлях».

ШАНОВНІ ЕРУДИТИ!
НАГАДУЄМО: відповіді на запитання 3-го туру мають бути
надіслані до редакції до 25 лютого 2017 р. на електронну адресу: visty.mazur@gmail.com

Успіхів вам у новому році!

Володимир МАКАРОВ,
головний суддя змагань
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«Інтелект визначається не пройденим шляхом, а результатом».
Гаррi КАСПАРОВ, радянський i росiйський шахiст

АВТОРИТЕТНО

Олена Дмитриченко: «СВОЮ СПРАВУ

ПОТРIБНО ЛЮБИТИ ВСIЄЮ ДУШЕЮ»
Директор Миколаївського
коледжу бізнесу і права
Олена Дмитриченко трудиться в
навчальному закладі з 1994 року.
Професійну діяльність починала
в диспетчерській службі, потім перейшла на посаду викладача англійської мови. Незабаром її було
призначено завідувачкою комерційного відділення, потім – заочного. Далі отримала призначення на посаду заступника директора
з навчально-виробничої роботи, і
ось у травні 2015 року колектив
обрав її директором коледжу.

О

лена Анатоліївна – магістр з управління навчальним закладом, доктор філософії у галузі
державного управління
освітою. Вона зізнається, що коледж
для неї – більше, ніж просто робота,
це все її життя. Про те, як педагогічний колектив вирішує свої завдання
і як приймає виклики непростого
часу, директор розповіла під час бесіди з кореспондентом «Вістей…».

знавчих дисциплін. Окрім того, діють студентські гуртки, активно ведеться виховна робота, організовуються яскраві цікаві заходи. Ми виховуємо зі студентів громадян і патріотів України, намагаємося прищепити демократичні цінності, людяність, моральні якості, почуття
відповідальності, самостійності.
Такі пріоритети колективу.

РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
– Проблем вистачає?

коледжу щодо кожного студента побудована так, щоб сприяти становленню особистості, цілісної, творчої,
гармонійно розвинутої.

Є ВСІ УМОВИ ДЛЯ
ПОВНОЦІННОГО НАВЧАННЯ
– Які умови створено для сприятливого та комфортного навчального процесу?

– Коледж – сучасний навчальний
заклад, що має 35 аудиторій, 5
комп’ютерних класів, бібліотеку з чиЗ УРАХУВАННЯМ ПОПИТУ тальним залом на 60 місць і книжкоНА РИНКУ ПРАЦІ
вим фондом понад 36 тис. одиниць, а
– Насамперед хотілося б дізна- також електронну бібліотеку, оснащетися, за якими спеціальностями ну комп’ютерами з виходом у мережу

Інтернет. У нас є 2 спортивних зали,
їдальня на 100 посадкових місць, медичний пункт, актова зала, музей,
гуртожиток на 125 кімнат. Іншими
словами, створено доволі потужну навчальну і матеріальну базу для повноцінного освітнього процесу і задоволення потреб наших студентів. У коледжі згуртований педагогічний колектив, що складається з 24 штатних
викладачів. У сфері загальноосвітньої підготовки задіяно 12 педагогів,
із яких 67% – вищої категорії.
Працюють три циклові комісії:
професійної та практичної підготовки, гуманітарної та природничонаукової підготовки, комісія право-

готуєте студентів.
– У самій назві коледжу позначено напрями навчання. Перелік спеціальностей намагаємося коригувати
з урахуванням попиту на ринку праці. 2016 року набір проводили зі спеціальностей «Фінанси, банківська
справа і страхування», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»,
«Право», «Харчові технології».
Заснований більше 47 років тому,
коледж (раніше – технікум) 2011 року
став структурним підрозділом вищого навчального закладу Укоопспілки – Полтавського університету
економіки і торгівлі. Вся діяльність

Під час практичного заняття в коледжі

– Так, звичайно. Педагогіка сама
по собі доволі складна сфера, і якщо
ти їй не відданий усією душею, краще знайти для себе якесь інше заняття. Напевно, будь-якому педагогу знайомі і сльози від невдач, і радість від досягнень. Найкраще, на
мій погляд, розглядати проблему як
чергове завдання, шукати і знаходити способи її вирішення. Тоді нелегка педагогічна праця приноситиме
задоволення і результати.
Для мене як директора завдання
номер один – якість освіти і здійснення набору студентів. Адже ми працюємо в конкурентному середовищі,
тому доводиться приділяти цьому
дуже багато уваги. Я б сказала, що діяльність у цьому напрямі проводиться перманентно. Це й традиційні заходи, дні відкритих дверей, зустрічі з випускниками шкіл, їх батьками. Це й
екскурсії до нашого музею, де ми знайомимо молодь зі споживчою кооперацією, даємо уявлення про ключові
кооперативні принципи, цінності. Однак головний акцент робимо на використанні інформаційних технологій,
Інтернету. Адже рідко який школяр
зараз не має комп’ютера, певного гаджета. У соціальній мережі Facebook
є наша група, де усі викладачі підписані та постійно розміщують інформацію. Це приносить свої плоди. Коли ми
цікавимося в абітурієнтів, звідки вони
дізналися про коледж, нерідко відповідають: «Із Інтернету».
Важливу роль відіграє і те, що більшість наших випускників одразу після
закінчення коледжу працевлаштовуються за фахом, отриманим тут. Часто

вони йдуть працювати туди, де проходили практику. Базами є солідні торговельні підприємства, банки, правові
організації, об’єкти ресторанного господарства, із якими в нас укладено договори. Тісно співпрацюємо з обласним центром зайнятості, словом, не
кидаємо випускників напризволяще
після видачі диплома. Чимало й тих,
хто продовжує навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі.
На своєму сайті ми заявляємо, що навчання в Миколаївському коледжі бізнесу і права – вірний шлях до успіху,
соціальної реалізації, щастя, благополуччя. І це правда. Головне, щоб студентські роки були використані продуктивно, не витрачені даремно.

НАЙКРАЩИЙ ПРИКЛАД
– Олено Анатоліївно, Ви маєте
великий педагогічний досвід і
прогресивні погляди на організацію роботи у вищому навчальному закладі. Поділіться,
ким Ви більше себе відчуваєте –
адміністратором чи педагогом?
– Я дуже вдячна колегам за довіру,
це велика честь, але й навантаження
теж чимале. Ким себе відчуваю? Передусім педагогом, тобто людиною,
що обрала для себе шлях, на якому
зобов’язана вчитися все своє життя і
викладатися сповна. Інакше не можна, але мені це подобається. Більше
того – це моя доля. Хочу пояснити. З
1993-го по 2015 рік наш коледж очолював мій батько Анатолій Васильович
Дмитриченко, заслужений працівник
освіти України. Можна сказати, що це
його дітище, а він завжди був для
мене прикладом глибоко порядної
людини, талановитого педагога, чудового керівника. Хіба я можу його
підвести? Адміністративна робота потребує багато сил та енергії, містить
величезну кількість поточних справ,
вимагає тримати на контролі все, що
відбувається у навчальному закладі.
Важко? Звичайно. Але якщо на тебе
поклали відповідальність і виявили
довіру, поводься із честю і гідністю.

ЕКСКУРСІЯ

ЦІКАВІСТЬ ПРИВЕЛА ДО ДНІПРОВСЬКОГО РАЦС
Студенти Херсонського кооперативного
економіко-правового коледжу відвідали
відділ реєстрації актів цивільного стану міста Херсона з метою детального ознайомлення з компетенцією органів реєстрації
актів цивільного стану, їх діяльністю, порядком проведення державної реєстрації.
Студенти звернули особливу увагу на
електронні реєстри, що використовують
у діяльності РАЦСу, та з якими вони знайомляться під час вивчення дисципліни
«Комп’ютерні технології в юридичній діяльності». Не залишилася осторонь і реєстрація шлюбу за 24 години – студентів
зацікавила вартість такої послуги. Як ви-

явилося, ціна коливається від 4000 грн.
до 6000 грн.
Корисно та цікаво було поспілкуватися
зі співробітниками РАЦСу. Студенти ставили багато запитань про державну реєстрацію зміни імені, порядок укладання та припинення шлюбу, оформлення та подання
різноманітних документів. На свої запитання молоді люди отримали корисні
роз’яснення від працівників, що пригодяться під час проходження практики в установах такого типу.

Вікторія ГОНЧАРОВА,
студентка групи П-491

Розмовляла Ольга НАГІРНЯК
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ОБЕРЕЖНО, ЄВРОПА ЗАКРИВАЄТЬСЯ?
Події останніх тижнів спричинили дискусію про місце України в сучасному світі. Масова проща вітчизняних політиків
на інавгураційні урочистості Дональда Трампа не може компенсувати поступову втрату інтересу Заходу до подій в
Україні. Проте ситуація не виглядає безнадійною, швидше, вона потребує осмислених та виважених дій з боку влади.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

УКРАЇНА – США:
СПРОМОЖНІСТЬ
ДО ПАРТНЕРСТВА
Прихід до влади Дональда
Трампа позначився серйозними
перестановками у Державному
департаменті, звідки пішли
люди, що забезпечували послідовність зовнішньої політики
Сполучених Штатів. Пішла і заступник держсекретаря Вікторія
Нуланд, яка опікувалася проблемами пострадянського простору.
Якщо врахувати, що державним
секретарем має стати Ті Джей
Тиллерсон, який очолював корпорацію Exxon Mobile, проте не
має значного досвіду роботи у
сфері державного управління.
Від того стає зрозумілим, що розраховувати на ефективну дипломатію найпотужнішої держави
світу протягом найближчого
часу не варто. Особиста зустріч
45-го президента США з британським прем’єром Терезою Мей та
телефонні переговори Дональда
Трампа з канцлером Німеччини
Ангелою Меркель, прем’єрміністром Японії Сіндзо Абе та
лідером Росії Володимиром Путіним спроможні хіба що окреслити коло питань, які хвилюють
Вашингтон, проте не дозволять
вирішити їх так швидко, як вважають багато оглядачів.
Принагідно нагадаю, що під
час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв відновити
велич Америки та зробити її дії
на зовнішньополітичній арені
більш раціональними. Його пріоритетом стане демонтаж цілих

напрямів внутрішньої політики
Барака Обами, зокрема, у сфері
оподаткування та соціальної політики. Було б вельми наївним
вважати, ніби Україна стане пріоритетом для нової республіканської адміністрації. Швидше
можна говорити про те, що наша
держава повинна продемонструвати не лише спроможність бути
передбачуваним партнером
(стратегічне партнерство між
Україною та США офіційно ніхто не скасовував), але і простором для реалізації американських інтересів.

СЕСІЯ ПАРЄ:
ПРОВОКАЦІЯ НЕ ВДАЛАСЯ
Це буде зробити непросто в
умовах, коли країни Старої Європи вельми критично налаштовані до заяв Трампа. Французький
президент Франсуа Олланд, який
у травні залишить Єлисейський
палац, вважає, що ЄС має покарати Трампа за підтримку ним
Brexit. Втім, підвищена емоційність французького лідера навряд чи знайде підтримку серед
його колег на континенті, які добре розуміють, що вибудовувати
відносини зі США необхідно. Що
стосується відносин між Україною та ЄС, то лишається як мінімум дві інтриги: чи вплинуть результати парламентських виборів у Нідерландах, які пройдуть
у березні, на ратифікацію Угоди
про асоціацію України та ЄС, до
якої нинішній прем’єр Марк Рютте витиснув з Євросоюзу окремі
умови, та чи буде надано нашій
державі хоча б навесні 2017 року
безвізовий режим з ЄС. Комісар
ЄС з питань сусідства Йоганес
Ган вчергове пообіцяв це під час
січневої сесії ПАРЄ.
Зібрання представників парламентів країн Європи, в якому
не беруть участь росіяни, позначилося переобранням президентом ПАРЄ Педро Аграмунта. Цей
іспанський політик натомість не

ЖИТТЄСПРОМОЖНІСТЬ
УКРАЇНИ, ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ
РОЗВИТКУ НАБАГАТО
ВИЩИЙ, НІЖ УЯВЛЯЮТЬ
СОБІ НЕ ЛИШЕ НАШІ
НЕДОБРОЗИЧЛИВЦІ,
АЛЕ І ДЕЯКІ СОЮЗНИКИ

приховує власного бажання
сприяти повноцінному поверненню російської делегації до Страсбурга. Звісно, він не може добитися цього одноосібно, проте
спроможний провести комплекс
заходів, що сприятимуть втіленню цього бажання. Поки ж під
час сесії ПАРЄ було здійснено
спробу протягнути до резолюції,
присвяченої становищу в Україні, вимогу про найшвидше проведення виборів на території
ОРДЛО. Узгоджені дії українських парламентарів дозволили
уникнути цієї провокації, проте
це зовсім не означає, що подібні
не будуть повторюватися знову.

ФРАНЦІЯ – РОСІЯ –
ЛЮБОВ ПОСИЛИТЬСЯ?
Тим часом у Франції та Німеччині триває підготовка до
виборів, які спроможні вплинути на ситуацію в Європейському
Союзі. Як вже зазначено вище,
зміна президента Франції – питання ближчих місяців, і очолити країну мають найкращі шанси політики, у яких теплі відносини з Володимиром Путіним.
Франсуа Олланд став жертвою
неефективності власної внутрішньої політики, тому Францію очікує поворот праворуч.
Швидше за все – на чолі з Фран-

СТАТИСТИКА

ДИПЛОМАТИЧНІ
УСКЛАДНЕННЯ
У ПОЛЬСЬКОМУ НАПРЯМІ
Доволі несподівано ускладнилися відносини Польщі та
України, які у грудні відзначили
25-річчя встановлення дипломатичних відносин (Польща першою в світі визнала незалежність нашої держави) візитом
Петра Порошенка до Варшави.
Заборона СБУ на в’їзд в Україні
меру Перемишля Роберту Хомі
викликала консолідовану реакцію польського політикума, де
нині домінує партія «Право та
справедливість». Заборона була
скасована, проте завдала шкоди
Форуму Європа – Україна, який

НАША СИЛА –
В НАШОМУ ПОТЕНЦІАЛІ
Україні у непростих умовах
не варто ані панікувати, ані
смикатися на різні боки. Найбільш адекватна на сьогодні реакція – сформувати національні інтереси та продемонструвати готовність політичної еліти
нашої держави захищати їх. Переконаний, що життєспроможність України, її потенціал розвитку набагато вищий, ніж уявляють собі не лише наші недоброзичливці, але і деякі союзники. Потрібно не гаяти час та
відкинути зневіру та сумніви,
які виглядають нині основними
інструментами гібридної агресії Росії.

ючих компаній становлять лише 1,5% від
загального боргу в цій сфері у 598 тисяч.

ЗАРПЛАТИ В ГОТЕЛЯХ
І РЕСТОРАНАХ МАЙЖЕ
НАПОЛОВИНУ НЕ ДОТЯГУЮТЬ
ДО СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ
УКРАЇНЦЯ
У грудні середня зарплата в українських
готелях і ресторанах зросла на 14,6%, до
4229 грн. Про це повідомляє Держстат.
Порівняно з кінцем 2015 р. заробіток у
цій сфері зріс на 29,7%. Однак навіть із урахуванням цього підвищення середня зарплата в готельно-ресторанному бізнесі на
44,7% не дотягує до середнього рівня по
країні. Адже середня зарплата по Україні у
грудні зросла на 19,8% – до 6475 грн.

суа Фійоном, висуванцем партії
«Республіканці», проте і лідерка
партії «Національний Фронт»
Марін Лє Пен також не збирається вибувати з цієї боротьби.
Ефектну рокіровку здійснили
представники Соціал-демократичної партії Німеччини: кандидатом від неї став колишній голова Європарламенту Мартін
Шульц, не менш впізнаваний за
нинішню бундесканцлерін Ангелу Меркель, яка керує Німеччиною та здійснює вирішальний
вплив на політику ЄС вже більше 10 років.

проходив наприкінці минулого
тижня у Жешуві (Ряшеві): його
проігнорували як чільні представники «ПіС», так і українські
високопосадовці, попри те, що
Форум – головна подія, присвячена Україні за межами нашої
держави. Очевидно, що напади
вандалів на польські поховання
у Гуті Пеняцькій (Львівська область) та Биківнянському кладовищі під Києвом мають на
меті збільшити негатив офіційної Варшави щодо Києва, адже
питання пам’яті полеглих для
польського суспільства традиційно дуже чутливе.

ПРОДАВЦЯМ
ПОЩАСТИЛО БІЛЬШЕ

Зате готельєри й ресторатори активно
погашають свої борги перед співробітниками. Станом на кінець грудня працівникам
готельно-ресторанної сфери заборгували
2,8 млн. грн. Порівняно з підсумками листопада борг знизився на 40,2%, а з кінцем
2015 р. – на 66%. При цьому борги працю-

За даними Держстату, продавці в Україні
стали більше заробляти. Так, середня зарплата у торговельній сфері за підсумками
грудня становила 6626 тис. грн., що на
12,5% більше, ніж у листопаді. Порівняно із
груднем 2015-го заробіток продавців зріс
на 25,5%.
Загалом середня зарплата українських
працівників у грудні зросла на 19,8% – до
6475 грн. При цьому зарплатні борги у тор- 1 січня минулого року зарплатні борги
говельній сфері за підсумками грудня дося- зросли більше, ніж на чверть – на 28%.
гли 19,7 млн. грн., що на 1% більше, ніж за
результатами листопада. А порівняно із
За сайтом uamarket.info
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«Перешкоди, які стоять перед вами, – не ріки, не гори, і не інші люди,
ці перешкоди – ви самі».
Роберт ГРІН, американський письменник

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

У багатьох туристів вже
склалися стереотипи,
через які подорож у горах взимку асоціюється
тільки із можливістю
покататися на лижах.
Однак сніжні Карпати
можуть бути різними,
відповідно, і гірський
відпочинок теж.

ДОРОГОЮ
НА ЗИМОВИЙ «БIЛИЙ КАМIНЬ»

З

имові піші мандрівки горами хоча й небезпечні, але для
справжніх поціновувачів краси засніжених гір перепон
не існує. Варто лише правильно підібрати маршрут, подбати про необхідне спорядження, одяг, вивчити правила сходження і поведінки в зимових горах і ви
обов’язково отримаєте море адреналіну та задоволення від підкореного маршруту та усього побаченого.
У зимових Карпатах, окрім як робити селфі та захоплюватися
краєвидами, ще треба бути обережним, бо всі стежки присипані
снігом, тож заблудитися тут дуже легко. Якщо влітку можна
спланувати маршрут, то зимою ніколи напевно не знаєш – дістанешся запланованої вершини чи ні. Тож порада від бувалого
– розпочинайте із відомих маршрутів, розташованих поблизу
населених пунктів, де завжди чимало туристів. Одним із таких
маршрутів може стати похід до скелі «Білий камінь», що починається від давнього і мальовничого гуцульського села Дора,
яке останнім часом злилося з Яремчем.
«Білий камінь» можна назвати скелею з характером, тож
труднощі під час її зимового підкорення вам будуть забезпечені. Але дорога до скелі – незабутня прогулянка. При підйомі відкриваються види на вершини Малево, Маківницю, Синячку,
стежка проходить крізь лісові масиви вікових модрин. Скеля
стала локальним місцем паломництва скелелазів, а у її тілі природою створений своєрідний «камін» – порожнину в самій породі. Висота скелі 29 метрів.

14

№5 (1286), четвер, 2.02.2017 р.

НАЙКРАЩА

WWW.COOP.COM.UA

КРАЇНИ

Анатолій Матвійчук:
«Я ЗАВЖДИ МРIЯВ БУТИ ВIЛЬНИМ»
Відомий український співак, поет, композитор, журналіст, педагог, кандидат історичних наук, народний артист
України Анатолій Матвійчук на порадницькій гостині
– Безсумнівно, пане Анатолію, щаслива, як
на мене, та людина, котра може отак про
себе сказати: «Я сам собі вітрило й вітер».
Але чи ж то все залежить від кожного з
нас, від нашого бажання і розуміння власного призначення, місії у цьому житті?
– Знаєте, я досяг такого віку, коли вже час
осмислювати свій життєвий шлях, підбивати
певні підсумки. Якщо в молодості міг неодноразово починати все з нуля, то зараз на помилки
немає ні часу, ні сил, кожен крок мусиш зважувати. Про що цей вірш, питаєте? Я завжди мріяв
бути вільним. Свобода – це коли сам робиш свій
свідомий вибір, а не за тебе вибирає хтось, яким
шляхом іти, де вчитися, де працювати, в якій
країні жити тощо. Свобода проявляється навіть
в якихось найменших моментах. От, скажімо, я
за психофізичним типом сова, можу працювати
всю ніч, але хоча б до 11 години маю поспати.
Тому завжди шукав можливостей жити за таким режимом. І Господь допомагав. Єдиний рік,
коли довелося помучитися і підніматися заледве не о 6 ранку, це тоді як займався на підготовчому відділенні університету. А до того тричі
вступав на факультет журналістики КДУ і щоразу мене зрізали. Останнього разу сказав членам приймальної комісії: «Ви ріжете людину,
яка буде колись популярною, відомою, і вам
буде дуже соромно!» Недовго довелося чекати:
вже на 4 курсі одна з тих викладачок казала:
«Анатолію, мені справді соромно». (Сміється).
Мене рятувала від уранішніх підйомів і друга
зміна навчання в університеті, згодом – робота
в газеті «Молодь України», журналі «Музика»,
де від нас, журналістів, особливо й не вимагали
зрання приходити до редакції.

– Але це свобода така, технічна, я сказала б.
– Так, але ж свобода вибирати спосіб життя починається з найменшого. Ми щомиті можемо
щось вибирати. От навіть зараз у мене є вибір:
бути відвертим із вами або прикрашати свою дійсність і розказувати те, чого немає. Я завжди вибираю правду. Усе своє життя я долав свої фізичні, психологічні проблеми і йшов обраним мною
шляхом. Мріяв бути гуманітарієм, медійником,
тобто впливати в якийсь спосіб на почуття і вчинки людей. Хотів через мистецтво виражати свої
думки. І я майже повністю, можна сказати, реалізував свій життєвий план. Тому, повертаючись до
процитованого вами вірша, й кажу, що виграв
більше, ніж програв. Так, можливо, щось утратив.
Скажімо, не зайнявся бізнесом, хоча були можливості, не пішов у політику, хоча запрошували…

– Ми ще не втомилися повторювати, що
зміни в Україні кожному треба починати
з себе. Чи багато таких людей довелося
вам бачити – тих, котрі дійсно не просто
декларують, не звинувачують когось і не
закликають до чогось, а й самі беруться
до роботи?
– Я почну з культури, яка в парадигмі нашого колишнього радянського життя мала велике
значення. Митців цінували, шанували, підтримували – матеріально, морально...

– Хоча й тримали в ідеологічних рамках.
– Так. Але… їх запрошували в телепрограми,
їхнє слово щось важило. А щойно Україна стала
незалежною, почалася зміна економічних формацій, і з’ясувалося, що в цьому часі митці практично не потрібні. Вже формувався бізнесовий
підхід, почали зникати такі поняття, як мистецтво, культура, а їм на зміну прийшов «шоубізнес», звучання пісні в ефірі почали називати

дуже шаную і люблю – за його інтелігентність
і невтомність. А переважна більшість митців
старшого покоління не сприймає молодих, не
тягнеться до них, вони, бачте, не такі, не так співають, не так одягаються. А тепер часом навіть
я вгамовую свій критичний погляд, продиктований манерою співу чи поведінки на сцені якогось молодого українського обдарування. Кажу
собі: «Стоп! Це ж твої нащадки. А якби на сцені
стояв твій син?! Хіба заборонив би йому співати,
вигнав би з дому?!» Та ні! Треба з терпінням і
любов’ю ставитися до тих, хто йде за тобою.

– Ваша поезія до певної міри раціональна.
У чому її найбільш чітко виражене раціо?

ротацією, і це вже стало називатися «помодньому» не пісня, а трек. Відбувалося «знедуховлення, знеособлення» мистецтва. Митець сам
по собі перестав щось важити. Якщо за тобою стояли гроші, ти міг заплатити за ці «ротації» і твій
«трек» потрапляв в ефір, крутячись там, скільки
треба. А ми ж, артисти тієї пори, не звикли платити за свою творчість. Усі ЗМІ належали державі.
Ми звикли, що мистецтво потрібне країні. Тому,
звісно, у певний момент були розгублені, шоковані. На наших очах відбувалося руйнування
зв’язків поколінь, відривання від духовного коріння. Комусь було дуже вигідно обірвати цей
зв’язок, оцю тяглість культурних поколінь.

– А натомість зміцнювалися, укорінювалися комплекси української меншовартісності, другосортності.
– То був важкий період для багатьох митців.
І нам треба було починати з себе. Тобто мусили
використовувати ті моделі, якими оперував
шоу-бізнес, для інтеграції у новітній культурний простір. І я почав працювати за канонами
шоу-бізнесу, враховуючи багато речей. Зокрема, що тебе ніхто нікуди не запросить, якщо сам
себе не презентуєш. Треба було долати в собі
ілюзію, що хтось тобою зацікавиться, ламати
стереотипи, самому стукати в двері, кудись проситися. І найголовніше. Потрібно було створювати свої проекти, знаючи напевне, що ніхто,
окрім тебе самого, й пальцем не поворухне заради твоїх творчих проектів.

– Отож вам усе це вдавалося, і невдовзі
з’явився перший «Полустанок любові»
Анатолія Матвійчука.
– Так, уже в 1996 році відбувся концерт, який
зібрав більше десятка популярних на той час артистів. Зокрема виступали Оксана Білозір, Алла
Кудлай, Віталій та Світлана Білоножки, Микола
Гнатюк, Любов та Віктор Анісімови – ті, хто співав мої пісні. Концепція концерту «Полустанок
любові» полягала в тому, що існує таке місце,
якого немає на карті, але людина може в будьякий момент туди приїхати, аби пережити якісь
важливі почуття. А квиточок на концерт – це і є
квиточок на поїзд, що привезе на отой «Полустанок любові». Першими ведучими були Богдан
Бенюк – начальник поїзда і популярна на той час
«провідниця» Вєрка Сердючка. Досі переглядаю
відео цього концерту і бачу здивування та захоплення публіки. Це вже зараз нікого не здивуєш
різноманітними шоу, вони всі театралізовані. А
тоді у нас цього ніхто ще не робив. Я був практич-

но першим, хто задумав і реалізував такий сценарій концерту, де актори розігрували якісь
скетчі, а між тим були пісні. Звісно, це відразу
помітили, і невдовзі, у тому ж 1996 році, я отримав звання заслуженого артиста України…

– Пане Анатолію, а що ви бачите сьогодні
за душею своїх студентів? Будуть з них, як
кажуть, люди для України, для її культури?
Чи бачите в них уболівання за нашу культуру, за Україну загалом?
– Дуже складне питання, знаєте, чому? Юне
покоління вже є продуктом свого часу. А час нашої незалежності дуже парадоксальний. Здавалося б, що найперше мало би бути в фундаменті
отриманої Україною незалежності? Національно-культурне відродження. Створення культурної ідентичності. Але, навпаки, з перших років у
нас почався культурний занепад. Бізнесові моделі витіснили майже все духовне, національне,
справжнє. І на цьому шоу-бізнесовому продукті
виросло нинішнє покоління. По суті, ті, хто приходить сьогодні на перший курс, майже не знають нашої істинної культури, вони відірвані (про
що ми й починали нашу розмову) від її національного пласту, не мають ретроспективного
уявлення. На запитання, яких народних артистів
знають, можуть назвати щонайбільше десяток
імен, і то – тільки тих, хто сьогодні є в телеефірі.
А вже хто такі Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук,
Володимир Івасюк, Василь Зінкевич – уже й не
всі знають. Та ми повинні з цією молоддю працювати, відкривати їм істинну Україну!
Знаєте, в чому ще наша культура програє
дуже? Відсутня естафета поколінь, старші митці
не підтягують до себе молодших, мало хто з артистів працює з юними. А ті стрімголов кидаються в шоу-бізнес, починається експлуатація…

– А я згадала б Вадима Крищенка, котрий, як сам каже, за своє творче життя
багато кому подав руку. Останнім часом
Вадим Дмитрович вивів на велику сцену
зокрема й талановитих виконавців Михайла Брунського, Дмитра Андрійця.
– От він чи не єдиний, хто так прихильно,
уважно ставиться до молодих, допомагає їм. А
ще Павло Мовчан, в якому я відчув відкритість
на певному етапі, Борис Олійник, який дуже тепло відгукувався про мою творчість, Микола
Луків, котрий колись отак узяв мене за руку й
сказав: «Хлопче, ти такий талановитий, давай
з тобою попрацюємо». Вадима Дмитровича, хоч
я і написав із ним лише одну спільну пісню,

– Можливо, не така вже й раціональна, але
принаймні я ні до чого не закликаю. Аналізую
і роблю емоційний зріз часу, але нікого особливо не таврую, фіксуючи власні больові точки.
Зараз готую нову поетичну збірку. Та коли передивився свою свіжу поезію, засумнівався, чи
варто видавати її в такому вигляді: занадто багато болю і розчарувань. І я поставив собі за
мету: поки не напишу таку ж кількість позитивної, світлої, гармонізуючої поезії, не видаватиму книжку. Не хочу, аби в людей, котрі її читатимуть, був лише біль, щоб мої рядки викликали в них емоції суму і безнадії. Хочу дати їм і
світла, і тепла. Має бути гармонія.

– Коли творите свою емоцію через поезію,
що найперше зацікавлює вас у людях?
– Мотивація. Завжди намагаюся зрозуміти
людину. Якщо хтось мислить не так, як я, сповідує інші ідеали, він не завжди ворог. Просто
треба зрозуміти його логіку, досвід, психічний
склад. Коли починаєш комунікувати, знаходиш
спільну мову. А якщо відразу відкидаєш таку
людину від себе – можеш і справді нажити собі
недруга. Така наша дійсність, і мусимо намагатися позитивно впливати на людей, шукати
точки дотику. Отакі у мене принципи – я не шукаю ворогів, я волів би шукати друзів.

– Публічна людина, артист часто висловлює привселюдно свої думки, емоції. Чи
бувало вам соромно за щось сказане чи
й зроблене?
– Я не написав жодного вірша про партію чи
Леніна… На жаль, люди, котрі добре відчувають кон’юнктуру, процвітатимуть у будь-якому
суспільстві. Та я просто продовжую робити
свою справу і нікого ні за що не осуджую, тому
що в кожного власний життєвий досвід. А соромитися мені, власне, нічого.
Соромно буває лише тоді, коли забуваю подякувати людям, які щиро допомогли чи й зараз
допомагають у втіленні моїх творчих планів.
Хочеться назвати хоча б деяких: Олексій та
Оксана Кулагіни,Федір Коник, Микола Підмогильний, Михайло Пасічник. А ще подякувати
всім моїм щирим друзям і колегам, які надихають і допомагають творити… Я ніколи не був занадто честолюбним чи жадібним до слави. Мій
знак за друїдським гороскопом – ліщина. Це
тонка, гнучка рослина, яку можна аж до землі
нахилити, але коли відпустити, вона знову випростовується. Треба бути гнучким, але нікому
не давати себе зламати.

– Побажаю вам завжди мати таких людей, для яких би хотілося жити й творити. І дякую за розмову.

Провела порадницьку гостину
Тетяна ВЛАСЮК,
головний редактор газети «Порадниця»
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«А якщо завтра не буде? Сьогодні, наприклад, його не було!»
Із фiльму «День бабака»

АНЕКДОТИ

А ВИ ЗНАЛИ?

«ДЕНЬ БАБАКА» – НЕ ТІЛЬКИ СВЯТО
Вислів «день бабака» досить часто вживається, щоб описати життя, у якому один день
майже 100-відсотково нагадує інший, дуже мало нових подій і облич. Це життя, у якому панує рутина і яке, здається, зупинилося – настільки воно нудне й одноманітне.
ЗВІДКИ ВЗЯЛОСЯ…
Це дивне, на перший погляд, словосполучення
з’явилося у побуті після виходу на екрани у 1993 р. однойменної американської комедії режисера Гарольда Раміса
з Енді Макдауелл і Біллом
Мюрреєм у головних ролях.
Герой фільму «День бабака»
тележурналіст Філ Коннорс
із оператором і помічницею
Ритою вирушають знімати
репортаж у маленьке містечко Панксатоні у штаті Пенсільванія.
Репортаж присвячувався
національному святу – Дню
бабака, яке відзначається в
США щорічно 2 лютого (офіційним святом цей день став
у 1886 р.). За народним
повір’ям, цього дня бабак виходить зі своєї нори і, якщо
погода сонячна, він бачить
тінь, яку відкидає. Вважається, що бабака це лякає, і він
знову ховається в нору – у
цьому випадку зима протриває ще шість тижнів. Якщо ж
погода похмура, то тіні бабак
не бачить, і це означає, що
скоро настане весна. На честь
бабака-метеоролога прийнято влаштовувати народні гуляння, так звані фестивалі.

хвилинах, пробує різні способи вирватися із цього тимчасового кільця – все даремно.
Закінчуються муки Філа тільки тоді, коли він змінюється
внутрішньо і розуміє: щоб
змінити життя, треба змінитися самому.

…І ЯК ПРИПИНИТИ

Ось таке місцеве свято й
мав знімати пихатий Філ Коннорс. Усім своїм видом він показує, наскільки неприємне
йому це нікчемне завдання,
грубіянить знімальній групі,
місцевим жителям, прагне
якнайшвидше зробити репортаж і поїхати із маленького

провінційного містечка.
Але доля підносить йому
сюрприз. Сильний снігопад
затримує Філа у Панксатоні
на ніч, а коли він вранці прокидається, наступає… знову
2 лютого. Цей день повторюється для Філа знову й знову.
Він знає події 2 лютого по

ДО РЕЧІ
Традиція відзначати День бабака
«прижилася» і в Україні. Вже з десяток років наші бабаки«метеорологи» – слобожанський
Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. В.Каразіна у с. Гайдари) і галицький Мишко (з 2009 р. живе
у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі) – ворожать на погоду. Заради справедливості відзначимо, що, за статистикою, прогнози цих потішних звірят зазвичай неправильні.

Власне, цей урок непогано
б засвоїти тим, хто скаржиться на вічний «день бабака» у
своєму житті. Дійсність підносить щодня безліч дивовижних подій, але не завжди
у людини вистачає душевної
пильності розгледіти їх за
круговертю буденних справ.
Перестати почуватися замкненим у петлі часу, подібно
героєві фільму, можна, якщо
навчитися знаходити радості
у простих повсякденних речах
і, головне – не ставити свої
проблеми й амбіції вище потреб навколишніх. Якщо зрозуміти, що навколо є люди,
які потребують допомоги, уваги і просто позитивного ставлення – зміниться і саме життя. Воно стане яскравішим,
різноманітнішим і приємнішим. Саме цю думку й намагалися донести до глядачів
творці фільму «День бабака».

Прокинувся, одягнувся,
подивився погоду, одягнувся ще раз.
Побачити жахливого
отруйного павука – це
дурниця! Посправжньому страшно
стає, коли він зникає з
поля зору…
Розмова двох приятелів:
– Прикинь, у мене вдома
миша з кішки знущається!
– Як це?
– Та сир в мишоловці валеріаною маже.
Чудова нині погода: знімала на балконі білизну
– зламала наволочку.
– Чому ти завжди говориш саме про погоду зі
своїм перукарем? – А ти

хочеш, щоб я бесідував
про політику із людиною,
яка водить бритвою по
моїй шиї?
– Колего, а як ви ставитеся
до визначення погоди по
тваринах? – Позитивно. От,
наприклад, ураган по
хом’ячках. Виходиш на вулицю – немає хом’ячків,
значить, був ураган!
Передбачати погоду синоптикам дуже допомагає слово «місцями».
Життя як прогноз погоди: все збувається, тільки невчасно.
Мій кіт зазвичай не заперечує, щоб я спав у своєму ліжку. Але на самому
краєчку...

КУРЙОЗНІ НОВИНИ

ВУСА, ЛАПИ І… ФУТБОЛ

світі тварин» не закінчилися. На 85-й хвилині матчу на поле
Відео розмістив стурбований пасажир, який зазначив, що
вибіг кіт. Він дуже уважно спостерігав за тим, що відбуваєть- протягом усієї дороги почувався у небезпеці.
Брати наші менші не втомлюються нас дивувати своєю
ся, доки його не прогнав один із суддів.
Обурені користувачі мережі звернулися до поліції з пробезпосередністю і намаганням довести, що вони вважають
Команди дограли матч до кінця. Він завершився із рахун- ханням розібратися з неакуратним водієм.
себе чи не повноцінними членами суспільства. Так, нещодавком 1:0 на користь «Пачуки».
но двоє чотирилапих друзів вирішили взяти участь у футбольному поєдинку мексиканського чемпіонату.
Під час поєдинку 2-го туру мексиканського чемпіонату між
Мешканці однієї із ценклубами «Пачука» і «Чьяпас» суддя змушений був зупинити
Водії
українтральних вулиць Запогру на 67-й хвилині через те, що по полю бігав собака. Пес поських маршруток
ріжжя почали скаржитися
водився весело і доброзичливо, чим дуже повеселив публіку і
досить часто довона світлофор, який їх «обкоментаторів. Проте на цьому футбольні пригоди на тему «у
дять пасажирів до
ражає». За словами гроістерик своєю безмадян, він називає їх кріпечністю, коли припаками.
мудряються одноСправа у тім, що нещочасно і керувати авдавно на вулиці «Крепосттобусом, і говорити
ной» (правильна назва українською – Фортечна) встановили
по мобільному, і
світлофор із голосовим супроводом. І все б добре, але назву
приймати плату за
вулиці неправильно переклали. Відповідно, вона так образлипроїзд, і відраховувати решту, ще й сваритися з незадоволени- во і звучить: «Перехід через вулицю Кріпосну дозволено», а
ми таким обслуговуванням пасажирами. Але китайці обійшли мала б звучати як «Перехід через вулицю Фортечну дозволенас і в цьому! На популярному китайському ресурсі QQ з’явився но». Такий переклад кардинально змінює зміст назви вулиці,
відеоролик з водієм автобуса, який під час поїздки уткнувся у тим самим ображаючи пішоходів. Це є очевидною помилкою,
телефон і… поклав ногу на кермо.
адже на карті можна побачити назву «вулиця Фортечна».
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КАЛЕЙДОСКОП

ВІТАЄМО!
ТЕТЯНУ
МИХАЙЛІВНУ
ГАНЬКОВИЧ,
головного бухгалтера
Мукачівської райспоживспілки Закарпатської області,
з 60-річним ювілеєм,
який вона відзначає
2 лютого.
Уся трудова діяльність, а
це 38 років, Тетяни Михайлівни пройшла в Мукачівській райспоживспілці. Працювала економістом по цінах,
економістомфінансистом з кредитування розрахунків і стимулювання, заступником головного бухгалтера по фінансах, а з серпня 2001 року по теперішній час – головним
бухгалтером Мукачівської райспоживспілки.

За час роботи Тетяна
Михайлівна показала
себе кваліфікованим
спеціалістом, цілеспрямованою, ініціативною,
відданою справі, вимогливою до себе і підлеглих. Багатий професійний досвід, почуття відповідальності, працелюбність, порядність
здобули їй заслужений
авторитет серед кооператорів району та області.

Як член правління райспоживспілки, член
Ради райспоживспілки
та облспоживспілки Тетяна Михайлівна вносить конкретні пропозиції щодо покращення
бухгалтерського обліку,
координує роботу по
комп'ютеризації бухгалтерського обліку та обліку торговельних і виробничих процесів. Відстежує і вивчає нововведення, грамотно застосовує їх у практичній роботі.
За сумлінну працю Тетяна Михайлівна має чимало нагород, серед
яких Почесна трудова
відзнака «Знак Пошани»
Укоопспілки.
Шановна Тетяно Михайлівно, щиро вітаємо Вас
з ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного
здоров’я, особистого і
сімейного щастя, невичерпної енергії, успіхів
та благополуччя у всіх

справах. Хай доля завжди буде щедрою до
Вас, дарує Вам світле
майбуття, наповнене корисними справами і земними радощами!
З повагою
правління, комітет
профспілки Мукачівської райспоживспілки

МИРОСЛАВУ
СИЛЬВЕСТРІВНУ
ПІДКОСТЕЛЬНУ,
голову правління Куликівського споживчого
товариства Жовківської
райспоживспілки Львівської спілки споживчих
товариств, із ювілеєм,
який вона відзначатиме
4 лютого.
Шановна Мирославо
Сильвестрівно!
Сердечно вітаємо Вас із
ювілеєм і дякуємо за багаторічну працю в сис-

темі споживчої кооперації. Своєю наполегливістю, працьовитістю та
високим почуттям відповідальності Ви заслужили авторитет, визнання і повагу серед колег,
працівників та пайовиків
споживчої кооперації.
Також вам вдається
поєднувати обов’язки
керівника з обов’язками
люблячої матусі та
бабусі.
Тож прийміть наші найщиріші вітання з нагоди
ювілею, дорога Мирославо Сильвестрівно. Зичимо Вам міцного
здоров’я, успіхів у роботі, мирного неба, сонячних днів і довголіття, радості від кожного прожитого дня.
Господнього Вам благословення у всіх добрих
справах!
З повагою
правління, комітет
профспілки Жовківської
райспоживспілки
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ЗАГАДКИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Гарбуз. 6. Балкон. 8. Книга. 9. Шапка. 11. Хмара. 13.
Їжак. 14. Серп. 18. Вапно. 20. Замок. 21. Сонце. 22. Людина. 23. Ялинка.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Каштан. 2. Гуска. 3. Запах. 4. Сокира. 7. Риба. 10. Кажан.
12. Марка. 15. Ланцюг. 16. День. 17. Молоко. 19. Осінь. 20. Земля.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

Ректорат,
науково-педагогічний, педагогічний колектив та
всі співробітники Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту зі
скорботою висловлюють щирі
співчуття ректору інституту
Людмилі Миколаївні КОВАЛЬ у
зв’язку із передчасною смертю
її брата – Олександра Миколайовича Гаги.
Нехай світла пам’ять про Олександра Миколайовича назавжди
залишиться в серцях тих, кому
він був підтримкою та опорою.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо
разом із Вами.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
З АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю площею
140,6 кв. м за адресою: с. Шелепухи, вул. Черкаська, буд. 55-а.
Стартова ціна – 64 тис. грн.
з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від
стартової ціни.
Аукціон відбудеться 16 лютого
2017 року за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації
учасників – 10 лютого 2017 року.
Телефони для довідок:
45-10-26, 63-95-44 (Черкаси).

ОВЕН (21.03–20.04)
Ділові партнери порадують вигідними пропозиціями, що сприятимуть поліпшенню
вашого фінансового становища. Уникайте незаконних справ і дій, ситуацій із невизначеними обставинами.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Не дозволяйте маніпулювати собою, робіть ставку
на професіоналізм. Можете розраховувати на допомогу друзів, якщо,
звичайно, звернетеся по неї.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Вабитимуть нові обрії, екзотичні країни, захоплення
музикою та психологією, поезією. Все
що завгодно, крім повсякденної рутини! В особистому житті тримайтеся
надійних, перевірених партнерів.
РАК (22.06–22.07)
Зірки сприяють навчанню,
новим контактам, інтелектуальній та посередницькій роботі.
Станете більш честолюбними в роботі та наполегливішими в спілкуванні.
Разом із батьками можна вирішувати
питання щодо нерухомості.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Сприятливий період, коли
зможете продемонструвати свої таланти, щедро ділитися
ідеями, що сприяють значному успіхові. Майбутній тиждень зарядить
енергією, вам пощастить у бізнесі,
трапиться безліч цікавих подій.

КРОСВОРД «ЗАГАДКИ»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Жовтобокий карапуз йшов городом
та й загруз, бо насіння стільки має, що аж боки роздимає.
Через те й загруз... 6. Я і вдома, і не вдома, я між небом і
землею. Відгадайте, друзі, де я? 8. Мовчить, а сто нерозумних навчить. 9. Натягніть мене на вуха – не злякає завірюха! 11. Летить орличка по синьому небі, крила розпустила, все сонце закрила. 13. Колючий клубочок прибіг
у садочок. 14. Маленький, горбатенький, усе поле обскаче; наробившись, натомившись, на цілий рік спати ляже.
18. Не горить, а гасити доводиться. 20. Чорна собачка
скрутилась, лежить, не гавкає, не кусає і в хату не пускає.
21. Без дров, без огня, а світить і гріє щодня. 22. Хто вранці на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?
23. У святковому залі стоїть, як картинка, весела, зелена
красуня...
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. На дереві я родився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав. 2. Біле, як сніг, надуте, як міх,
лопатами ходить, а рогом їсть. 3. Коло носа в’ється, а в
руки не дається. 4. З гострим лезом, не задира, нарубає
дров... 7. Голова є, а шиї нема; очі є, а брів нема; рот є, а не
говорить; без ніг, а далеко ходить. 10. Літає крилами, ходить ногами, висить догори лапками. 12. Поштовий знак,
для наклейки якого іноді використовують язик. 15. Несеш
– бряжчить, покладеш – мовчить. 16. Звечора вмирає,
вранці оживає. 17. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. 19. Огляда суворо скоса степ, ліс, села і міста; розпустила сиві
коси, а їх буря запліта. 20. Всіх годує, напуває, а про неї не
всяк дбає.

ГОРОСКОП НА 6.02–12.02

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
нежитлову будівлю (магазин) площею 87,5 кв. м, розташовану за адресою: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Круподеринці, вул. Шевченка, 41а. Ціна продажу – 38000 грн.
Телефон для довідок: 05357-91-8-94.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю (Літ.А-1), (Літ.а’) за адресою: м. Сміла,
вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 1. Стартова ціна – 680 тис.
грн. з ПДВ.
Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10%
від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 16 лютого 2017 року за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників – 10 лютого 2017 року.
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).

ДІВА (24.08–23.09)
Піклування про близьких
допоможе забути про
власні проблеми, додасть позитивних емоцій та зробить невразливими
до впливу зовнішніх факторів. Період
підходить для зміни виду діяльності.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Можливе розширення
сфери обов’язків. Сприятливий час для подорожей, навчання, науки та творчості, викладання. У другій половині тижня
імовірні любовні пригоди.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Сприятливий період, аби
розпочати новий проект
або провести кадрові реформи. У
матеріальному відношенні тиждень
також сприятливий. Можна планувати покупки, в тому числі значні.
СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Очікуйте на нові знайомства, цікаві поїздки. А в
фінансовій сфері будьте відповідальнішими. Стежте, аби ваші витрати не перевищували доходів.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
На вас очікують зустрічі,
знайомства. Сприятливий час для бізнесу та особистого
життя, втілення соціальних, професійних проектів. Приймайте рішення, прислухаючись до інтуїції
та здорового глузду.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Тому, хто не сумуватиме
за минулим, а налаштується на хвилю динамічного життя
та діяльності, пощастить. Зможете
втілити власні ідеї, одержати службове підвищення тощо.
РИБИ (20.02–20.03)
Вільного часу не буде, та
ви встигнете дуже багато.
Завершуйте важку або неприємну
роботу – не варто її відкладати. У
неділю ненадовго загостряться подружні та партнерські стосунки.

Тетяна НІКОЛАЄВА

