ЗАРОБЛЯТИ МОЖНА
І НА БИТОМУ СКЛІ

Нам приємно, що рубрика «Вістям…» – 25!
Отримала резонанс і підтримку, що є багато
бажаючих розповісти про свою дружбу із газетою.
У нинішньому номері слова вдячності
від Валентини Зінченко з Полтавщини

Якщо заготівлями займатися серйозно,
так, як це роблять у Старожинецькій
райспоживспілці, то це додасть не тільки
фінансів, а й позитивного іміджу споживчій кооперації серед людей
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Аліна Стіфарова:
«ТАНЕЦЬ – ЦЕ ГАРЯЧА СУМІШ
ЕМОЦІЙ І МУЗИКИ»
Студентка Полтавського університету економіки і
торгівлі потрапила в сотню найкращих танцюристів
проекту «Танцюють всі-9». Вона стала співрозмовницею нашого кореспондента
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ОФІЦІЙНО
ЗБОРИ РАДИ

СЕМІНАР-НАРАДА

ПIДБИТI ПIДСУМКИ,
ВИЗНАЧЕНI ПЕРСПЕКТИВИ
У Києві відбулися четверті збори
Ради Укркоопспілки другого
скликання. На порядок денний
було винесено ряд важливих питань, які стосувалися підбиття
підсумків роботи Укркоопспілки
у 2016 році, визначення головних
напрямів розвитку системи на
цей рік, а також упорядковано
нормативну базу Укркоопспілки,
обрано нових членів Ради.

В

ід імені Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський
привітав членів зборів
Ради із черговими звітними
зборами Ради Всеукраїнської
центральної спілки споживчих
товариств, які в цьому році розпочали звітну кампанію органів управління і контролю системи споживчої кооперації
України.
І.Л. Гороховський в межах
порядку денного зборів Ради
зробив доповідь Про роботу
Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) у 2016
році та завдання щодо підвищення ефективності господарю-

НАГОРОДА
За багаторічну сумлінну
працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації Львівщини та з нагоди 65-річчя
від дня народження нагороджено ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки
споживчих товариств та
ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України
ГАБУ Петра Івановича,
голову правління Сокальської районної спілки споживчих товариств
Спілки споживчих товариств Львівської області.

вання кооперативних організацій системи Укркоопспілки.
За словами І.Л. Гороховського, всі фінансово-економічні та
політичні процеси сьогодення,
що відбуваються в країні, не обійшли стороною і кооперативний сектор. Але система споживчої кооперації не лише зберегла свою цілісність, стійкість
та здатність вирішувати найскладніші проблеми в період
економічної кризи, а й урочисто
відсвяткувала свій 150-річний
ювілей. Також Голова Правління наголосив на тому, що глибокий аналіз і вірна оцінка ситуації, що склалася, своєчасне та
адекватне реагування на виклики сьогодення, розуміння важливості своєчасного вирішення
нагальних завдань, єдність та
взаємодопомога, притаманні
кооператорам, стали запорукою
подолання проблем, що виникли в цей непростий історичний
період в нашій державі.
Відбулося обговорення доповіді, у якому участь взяли О.С.
Бондаренко, голова правління
Запорізької обласної спілки
споживчих товариств, І.І. Ру-

біш, голова правління Мукачівської райспоживспілки Закарпатської облспоживспілки,
М.М. Літовчук, голова правління споживчого товариства «Малина» Немирівської райспоживспілки Вінницької області, М.І.
Гуменюк, перший заступник голови правління Спілки споживчих товариств Тернопільської
області, О.О. Нестуля, ректор
ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Також на четвертих зборах
Ради Укркоопспілки другого
скликання розглянуто ряд інших
важливих організаційних та фінансових питань, з яких прийнято відповідні постанови.
Учасники зборів Ради одноголосно визнали роботу Правління Укркоопспілки задовільною. А найважливішими завданнями на 2017 рік визначили нарощування обсягів господарської діяльності, забезпечення рентабельної роботи усіх
суб’єктів господарювання.
Розширений звiт про роботу зборiв
Ради читайте у наступному номерi
«Вiстей…».

Власна інформація

ЩЕ РАЗ ПРО МIНIМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ

П

итання, пов’язані із застосуванням нових розмірів
прожиткового мінімуму
та мінімальної зарплати,
визначили тему семінару-наради,
яка, за ініціативи Голови Правління Укркоопспілки Іллі Леонідовича Гороховського, днями відбулася в Укркоопспілці за участі заступників голів правлінь з фінансів, головних бухгалтерів обласних спілок споживчих товариств,
а також вищих навчальних закладів Укоопспілки.
Як відомо, український уряд
зініціював зростання з 1 січня цього року мінімальної зарплати з
1600 грн. до 3200 грн. Вперше за
роки незалежності розмір мінімальної заробітної плати зрівнявся з прожитковим мінімумом для
працездатного населення.
Заздалегідь обласним спілкам
споживчих товариств було запропоновано подати на розгляд фахівців Укркоопспілки свої запитання
щодо застосування внесених змін
у Податковий Кодекс України, Закон про оплату праці та Кодекс законів про працю.
Семінар проходив у формі
запитань-відповідей і викликав
високу зацікавленість у його учасників, а жваве обговорення порушених проблем засвідчило, що на
місцях процес реформування системи оплати праці проходить болісно і небезпроблемно.

– При підготовці семінару-наради
всі запитання, що надійшли з регіонів, ми згрупували по п’яти напрямах,
а до відповідей на них залучили провідних фахівців Укркоопспілки, – прокоментував захід його модератор, заступник Голови Правління Укркоопспілки Олег Анатолійович Лясковець.
– Сподіваємось, що отримані консультації великою мірою сприятимуть
прийняттю правильних рішень у
практичному їх застосуванні.
На запитання учасників семінару відповідали: Маріанна Віталіївна Пилипенко, заступник директора
фінансового департаменту – начальник управління фінансово-економічного аналізу і прогнозування;
Ганна Василівна Дордука, заступник голови ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України; Олександр Миколайович Шуманов, директор юридичного департаменту; Лідія Герасимівна Войнаш,
директор департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор НМЦ «Укоопосвіта»;
Олена Володимирівна Воронюк, головний бухгалтер Укркоопспілки.

P.S. Зважаючи на актуальність і
підвищений інтерес до означеної
проблеми, редакція «Вістей…» планує продовжити цю нагальну тему і
запросити до розмови провідних
фахівців Укркоопспілки. Слідкуйте
за нашими публікаціями.
Людмила ШАПОВАЛОВА

ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ЯРМАРОК

УКЛАЛИ ДОГОВОРИ НА ПОСТАЧАННЯ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЖИТОМИРЩИНА Проведення на початку кожного нового року внутрісистемного ярмарку з продажу та
закупівлі продукції власного виробництва для правління Споживспілки стало доброю традицією.

Ц

ьогорічний захід проходив на
базі підприємства облспоживспілки «Коростенське виробничо-торговельно-заготівельне підприємство» за участю голів правлінь
кооперативних організацій та підприємств північного регіону області.
Оскільки ярмарком передбачалося
укладання угод на постачання лише
рибної продукції, то його учасникам
було представлено на огляд і для дегустації зразки оселедця, скумбрії і
сайри солених та холодного копчення, салаки в олії, кільки в пряностях,
філе оселедця соленого, пресерви
«Матьє в олії», мойви копченої тощо.
Після огляду продукції відбулася
нарада, яку відкрив перший заступ-

гідною справою, – сказав Василь Володимирович. – Але торгівля нею
Барашівським споживчим товариством Ємільчинської, Білокоровицького – Олевської, споживчих товариств Коростенської райспоживспілок та магазинами споживчого товариства «Універсал-15» переконує
нас у зворотному: і кооперація має
зиск, і людям до столу є смачна й бажана страва. Директор виробничоторговельно-заготівельного підприємства Микола Олімпійович Михайлов, на правах господаря, у своєму
виступі нагадав про минулорічну
взаємовигідну співпрацю виробника
Пресерви, які користуються і реалізатора. Також він висловив
неабияким попитом у покупців упевненість у тому, що цьогорічні

ник голови правління Споживспілки, голова ярмаркового комітету
Василь Баранівський.
– Із сьогоднішніми цінами на
пальне доставляти рибну продукцію
у віддалені райони вважається неви-

обсяги виробництва зростуть, а
отже збільшиться і реалізація такої
продукції, що забезпечить рентабельну роботу підприємства.
У ході наради її учасники, зокрема голови правлінь Коростенської
райспоживспілки Тамара Нікитюк,
Барашівського споживчого товариства – Надія Матвієнко та інші, обмінялися думками, внесли цікаві пропозиції, поділилися враженнями від
чергової ділової зустрічі.
На завершення зібрання всі присутні, продегустувавши виставлену
продукцію, уклали та підписали договори на її закупівлю у 2017 році.

Зоя ЦВЄТАЄВА
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«Людина не може по-справжньому вдосконалитися, якщо не допомагає вдосконалюватися іншим».
Чарлз ДІККЕНС, англiйський письменник

ЧЕРНIГIВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ – 95:

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦIЙ I СУЧАСНОСТI
Цього року Чернігівський кооперативний коледж відзначатиме своє 95-річчя. Це один із найстаріших кооперативних навчальних закладів України.

У

далекому 1922 році почалась історія коледжу, коли 15 березня Губернська спілка (Губспілка) уклала договір
про перетворення Чернігівського
соціально-економічного технікуму в кооперативний та про перехід останнього на утримання Губспілки.
Слід зазначити, що це здійснювалось за рахунок:
• коштів держави;
• плати за навчання – 120 крб.
щомісячно з кожного учня;
• субсидії Губспілки у розмірі
500-600 пудів зерна хліба на рік.
Окрім цього, Райспілка асигнувала Чернігівському кооперативному технікуму 2 млрд. крб.
щороку, або 70% річного кошторису, та виділяла кошти на стипендію студентам.
Сьогодні Чернігівський кооперативний коледж – це сучасний
вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів, як для системи споживчої
кооперації України, так і для організацій підприємств інших форм
власності. А в умовах постійної
конкуренції на ринку освітніх послуг, зважаючи на значне зменшення кількості абітурієнтів, яке
спостерігається нині в області,
розвиток кооперативної освіти набуває особливої актуальності.
За свою 95-річну історію технікум підготував близько 30 тисяч
фахівців, переважна більшість
яких працює на підприємствах
системи споживчої кооперації як
області, так і України, багато з
них очолюють колективи облспоживспілок, райспоживспілок, районних споживчих товариств, бізнесові структури та банківські
установи.
Але для того, щоб вища кооперативна освіта по-справжньому
ефективно виконувала свої завдання, необхідно її кардинальне
оновлення.
Виконуючи норми діючого закону України «Про вищу освіту»
та у відповідності з рішеннями
загальних зборів трудового колективу, правління Чернігівської
облспоживспілки, Чернігівський
кооперативний технікум змінив

назву на Чернігівський кооперативний коледж.
В даний час у виші готують молодших спеціалістів за 4 спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології», «Право» та 9 робітничими професіями: «Кухар»,
«Електромеханік торговельного
та холодильного устаткування»,
«Тістороб, Пекар», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Оператор
комп’ютерного набору», «Діловод», «Агент з постачання», «Продавець продовольчих товарів»,
«Продавець непродовольчих товарів», «Кондитер».

ЩОБ ВИЩА КООПЕРАТИВНА ОСВІТА
ПО-СПРАВЖНЬОМУ
ЕФЕКТИВНО ВИКОНУВАЛА СВОЇ ЗАВДАННЯ,
НЕОБХІДНО ЇЇ КАРДИНАЛЬНЕ ОНОВЛЕННЯ
Наголошу, що електромеханіків торговельного та холодильного устаткування в Чернігівській
області більше не готує жоден інший навчальний заклад.
Для гармонійного розвитку
студентів створюються усі умови:

працюють 36 кабінетів і лабораторій, бібліотека, читальна, спортивна та актова зали, їдальня,
гуртожиток, спортивні майданчики, різноманітні гуртки та секції. З метою створення належних
умов для організації навчальновиховного процесу у листопаді
2016 року коледж перейшов на
альтернативне джерело опалення – кожна аудиторія отримала
ефективне енергозабезпечення.
За останні роки на покращення
матеріально-технічної бази коледжу правління облспоживспілки
надало кошти на ремонт приміщення гуртожитку, поновлення
засобів технічного забезпечення
на суму більше, ніж 500 тис. грн.
До того ж, активним студентамвідмінникам надається стипендія
від правління Чернігівської облспоживспілки. Ця стипендія була
заснована у січні 2015 року для
підтримки обдарованих студентів, створення умов для виховання
інтелектуальної та творчої еліти
системи споживчої кооперації,
стимулювання їх на досягнення
високих результатів у навчанні,
фізичній культурі, спорті й творчих здобутків. Кандидатури на
отримання стипендії після здачі
сесії обговорюються на спільному
засіданні адміністративної і студентської рад коледжу.
У грудні, на зборах Ради облспоживспілки, було прийнято рішення, що починаючи з 2017 року, правління Чернігівської облспоживспілки оплачує вартість навчання
20 кращих студентів Чернігівського кооперативного коледжу (за підсумками вступних іспитів).
Також, у коледжі запроваджено замовлення на підготовку молодших спеціалістів за направленнями підприємств та організацій системи споживчої кооперації області. Студенти, які навчатимуться за направленнями,
матимуть значну пільгу – перший рік навчання безкоштовно,
за рахунок коштів кооперативної
організації.

Безперечно, від наявності конкурентоспроможних кадрів залежить успіх економічних перетворень в кооперативних підприємствах та організаціях. Тому система вищої кооперативної освіти, в
умовах скорочення абсолютного
числа абітурієнтів, прагне до максимального залучення випускників шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів.
Так, у 2017 році загальна чисельність випускників шкіл Чернігівської області становитиме
13 367 осіб, що майже на 10% менше, ніж у минулому році. А подальша поляризація суспільства
робить менш доступною освіту
кооперативних навчальних закладів, оскільки відсутність будьякого державного фінансування
не дозволяє зменшити вартість
надання освітніх послуг. Тим
більше, важко конкурувати зі значною кількістю навчальних закладів Чернігівщини, які мають
державне замовлення. Та, незважаючи на очевидні негативні
впливи, головним завданням споживчої кооперації області є збереження та подальший розвиток
кооперативної освіти.

У КОЛЕДЖІ ЗАПРОВАДЖЕНО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ЗА НАПРАВЛЕННЯМИ
ПІДПРИЄМСТВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ОБЛАСТІ
Колектив коледжу вже активно включився в профорієнтаційну роботу, створено відділ із працевлаштування випускників та
профорієнтаційної роботи, при-

значено PR-менеджера, визначаються і будуть апробовані нові
бази практики на підприємствах
споживчої кооперації області.
Студентам денної форми навчання надано право отримати
другу освіту в коледжі за спеціальностями «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»,
«Облік і оподаткування», «Харчові технології» за заочною формою навчання з 50% знижкою
вартості. А випускникам, які
отримали робітничу професію
чи кваліфікацію молодшого спеціаліста, надається право отримати освіту в коледжі за будьяким напрямом, спеціальністю,
формою і терміном навчання також з 50% знижкою вартості.
Окрім цього, значно знижено
вартість навчання за робітничими професіями.
Дотримуючись принципу безперервного навчання, випускники коледжу можуть продовжити
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»
та «магістр» зі спеціальностей
«Облік і оподаткування» й «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Чернігівському
локальному центрі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський університет економіки і
торгівлі». Такі рішення, в першу
чергу, забезпечують взаємовигідну співпрацю кооперативних
вищих навчальних закладів на
довготривалу перспективу.
Тільки за останні роки 884 випускники коледжу здобули базову та повну вищу освіту в цьому
університеті.
Також коледж співпрацює з
Чернігівським обласним центром
зайнятості. На його замовлення
проводиться навчання продавців
продовольчих товарів та слухачів
курсу «Підприємець-початківець». Налагоджена співпраця з
Регіональним фондом підтримки
підприємництва по Чернігівській
області. За їх сприяння на базі
коледжу проходять семінари з актуальних питань обліку, оподаткування та підприємницької
діяльності з залученням педагогічних працівників коледжу та
провідних спеціалістів облспоживспілки.
Ми постійно працюємо на перспективу, тому хочемо дати змогу всім абітурієнтам з районів,
особливо тим, хто має бажання,
але не має можливості, отримати
відповідні знання та поповнити
лави працівників споживчої кооперації області.

Анатолій МИРОШНИЧЕНКО,
голова правління
Спілки споживчих товариств
«Споживча кооперація
Чернігівської області»
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«ВІСТЯМ...» – 25!

ЯКЩО ВIДДАНIСТЬ ГАЗЕТI – ТО НА РОКИ
Валентина Миколаївна Зінченко, донедавна – начальник фінансово-економічного управління Полтавської облспоживспілки, свій вибір по життю щоразу робила виважено і грунтовно: якщо професія – то щоб улюблена і назавжди; якщо
місце проживання – то щоб постійне (в її випадку це Полтава, бо кращого, принаймні для неї, в Україні немає); якщо
віра в ідеали – то непохитна, навіть попри катаклізми і непередбачувані повороти долі.
СТАЛІСТЬ СТОСУНКІВ
От і з «Вістями…» якось познайомившись, залишається щирою
прихильницею видання упродовж багатьох років.
– Газету я передплачую давно
й уважно її перечитую. Перш за
все, шукаю матеріали з Полтавщини; відстежую, що, де і коли
відбулося в інших регіонах; не перестаю цікавитися новинами навчальних закладів, адже Полтавський університет економіки і
торгівлі свого часу закінчила моя
донька, Олена Миколаївна, захистила дисертацію і там викладає.
Завдяки нашим «Вістям…» я й тепер, відійшовши від активного
спілчанського життя, маю можливість залишатися в гущі подій
кооперативних буднів.
Сьогодні, розмінявши енний
З улюбленою газетою
десяток років і не втративши молодечого блиску в очах, ВалентиМи бесідуємо в одному з кабіна Миколаївна не стомлюється по- нетів Полтавської облспоживвторювати: «Життя прекрасне!». спілки, де на різних керівних посадах Валентина Миколаївна труКУДИ ГОЛКА,
дилась упродовж 45(!) років, отриТУДИ Й НИТКА
муючи за свою працю лише подяЗі старшою сестрою Світланою ки й винагороди. Цього разу вона
вони, можна сказати, започатку- прийшла сюди на зустріч з журвали їхній кооперативний рід. налістом, а взагалі-то буває тут
Чому, закінчивши школу з найви- часто.
щою відзнакою – золотою медал– Знаєте, чим я перш за все полю, обрали Полтавський коопера- цікавилася сьогодні, переступивтивний інститут, практично нічо- ши поріг приймальні? Штатним
го не знаючи про систему, в ко- розкладом. Зраділа: всі голови на
трій доведеться працювати? Бо в місці і майже всі головні бухгалїхньому місті лише тут можна тери. Приємно бачити знайомі
було набути професію економічного спрямування. А оскільки математика – їх улюблений предПОСВЯТА «ВІСТЯМ…»
мет, то й вибір зробили відповідний, про що в подальшому ніколи
Читаю «Вісті…» і радію –
не пошкодували.
Кооперація жива!
Сестри Чернобук (дівоче прізМоє життя, моя надія.
вище) добре вчилися і після закінІ це не просто так слова.
чення попросилися на роботу раЩе молода наша газета,
зом. Заявку на двох спеціалістів з
Їй скоро тільки двадцять
вищою освітою подала лише Зап’ять!
порізька область, туди й поїхали.
Та вміння, прагнення до злету
Вони так і пройдуть по життю
Редакції не позичать.
пліч-о-пліч. Їх шляхи-дороги, тісМи бачим позитив в системі
но переплітаючись, не розходилиІ спільне рішення проблем,
ся ніколи: куди голка, туди й нитТому що ви завжди у темі –
ка. Отож, відпрацювавши за наІ без шаблонів, і без схем.
правленням три роки у Вільнянській райспоживспілці, повернуВалентина ЗІНЧЕНКО
лися у спілчанське лоно Полтавщини.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ
НЕ МІНЯЮТЬ

прізвища: з цими людьми ми не
один пуд солі з’їли. Це добре, це
– Нами зацікавився тодішній той випадок, коли жилистих і
начальник планового відділу Ві- мускулистих коней на переправі
ктор Якович Матієнко, на жаль, не міняють.
уже покійний, – згадує пані ВаДОРОГУ – МОЛОДИМ
лентина. – А вже через два роки,
у неповних 26, мене призначили
Однак із зовсім іншим криначальником відділу товарних терієм підійшла вона до себе,
ресурсів облспоживспілки. Я коли добровільно вирішила застала наймолодшим посадов- вершити трудову діяльність. Її
цем такого високого рангу у на- не відпускали, просили попрацювати ще.
шій системі.

– На той час я цілком справлялася зі своїми обов’язками і досвід мала солідний. Разом з тим
розуміла: у нас і молодь непогана, їй треба звільняти дорогу. Про
яке кар’єрне зростання можна
мріяти молодому дипломованому спеціалісту, якщо на керівних
посадах залишатимуться фахівці
пенсійного віку? Усвідомивши
безперспективність свого майбутнього, молоді люди шукатимуть
точок прикладання своїх знань і
зусиль в інших місцях. Хто ж тоді
в кооперації залишиться? Хто виведе її у відкрите, але таке бурхливе море ринкових відносин і поведе належним курсом?

«ДЛЯ ВАС – РОБОТА,
А ДЛЯ НАС ЦЕ ЖИТТЯ»
– Часто доводиться чути спогади своїх ровесників про те, як добре було раніше. А я бачу багато
позитиву в тому, як є зараз. І тоді
вважала, і вважаю тепер, що на
місцях має бути більше ініціативи, вона повинна виходити з низових ланок, де, власне, і працює
кооперація і де керівникам видніше, що і як робити. Не без директив, звісно, зверху, котрі б спрямовували, сприяли і надихали.
Тепер я розумію, яке то велике
щастя – бути причетним до кооперативної спільноти. Вважаю, що
система наша вистояла у найважчі часи головним чином завдяки
єдності та взаємовиручці. Прига-

по кар’єрній драбині. В основному я займалася плануванням і
розрахунками. Це були дуже громіздкі і далеко не кожному зрозумілі зведення. Мене часто запитували, хіба цікаво постійно працювати з цифрами. Ще й як цікаво!
Словами так не опишеш стан
справ, як про це красномовно розкажуть цифри: ти ставиш мету і
досліджуєш, за рахунок чого можна досягти максимального результату при мінімальних витратах. Для цього необхідно мати математичний склад розуму. А математика – наука, яку не можна
завчити чи зазубрити, її треба
тільки розуміти.
Наша фінансово-економічна
служба завжди оперативно реагувала на зміни у законодавстві, на
директиви і поправки. Спершу
скрупульозно їх відпрацьовували
самі, вибирали основні положення, узагальнювали, а тоді проводили селекторні наради з районами. Спеціалісти на місцях нам дякували, адже ми значно полегшували їм життя. І навіть, уже вийшовши на заслужений відпочинок, до мене ще довго зверталися
колеги за допомогою чи
роз’ясненням – відгукувалася завжди з готовністю.

личезний вибір вітчизняної і зарубіжної літератури, що так широко
представлені сучасні автори. Ось
учора взяла шість книг – на місяць
«духовного хліба» вистачить.
Влітку вони з сестрою на дачі:
на невеликій ділянці вирощують
екологічно чисті овочі, багато
плавають – поряд несе свої води
Ворскла. А взимку обидві вишивають.
– Якось я зайшла до сусіда і застала його за… вишиванням: майстер по ремонту автомобілів, він
своїми загрубілими від роботи
пальцями стіжок за стіжком творив неймовірну красу, – пригадує,
звідки у неї захоплення вишивкою, моя співрозмовниця. – Спочатку це були прості схеми, згодом – усе складніші. Сьогодні в
моїй колекції є досить цікаві роботи, котрі і мені подобаються, і
моїм знайомим. Мої картини –
мої діти, у кожної своя історія і
своя енергетика. Ось у такому позитивному оточенні і живу.
Чим довше точилася наша бесіда з Валентиною Миколаївною,
тим більше захоплення викликала в мене ця неординарна жінка.
Оволодівши комп’ютерною грамотою, вона не піддалася спокусі
«зависати» годинами в Інтернеті.
– Час такий динамічний, у свіЖИВУ НА ПОЗИТИВІ
ті так багато всього відбувається
Валентині Миколаївні, за її зі- – тільки встигай відслідковувати.
знанням, і на пенсії добре. Віль- Я, приміром, захоплююсь спорний час, який з’явився, вона одра- том: вболіваю за полтавську «Ворсклу»; люблю біатлон; подобається «Формула-1»; справжню насолоду отримую від гри короля снукера Ронні О’Саллівана.
А ще Валентина Зінченко
пише вірші. Але лише тоді, коли
являється їй Муза – джерело натхнення.
– Щоб слова лягли римованими рядками, щось має спочатку
мене особисто зачепити, сколихнути і надихнути, а потім так
само зачепити, сколихнути і вселити надію в того, хто ці рядки
прочитає:

Вишивання – улюблене хобі пані Валентини

дую, як під час однієї з судових
тяжб, яких ми пережили немало,
юристи з протилежної сторони
мене заспокоювали: «Чому так переймаєшся? Це ж просто робота».
Для вас, кажу, це робота, а для нас
це життя.
У моїй трудовій книжці позначено лише два місця: Вільнянська райспоживспілка і Полтавська облспоживспілка, решта записів, які вмістилися всього на
одній сторіночці, це переміщення

зу розпланувала так, що… його
просто не стало. Тепер з нею завжди електронна книжка – подарунок Володимира Васильовича
Кідіна, як одному з найактивніших в облспоживспілці шанувальників друкованого слова. Раніше книжки часто купувала:
прочитає, а тоді всім бажаючим
пропонує. Але то дороге задоволення, з пенсії не накупишся,
тому записалась у бібліотеку.
– Я й не знала, що там такий ве-

Не дивися на мене
сумними очима,
Посміхнися щасливо,
все буде гаразд!
Адже щирої дружби
ніхто не відніме,
А проблеми минуться,
дай час.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Юрія МАР’ЇНА
та з сімейного архіву
ВІД АВТОРА: Висловлюю щиру
вдячність помічнику голови правління Полтавської облспоживспілки
Людмилі Петрівні Набоці за сприяння у підготовці цього матеріалу, а
також за надану допомогу у ході
відрядження на Полтавщину.
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«Робота рятує нас від трьох великих зол: нудьги, пороку, злиднів».
Вольтер, французький письменник i фiлософ-просвiтитель

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

КЛАСИКА З 3D-ЕФЕКТОМ
Кооперативний
ресторан «Спорт» контори
матеріально-технічного постачання Рівненської облспоживспілки впродовж
багатьох років є одним із
найпопулярніших серед подібних закладів у Рівному.
Був час, коли його навіть перейменували на «Либідь»,
проте згодом повернули стару назву «Спорт», яка для
рівнян давно вже стала своєрідним брендом.
РІВНЕНЩИНА

Колектив офіціантів «Спорту»

Н

апередодні новорічноріздвяних свят кооператори
презентували справжній подарунок відвідувачам – у банкетній залі ресторану зробили сучасний вишуканий ремонт, додавши до інтер’єру своєрідне ноу-хау
– елементи 3D-ефекту на одній зі стін.
Візуально здається, що білосніжні хви-

лі, наче спадають згори додолу. Так,
використавши найсучасніші декоративні матеріали та техніки, вдалося
гармонійно поєднати неокласицизм із
сучасністю. Кольорова гамма нового
дизайну виконана у теплих пастельних тонах, тут мінімум контрастів.
Біла багаторівнева стеля візуально
збільшує висоту зали, антична ліпни-

на на стінах додає їй вишуканості, як і
оригінальне освітлення. Гармонійно
підібрані також меблі й розкішний
текстиль.
– Галузі ресторанного господарства
в області приділяється серйозна увага,
– каже голова правління споживспілки
Петро Бараш. – Саме тому, попри непростий час, заклади у райцентрах та

Рівному розвиваємо за усіма сучасними стандартами та технологіями. Реалізація проекту осучаснення банкетної
зали «Спорту» потребувала серйозних
інвестицій, тому правлінням споживспілки було прийнято рішення надати
адресну фінансову підтримку конторі
матеріально-технічного постачання.
Те, що проект успішний, підтвердили схвальні відгуки відвідувачів, які
відзначили новорічні корпоративи та
сімейні свята у «Спорті». До слова, торік у великій залі ресторану також відбулися зміни – осучаснили підлогу,
зробивши її вініловою, та поміняли
меблі. На часі – обладнання літнього
майданчика поруч із рестораном, який
гармонійно впишеться в аристократичну архітектуру будівлі «Спорту».
Відтак інвестиції вже сьогодні повертаються не лише у фінансовому еквіваленті, а й у вдячності відвідувачів, яких
з кожним роком стає дедалі більше (замовлення у «Спорті» розписані на кілька місяців наперед). А це означає, що
ресторанне господарство споживчої
кооперації Рівненщини перебуває на
правильному шляху свого розвитку.

Олена СОБКОВИЧ
Фото Інни ОМЕЛЯНЧУК

АДРЕСА ДОСВІДУ

ЗАРОБЛЯТИ МОЖНА I НА БИТОМУ СКЛI
У Сторожинецькій райспоживспілці, чи не єдиній в області, збережений і ефективно працює коопзаготпром,
який знаходиться на місцевому ринку і займається заготівлями сільгосппродуктів, вторинної і лікарсько-технічної сировини. Заготівельне підприємство райспоживспілки формує додаткове джерело товарних ресурсів для кооперативної торгівлі і основна заслуга в цьому його керівника – Лідії Равлюк.
БУКОВИНА

Т

ут має цілковиту рацію голова правління Сторожинецької райспоживспілки Василь
Гладкий, котрий стверджує,
що кооперативна справа, перш за
все, виграє там, де дану ділянку очолює людина віддана споживчій кооперації, з відповідним багажем
знань та досвідом роботи.
Саме таку характеристику дають
керівнику коопзаготпрому, кооператору більш як із сорокарічним
стажем Лідії Равлюк. Коопзаготпром пані Лідія очолила у 2004 році
й з того часу підприємство не знижує обсягів діяльності, розвиває
види заготівель, демонструє позитивні фінансові результати роботи.
На сьогодні коопзаготпром займається заготівлями яєць, борошна, картоплі, овочів, яблук, сухофруктів, яких тільки у 2016 році
закупили до 40 тонн, тобто для потреб кооперації району, а також
для забезпечення бюджетних закладів: лікарні та трьох дитячих
садочків, яким реалізували цієї
продукції на понад 190 тис. грн. У
цьому році підприємство планує
також робити закупівлі для бюджетних закладів м’ясопродуктів.

Лідія Равлюк

Займається заготівельна структура і роздрібною торгівлею, у невеличкому павільйоні щомісяця
продає на 30-35 тис. грн. широкого
асортименту господарчих товарів.
– Однак головним нашим видом діяльності все ж таки залишаються заготівлі вторинної і
лікарсько-технічної сировини, –
каже пані Лідія, – адже якщо хтось
розповідає, що на сьогодні неможливо кооперації займатися
цим видом заготівель через значні
фінансові затрати, то вони не пра-

ві. Тільки у 2016 році коопзаготпром заготовив і реалізував скловиробникам з Гостомеля понад
240 т склобою змішаного (необробленого). З цим підприємством у
нас довготермінові партнерські
стосунки вже не один рік. І на 2017
рік заключили нову угоду на поставку їм 250 т склосировини.
Сам склобій кооператори заготовляють від спілчанських закладів, населення, підприємців. А на
рахунок того, чи є для системи цей
вид заготівель рентабельним,
отримали відповідь у бухгалтерії
підприємства: у минулому році на
склобої коопзаготпром заробив
понад 40 тис. грн. прибутків.
У меншій кількості, але підприємство також заготовляє макулатуру, хутросировину. За рік закупили у населення майже 700 штук
кролешкурок, які реалізують місцевому хутровому цеху.
Традиційно коопзаготпром заготовляє лікарсько-технічну сировину, яку залюбки в кооператорів
купляють фармацевтичні заклади.
Восени минулого року тут заготовили 3,2 т шипшини, майже 250 кг
десяти видів лікарських трав.

Вторинна сировина,
яку заготовляють кооператори

– Ось так, кілограм до кілограма, копійка до копійки формуються не лише обсяги й результати кооперативних заготівель, а й
імідж споживчої кооперації в районі, яка цим видом діяльності дбає
ще й про екологію, чисте довкілля,
створює робочі місця та ще сплачує звідси податки до бюджетів
різних рівнів, в основному до місцевого, – розповідає Лідія Равлюк,
депутат кількох останніх скликань
Сторожинецької міської об’єднаної
громади. – Їх сума в минулому році
становила майже 70 тис. грн.

Михайло МАЗУР
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закінчення школи і до служби в армії встиг попрацювати. Потім було навчання у Львівському торговельно-економічному інституті та направлення на роботу у Хмельницьку облспоживспілку на посаду старшого економіста.
Системі Олександр Максимович віддав понад 30 років свого життя, і саме вона стала
для нього справжньою школою фахового
управлінського зростання. Був 4 роки заступником голови правління Ярмолинецької райспоживспілки з торгівлі, потім очолив її.
Якось зустрів Олександра Максимовича
голова правління облспоживспілки, світлої
пам’яті Микола Васильчук, який приїхав поцікавитися роботою Ярмолинецької райспоживспілки.

УРОКИ
НА ВСЕ ЖИТТЯ
Нещодавно відсвяткував свій 75-річний
ювілей ветеран споживчої кооперації
Хмельниччини Олександр Кадуцький.
Дитинство і юність Олександра Максимовича збігли на Кам’янеччині, у краю мальовничих озер і мрійливих дібров. Перші батьківські уроки – прокидатися на світанку і трудитися, не шкодуючи сил, до сутінків – затямив
на все життя. Навіть у короткий період після

– Давно до тебе придивляюся. Ти не погано себе зарекомендував як керівник, тож
час братися за масштабнішу роботу. Очолиш трест промислових підприємств облспоживспілки. На цій посаді Олександр Кадуцький чимало зробив для розвитку переробних підприємств краю. Трест був одним
із кращих в Україні.
Потім майже 10 років Олександр Максимович очолював управління комісійної торгівлі Хмельницької облспоживспілки.
Після виходу на пенсію О. Кадуцького обрано головою ревізійної комісії Хмельницької
обласної організації ветеранів України.

Валерій МАРЦЕНЮК

КАДРИ

НАГОРОДИ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ
Нещодавно праця Наталії Підсухи, голови правління Малинського споживчого товариства однойменної
райспоживспілки, та Валентини Мурашко, головного бухгалтера Бігунського споживчого товариства Овруцької райспоживспілки, була відзначена почесними грамотами Житомирської обласної державної адміністрації. Ці нагороди
жінки отримали за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток споживчої кооперації області,
високий професіоналізм та з нагоди 150-річчя від дня створення першого споживчого товариства в Україні.
ЖИТОМИРЩИНА

ЖИТТЄВІ ПРАВИЛА
НАТАЛІЇ ПІДСУХИ
Наталія Підсуха народилася у
селі Пиріжки Малинського району. Після успішного закінчення
місцевої середньої школи вступила до Львівського торговоекономічного інституту, після
закінчення якого із дипломом товарознавця продовольчих товарів повернулася до рідних Пиріжків. Щоправда, не одна, а із
коханим Володимиром Підсухою, із яким вже двадцять чотири роки щасливо живуть у парі.
Через п’ять років роботи у Пиріжківському споживчому товаристві Наталію Підсуху обрали
головою правління споживчого
товариства «Артіль», а у 2000-му
– головою Малинського споживчого товариства. Такий кар’єрний злет 28-річного фахівця пояснюється як її відповідальністю, професіоналізмом, грамотністю, діловитістю, вмінням спрогнозувати результат,
так і шанобливим ставленням
до людей.
Призначення Н. Підсухи співпало із загальною економічною
кризою у країні. Тож і налагоджені в системі торговельні
зв’язки розривалися, все розвалювалося і, як наслідок, чимало
професіоналів змушені були
звільняти з роботи у пошуках
кращих заробітків. Та Наталія
Василівна рук не опустила і перед труднощами не спасувала –
не в її це життєвих правилах. Вишукуючи і використовуючи бодай найменшу можливість,
правління споживтовариства
під керівництвом Підсухи продовжувало модернізувати і
оновлювати торговельну мережу із семи магазинів та кафе у
селі Слобідка. Та коли всі труднощі лишилися позаду і можна

ня Малинської райспоживспілки Валентина Петрівна Скуратівська. – Після перемоги над
рейдерами вона не зменшила
обертів у своїй діяльності. З її
ініціативи на базі споживчого
товариства були створені курси
з підготовки кваліфікованих
працівників прилавка і сфери
послуг. Тож авторитет Наталії
Василівни серед колег, кооператорів міста, району та й усієї області заслужений і беззаперечний. А інакше і бути не могло
при її вимогливості, принциповості, дисципліні, порядності й
порядку в усьому.

ЗРАЗКОВИЙ ГОЛОВБУХ
ВАЛЕНТИНА МУРАШКО
Наталія Підсуха

було з полегшенням перевести
подих, над райспоживспілкою в
цілому і споживчим товариством зокрема нависла нова загроза – рейдерство.
– Сім років судової тяганини
у Малині, Житомирі, апеляційний у Рівному, вищий господарський у Києві… Скільки змарновано часу, витрачено грошей, нервів і здоров’я! – із хвилюванням
розповіла Наталія Василівна. –
А все це можна було б спрямувати на розвиток кооперативних
об’єктів як у Малині, так і в навколишніх селах. Тож щиро дякую правлінню Споживспілки
на чолі із Степаном Максимовичем Григор’євим і всім кооператорам, котрі і словом, і ділом
підтримували, допомогли вистояти і перемогти у тій боротьбі із
шахраями.
– У Наталії Василівни незламний дух, – характеризує свою колегу і підлеглу голова правлін-

Валентина Мурашко – уродженка села Городець Овруцького району. Після закінчення
середньої школи вступила до
Житомирського кооперативного технікуму. Успішним оволодінням бухгалтерської справи
завдячує викладачу спецдисциплін Людмилі Хорошавіній.
Трудову книжку Валентині
Миколаївні виписали у Лучанківському споживчому товаристві у 1987 р. За рік молодого спеціаліста перевели у Бігунське
споживче товариство – одне із
найбільших і найкращих в області – на посаду бухгалтера з
громадського харчування, а у
1995-му вона вже стала головним
бухгалтером.
– У зразковому колективі працювати абияк неможливо, – згадує Валентина Миколаївна. –
Тут як у дружній сім’ї, де кожен
намагається підставити плече
під важку ношу іншого. Так, на
вимоги часу ми почали приводити наші магазини до конкурентоспроможного стану і зробили це одними із перших. Сьо-

Валентина Мурашко

годні всі наші 14 діючих магазинів привабливі як ззовні, так і
зсередини, в них широкий асортимент товарів і привітний грамотний персонал. Коли наші дівчата, буваючи в інших магазинах, бачать якесь вдале ноу-хау,
то обов’язково запроваджують
його у себе, але вже значно вдосконаленим і кращим.
Споживче товариство працює
прибутково, успішно виконує доведені завдання, виступає з цікавими пропозиціями й ініціативами. І завдячувати цим, вважає
Валентина Миколаївна, потрібно саме його працівникам, їхньому багаторічному досвіду.
– Зрозуміло, що всі і все рухається вперед, – продовжує В.Мурашко, – збагачуючи себе всім
новим, передовим, цікавим і корисним. Але ж інколи нове – то
призабуте старе. Тому ми проводимо зустрічі із ветеранами, котрі діляться і своїми спогадами,
і досвідом роботи. Серед нинішніх працівників також є такі, котрі служать гідним для наслідування прикладом. Це і товаро-

знавець Наталія Бумар, і бухгалтер Світлана Гриб, і завідуючі
магазинами Світлана Саврай,
Валентина Мосійчук та багато
інших.
Валентина Миколаївна – людина принципова, може поступитися власними інтересами,
але якщо під загрозою інтереси
колективу, то на жодні компроміси не піде. Одним словом – головбух і за посадою, і за покликанням.
– Рухатися вперед, досягати
більшого, кращого багатьом іноді заважає інертність, – сказала
на завершення розмови Валентина Миколаївна. – Хоча не так
уже багато треба зробити, щоб
поліпшити економічну ситуацію. Головне, щоб у всіх магазинах стояли касові апарати, як у
наших; щоб усі, хто працює, хто
має прибуток, сплачували належні податки, як сплачуємо їх
ми. Тобто щоб усі були рівні перед законом і тоді нам не буде
рівних.

Зоя ЦВЄТАЄВА
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COOP: РЕГІОНИ

«Іноді наш вогонь гасне, але інша людина знову роздмухує його.
Кожен із нас у величезному боргу перед тими, хто не дав нашому вогню згаснути».
Альберт ШВЕЙЦЕР, нiмецький теолог, фiлософ

СЛАБКА СТАТЬ

ДИНАСТІЯ

КОРIННI ЯСНОЗIРЧАНКИ,

ЯКІ ЗНАЮТЬ ПРО ЗАТИШОК ВСЕ
Так говорять про себе представниці кооперативної родини – мама, Людмила
Іщенко, завідуюча кафе «Людмила», і донька, Тетяна Цимбал, продавець коопмаркету.
ЧЕРКАЩИНА

О

бидва заклади
розташовані в
селі Яснозір’я, в
одному великому
приміщенні і відносяться до системи Черкаського райспоживтовариства.
Жінки працюють практично через стінку, але у кожної
свої службові обов’язки, так
що упродовж дня можуть навіть не побачитись і не перекинутись словом. І тільки
ввечері, коли посходяться додому, мають можливість поговорити, поцікавитись, як
пройшов день.

шей. Останнім часом ця проблема особливо дошкульно б’є
по відвідуваності і, відповідно,
позначається на виторзі. Скупившись у магазині, далеко не
кожен ще й у кафе зайде, особливо взимку, хоча воно двері
в двері.

ДО ОСТАННЬОГО
ВІДВІДУВАЧА
Одночасно у кафе можуть
розміститися до 100 осіб. Подібних залів у селі немає,
тому місцеві мешканці орендують приміщення для різних торжеств. Молодь, зби-

СВІЙ СВОЄМУ
ДОПОМАГАЄ
Людмила Іванівна у споживчій кооперації двадцять
років, з них вісімнадцять трудиться у кафе. І хоч за цей час
сферу громадського харчування вивчила «від» і «до», це не
значить, що всі резерви вже використані.
– Щоб у сільське кафе люди
ходили, а не просто вряди-годи
заходили, у ньому треба створити умови, максимально наближені до домашніх, – вважає пані
Людмила і на підтвердження
сказаного проводить нас затишними залами закладу, де смачно пахне смажениною і випічкою; де столики вкриті чистими
скатертинами; де бармен Людмила Рябокінь готує відвідувачеві каву, а офіціант Яна Шинкар закінчує останні приготування до зустрічі гостей.
Старання цього невеликого
жіночого колективу помітні,
як кажуть, неозброєним оком.
Однак і старань буває замало,
коли у населення бракує гро-
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– От ми і домовились з колегами з маркету, аби вони брали
на реалізацію продукцію нашого власного виробництва – свіжу і заморожену, – розповідає
Людмила Іванівна. – Котлети,
голубці, млинчики, пиріжки з
різними начинками, куригриль, домашня ковбаска – асортимент пропонуємо досить широкий і змінюємо його залежно
від попиту. Кухарі у нас досвідчені: одна працювала в кондитерському цеху «Колос» Черкаського райспоживтовариства,
друга – у шкільній їдальні. У
тому, що приготовлені в кафе
страви прийшлися покупцям до
смаку, велика їхня заслуга, а
беззастережну якість гарантують натуральні інгредієнти.

раючись невеликими компаніями, веселиться під супровід музичного центру, а
люди більш зрілого віку віддають перевагу живому виконанню, для чого запрошують самодіяльний колектив
сільського Будинку культури, який користується заслуженою популярністю в області та неодноразово виступав на столичних сценах. За
теплої пори року працює літній майданчик: добротно
його облаштували, зробили
накриття, так що не страшні
ні дощ, ні спека. Зазвичай
влітку кооперативний заклад подовжує графік роботи і працює до останнього
відвідувача.

ЩОБ РОДУ
НЕ БУЛО ПЕРЕВОДУ
– Мені здається, що немає кращого села, ніж наше Яснозір’я, –
зізнається пані Людмила. – Звідси мої батьки, дідусі й бабусі.
Дай, Боже, аби нашому великому
роду не було переводу.
Схоже, що так воно і буде.
Бо й донька Людмили Іванівни, Тетяна, не поїхала із села
шукати легшого хліба, а залишилася, і за рекомендацією
мами прийшла у споживчу
кооперацію. Тут знайшла свою
пару, в молодій сім’ї вже підростає донечка Настя, котра
торік пішла у перший клас.
– Тепер це наша найбільша
радість, втіха і розрада, – не
приховує почуттів бабуся. – Не
дочекаюся вечора, щоб, повернувшись додому, натішитися
спілкуванням з внучечкою – це
для мене найкращий спосіб
зняти втому.
А ще пані Людмила не шкодувала епітетів, характеризуючи свого зятя Романа.
– Він у нас на всі руки майстер. Працює комбайнером, але
не цурається ніякої роботи. Почуття відповідальності за свою
сім’ю у нього завжди на першому місці. Ми за ним, як за
кам’яною стіною. Сьогодні на
адресу молоді сиплеться немало нарікань. Часом вони й справедливі, бо навіть ми зіштовхнулися з проблемою, коли шукали в кафе працівника: хочуть
все і одразу. А наш Роман інший, і друзі в нього хороші. Не
знаю, як моїм дітям зі мною, а
мені з ними добре жити.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ

ДОДАТКОВИЙ ПРИБУТОК
ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ
ЗАПОРІЖЖЯ Роздрібну торгівлю у Мелітопольському районі здійснюють 16 підприємств системи тутешнього райспоживтовариства, які працюють у форматі кооперативного маркету. Майже у кожному з них діє міні-пекарня, оснащена сучасним економним обладнанням. Прямо на місці випікаються
десятки найменувань здобно-булочних виробів, і всі вони користуються неабияким попитом. Власна продукція, при мінімальних витратах, суттєво поповнює товарооборот підприємств, не кажучи вже про те, що вона прикрашає прилавки,
приваблюючи людей. Важко втриматися від покупки ще й
тому, що торговельну залу наповнює характерний аромат свіСлід додати, що пекарів у маркети спеціально не наймають
жої випічки. Ось чому багато покупців ласують здобою, не ви- – справляються продавці. В умовах конкуренції потрібно виходячи з магазину. До того ж їм пропонують тут же каву з ка- користовувати будь-яку можливість додаткового прибутку,
вової машини, гарячий чай, тому можна влаштувати малень- вважають кооператори.
кий «перекус», такий приємний холодного зимового дня.
Ольга НАГІРНЯК

ПРОДАВЕЦЬ
ЗА ПОКЛИКАННЯМ
КІРОВОГРАДЩИНА З-поміж усіх комерційних структур у селі Данилова Балка Благовіщенського району саме кооперативна крамниця
користується найбільшою популярністю. У цьому неабияка заслуга її господині – продавчиня
Світлани Головенко, яка впродовж 8 років сумлінно трудиться у системі споживчої кооперації.

Після закінчення школи пані Світлана пішла
навчатися до Ульяновського професійнотехнічного училища. Після навчання працювала
кухарем у колгоспі, пізніше – комірником сільськогосподарського виробничого кооперативу
імені Богдана Хмельницького. А у 2008 р. їй запропонували місце у магазині продовольчих товарів Ульяновського райспоживтовариства.
– Впевнена, що кращого місця для роботи,
аніж наш магазин, годі й шукати, торгувати тут –
одне задоволення, – зізнається Світлана Михайлівна. – Бути продавцем – це не лише рахувати
гроші та здійснювати викладку, це і спілкування
з покупцями, і, що найприємніше, можливість
чути від них слова вдячності.
Сьогодні пані Світлані вже важко уявити своє
життя без цих напружених буднів, без щоденного спілкування «продавець-покупець», хоча були
часи, коли торговельне ремесло доводилося опановувати з нуля. Вивчати нормативні документи,
які регламентують торговельну діяльність; правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами; інформацію щодо ефективного розміщення
товарної маси, культури обслуговування.
– Світлана Михайлівна – працівник торгівлі не
за освітою, але вона по праву вважається продавцем високого класу в Ульяновському райспоживтоваристві, – розповідає голова правління
Вікторія Збінська. – Вона постійно намагається
розширити асортимент, додати якихось новинок, працює із промисловою групою, скрупульозно займається вивченням попиту односельців, щоб все необхідне вони мали можливість
придбати саме в кооперативній крамниці. Окрім
того, вона дбає про чистоту та порядок як у торговельній залі, так і на прилеглій до крамниці території. Так буває, коли людина по-справжньому
любить і цінує свою роботу. Як результат – із місяця в місяць зберігається динаміка зростання
товарообороту. Слід додати, що саме цьому магазину надають перевагу жителі Данилової Балки, які навіть із найвіддаленіших вулиць йдуть за
покупками до COOP-крамниці. Це, мабуть, найкраща оцінка роботи продавця.
За багаторічну сумлінну працю та значний
внесок у розвиток споживчої кооперації Світлана Головенко має чимало нагород. Серед яких –
грамоти та подяки Ульяновського райспоживтовариства, Спілки споживчих товариств Кіровоградської області. А ще схвальні відгуки та слова
подяки від постійних покупців за старанність,
щире бажання допомогти та увагу до кожного
відвідувача.

Ірина ШІХІЄВА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Теніс. Матч чемпіонату світу.
Світова група Кубка Федерації. Україна – Австралія
13.99 Новини (із сурдоперекладом)
13.10 Борхес
14.00 Д/ф «Трипілля. Забута цивілізація Старої Європи»
15.00 Новини
15.20 Фольк-music
16.30 Т/с «Анна Піль»
17.30 Твій дім-2
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 З перших вуст
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 Біатлон. Чемпіонат світу. І
етап. Гонка переслідування
10 км (жін.)
03.00 Біатлон. Чемпіонат світу. І
етап. Гонка переслідування
12,5 км (чол.)
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-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
12.55, 00.30 «Ліга сміху»
16.00 «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, 03.15 Т/с «Теорія брехні-3»
16+
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 13.25 «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, 12.25 Х/ф «Кохання з випробувальним терміном»,
1-2 сс.
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш» (16+)
01.45 Х/ф «Ти будеш моєю»
04.35 Док.проект «Легенди бандитського Києва»
ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин

з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф «Близнюки» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «Безмежний обрій» 16+
16.55 Х/ф «Європа» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Скетчком «На трьох» 16+
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+
02.15 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.40 Стоп-10
СТБ
06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 Х/ф «Швидкий поїзд»
11.50 Х/ф «П’ять років та один
день» 12+
13.45 «Битва екстрасенсів-16»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.35, 01.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.35 «Давай поговоримо про
секс-3»
03.32 «Лучшее на ТВ»
УКРАЇНА
05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
09.15 Зоряний шлях
11.20 Х/ф «Мільйонер»
13.25, 15.30 Т/с «Даша»
15.00, 19.00, 23.00, 01.50 Новини
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Умови контракту» 16+
23.30 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
02.40 Зоряний шлях
03.50 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

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 Вікно в Америку
02.30 Світло
03.15 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-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
12.55 «Ліга сміху»
15.35 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 01.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Останній москаль»
22.00 «На ножах»
23.30 «Тіна Кароль. Сила любові
та голосу»
01.45 «Ліга сміху»
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Рідкісна
група крові» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.10 «Подробиці»
23.00, 03.00 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш» (16+)
01.45 Х/ф «Випадковий запис»
(16+)
04.20 Док.проект «Легенди бандитського Києва»
ICTV

ВІВТОРОК, 14
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.25 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фітцжеральд
Кеннеді»
10.35 Концертна програма «Україна колядує»
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.00 Новини
15.20 Театральні сезони
15.45 Д/ф «Клоун іде на манеж.
М.Яковченко»
16.15 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.50, 22.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші

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 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Життя і пригоди Мишка
Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Країна мавп» 16+
15.20, 16.20, 21.25 Скетчком «На
трьох» 16+
17.50 Т/с «Котовський» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.30 Х/ф «Володар перснів. Хранителі персня»
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.20 Стоп-10
СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.05 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.55 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»

01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.10 Новини
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 «Умови контракту» 16+
00.30 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+
03.00 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
04.40 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

СЕРЕДА, 15
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.25 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фітцжеральд
Кеннеді»
10.35 Д/ф «Марко Вовчок. Таємнича зірка»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів
України
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.00 Новини
15.25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Індивідуальна гонка
15 км (жін.)
17.25 Т/с «Анна Піль»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простір толерантності.
Коріння, кров і душа»
19.50 З перших вуст
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 Біатлон. Чемпіонат світу.
Індивідуальна гонка
15 км (жін.)
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-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
12.55 «Ліга сміху-2015»
15.30 «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, 03.00 Т/с «Теорія
брехні-3» 16+
00.45 «Ліга сміху»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Рідкісна
група крові» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.00 «Подробиці»
23.00, 03.15 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш» (16+)
01.45 Х/ф «Іван Франко»
04.35 Док.проект «Легенди бандитського Києва»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.55 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
10.55, 17.45 Т/с «Котовський»
16+
11.50, 13.20 Х/ф «Володар перснів. Хранителі персня»
12.45, 15.45 Факти. День
16.10, 21.25 Скетчком «На трьох»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Володар перснів. Дві
вежі» 16+
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.20 Стоп-10
СТБ
06.30 «Все буде добре!»
08.30 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.05 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф
Діти-2»
01.35 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Новини
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 «Умови контракту» 16+
00.30 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЧЕТВЕР, 16
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Україна на смак
09.25 Що там з Євробаченням?
09.35 Д/с «Джон Фітцжеральд
Кеннеді»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.00 Новини
15.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км (чол.)
17.25 Т/с «Анна Піль»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
19.50 З перших вуст
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. Індивідуальна гонка 20 км (чол.)
04.10 Уряд на зв’язку з громадянами
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-3»
11.00, 12.20 «Міняю жінку-3»
13.00 «Ліга сміху»
15.30 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30, 02.55 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Останній москаль-2»
22.00 «Чотири весілля-6»
23.00 «Право на владу-2017»
00.45 «Ліга сміху»
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «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»
11.20, 12.25, 21.00 Т/с «Рідкісна
група крові» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.50, 04.55 «Подробиці»
23.00, 03.15 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш» (16+)
04.30 Док.проект «Легенди бандитського Києва»
ICTV
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.50, 17.50 Т/с «Котовський»
16+
11.50, 13.20 Х/ф «Володар перснів. Дві вежі» 16+
12.45, 15.45 Факти. День

№6 (1287), четвер, 9.02.2017 р.

9

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
16.10, 21.25 Скетчком «На трьох»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Апокаліпсис наших
днів» 16+
03.00 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.40 Стоп-10
СТБ
06.35 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.20 «МастерШеф»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 01.10 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого тіла-4»
00.30 «Один за всіх»
02.45 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00 Новини
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА
«Сельта» – «Шахтар»
22.00, 23.30 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+
02.50 Новини
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 17
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Легенди тофу»
09.25 Що там з Євробаченням?
09.40 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
11.10 Д/ф «Мій Майдан»
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.00 Новини
15.20 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Естафета 14х6 км (жін.)
17.25 Т/с «Анна Піль»
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.25 Новини. Спорт
21.40 Розмова в студії з автором
фільму «Герої не вмирають»
Володимиром Чистиліним
21.55 Д/ф «Герої не вмирають»
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.
Естафета 14х6 км (жін.)
04.40 Про головне
05.15 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-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
13.00 «Ліга сміху»
15.30 «Сказочная Русь»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.20 «Ліга сміху-2017»
22.25 «Вечірній Квартал»
00.20 Х/ф «8 перших побачень»
01.55 Х/ф «За взаємною згодою» 16+
05.00 «Неділя з Кварталом»
ІНТЕР
06.20, 14.00 «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»
11.20, 12.25 Т/с «Рідкісна група
крові» (16+)
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Американський дідусь»
00.40 Х/ф «Миленький ти мій...»
02.40 Х/ф «Для домашнього
огнища»
04.15 «Жди меня»
ICTV
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти
05.00 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.50 Інсайдер
10.45, 17.50 Т/с «Котовський»
16+
11.40, 13.20 Х/ф «Апокаліпсис наших днів» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
16.10 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 «Дівчина з тату дракона» 16+
02.20 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.40 Стоп-10
СТБ
05.40 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 Х/ф «Ми дивно зустрілися»
09.50 Х/ф «На край світу»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 Х/ф «Це мій собака»
22.35 Х/ф «Кохання на два полюси» 16+
00.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Новини
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 «Поцілунок долі» 16+
01.15 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+
03.40 Реальна містика
05.10 Зоряний шлях

СУБОТА, 18
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.25 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Що там з Євробаченням?
10.50 Фольк-music
12.10 Т/с «Незнайомка з УайлдфеллХоллу»
15.10 Книга.ua
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Естафета 4х7,5 км (чол.)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.25 Чоловічий клуб
19.00, 22.30 Національний відбір
учасника від України на Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2017», 3 тур
21.30 Новини
22.00 Мистецький пульс Америки
23.23 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Чемпіонат світу.
Естафета 4х7,5 км (чол.)
03.45 Д/с «Джон Фітцжеральд
Кеннеді»
05.35 Новини
1+1
06.00 Х/ф «За взаємною згодою» 16+
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Гроші»
11.15 «Світське життя»
12.15 «Одруження наосліп-3»
14.00 «Голос країни-7»
16.30, 21.15 «Вечірній Квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»
23.10 «Світське життя»
00.10 «Ліга сміху-2017»
02.00 Х/ф «Влада вогню»
03.35 «Неділя з Кварталом»
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.40, 20.00, 01.55 «Подробиці»

07.40 Х/ф «Суєта суєт»
09.30 «Україна вражає»
10.00 Док.проект «Юрій Богатирьов. Ідеальний виконавець»
10.50 Х/ф «Неждано-негадано»
12.20 Х/ф «Рідня»
14.20 Т/с «Генеральська невістка», 1-4сс.
18.00, 20.30 Т/с «Знахарка»,
1-4 сс. (16+)
22.20 Х/ф «Тільки повернись»
(16+)
00.05 Х/ф «Палаючий острів»
(18+)
02.25 Х/ф «Чудо в краю забуття»
04.05 Док.проект «Юрій Богатирьов. Ідеальний виконавець»
04.40 Х/ф «Неждано-негадано»
ICTV
04.40 Факти
05.00 Х/ф «Голдфінгер»
06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості національної роботи
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Блакитна безодня»
16+
16.45 Х/ф «Ягуар» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 16+
00.50 Х/ф «Імперія вовків» 16+
02.55 Т/с «Код Костянтина» 16+

07.10 Зоряний шлях
09.00, 15.20 Т/с «Умови контракту» 16+
15.00, 19.00, 02.00 Новини
17.20, 19.40 Т/с «Перехрестя
Олександра Вербова»
22.00 Х/ф «Мільйонер»
00.00 Реальна містика
02.40 Т/с «C.S.I. Майамі» 16+
04.50 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 19
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Національний відбір учасника від України на Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2017», 3 тур
12.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Масстарт 12,5 км (жін.)
13.30 Спогади
13.55 Мистецькі історії
14.10 Фольк-music
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Мас-старт 15 км (чол.)
16.40 Твій дім-2
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/ф «Небо падає»
22.20 Д/с «Легенди тофу»
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
свободи»
02.40 Д/ф «Мій Майдан»
03.45 Віра. Надія. Любов
04.40 Д/ф «Коли я мовчу»
05.35 Новини
1+1

СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Це мій собака»
12.15 «МастерШеф Діти-2»
19.00 «Євробачення-2017»
21.25 Т/с «Коли ми вдома»
22.40 «Євробачення-2017. Підсумки голосування»
23.45 «Давай поговоримо про
секс-3»
01.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
07.00 Новини

06.00 Х/ф «Влада вогню»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
10.05 «Українські сенсації»
11.00 «Світ навиворіт-3. Танзанія»
12.10 «На ножах»
13.55 Х/ф «Останній москаль»
17.45 Х/ф «8 перших побачень»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15, 02.00 Х/ф «Погана компанія» 16+
01.25 «Аргумент кiно»

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-

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.35 «Подробиці»
07.00 Х/ф «Рідня»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Т/с «Знахарка», 1-4 сс.
(16+)
16.00 Т/с «Своя правда», 1-4 сс.
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Генеральська невістка», 1-4 сс.
01.15 Х/ф «Для домашнього
огнища»
ICTV
04.35 Факти
05.05 Х/ф «Куляста блискавка»
07.15 Т/с «Відділ 44» 16+
10.55, 11.50, 13.00 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 16+
16.05 Х/ф «Леон» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Х/ф «Повітряний маршал»
16+
22.30 Х/ф «Викрадена-2» 16+
00.15 Х/ф «Дівчина з тату дракона» 16+
03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
СТБ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
12.15 «Євробачення-2017»
16.00, 23.10 «Я соромлюсь свого тіла-4»
18.00, 22.10, 00.25 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
УКРАЇНА
06.50 Новини
07.40 Зоряний шлях
09.15 Т/с «Поцілунок долі» 16+
13.00 Т/с «Перехрестя Олександра Вербова»
16.50, 20.00 Т/с «Пощастить у
коханні» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Мамине кохання» 16+
23.15 Реальна містика
02.10 Т/с «Райське місце» 16+

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.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ТАЛАНТ

Аліна Стіфарова: «ТАНЕЦЬ –

ЦЕ ГАРЯЧА СУМIШ ЕМОЦIЙ I МУЗИКИ»
Людина влаштована так, що з самого початку свого особистісного розвитку прагне до пошуку та реалізації
своїх істинних пристрастей та інтересів. Звісно, усе починається з дитинства, коли батьки, взявши малечу за
руку, відводять її на заняття з танців,
вокалу, малювання, футболу, гімнастики тощо. Не кожному подобається
нове хобі, тоді доводиться йти далі й
шукати щось по-справжньому «своє».
А буває й так, що дитина закохується
в те заняття, куди спрямували батьки.
Так сталося у героїні цього інтерв’ю
Аліни Стіфарової – студентки третього курсу спеціальності «Готельноресторанна справа» Полтавського
університету економіки і торгівлі. Талановита дівчина потрапила в сотню
найкращих танцюристів України проекту «Танцюють всі-9» і довела, що за
маленькими перемогами може ховатися велике майбутнє.
– Із якого віку танцюєш? Ти сама вирішила займатися танцями чи хтось спонукав
до цього?
– Займаюся танцями з чотирьох років.
Ще в дитячому садочку був набір дітей у
танцювальний колектив. Мої батьки, не
роздумуючи, відвели мене. А пізніше мене
взяли в основний склад колективу Кременчуцького міського палацу культури.

ком «Топ 100», розплакалася від щастя… Це
був неймовірний стан! Матуся перша мене
привітала зі словами «ти розумниця, я завжди в тебе вірила». Я була просто щаслива!

– Розкажи про випробування, які були на
проекті.
– Першим випробуванням у топ-100 була
хореографія в образах. Ми діставали конверт з ім'ям певного персонажа, потім потрібно було перевтілитися в нього і станцювати свою хореографію. Мені випала Мати
Тереза. Я зраділа, тому що образ великодушної, доброї жінки мені імпонує. Другим
випробуванням була хореографія від суддів
проекту. Діставши конверт, я дізналася, що
буду в групі Тетяни Денисової. Це був модерн! «Що може бути краще?» – подумала я
і успішно досягла позитивного вердикту
суддів після танцю. Далі було випробування «Напам'ять». До нас приїхала 82-річна
жінка, яка танцювала з партнером сальсу.
Усіх учасників зібрали в залі, продемонстрували хореографію, а пізніше Влад Яма
сказав: «А тепер все, що ви побачили на сцені, через годину ми чекаємо від вас». Це
було щось! Наступного дня ми танцювали
контемп від переможця 8-го сезону Ільдара
– А від якого віку варто починати займа- Гайнутдінова – романтична історія Ромео і
тися танцями, і чи діє тут правило «ніко- Джульєтти, яку ми «прожили» в танці.

ли не пізно»?
– Ніколи не пізно почати – це справді так.
І чим раніше, тим краще. Зі свого досвіду
можу сказати, що починаючи танцювати з самого дитинства, ти глибоко занурюєшся в цю
сферу, і танці стають не просто звичайним
хобі, а перетворюються на стиль життя.

– Згадаєш, яким був перший танцювальний виступ?

– Як часто тренуєшся?

– Як вважаєш, таке заняття впливає на
людину?

рок хотілося б повчитися?

– Зараз тренуюся 4 дні на тиждень. Нині
– Звичайно! Перший мій танець нази- освоюю новий танцювальний напрям – pole
вався «Топ-топ», навіть досі пам’ятаю дея- dance. Люблю різноманітність і люблю тренукі рухи (усміхається).
вання. Я підживлююся тим, що вчуся чомусь
– У яких стилях танцюєш зараз?
новому. Адже так цікаво щодня спостерігати
– В естрадно-спортивному, але практи- за собою і своїми маленькими успіхами.
кую ще й контемп, джаз, модерн, хай хілс,
– Чи відвідувала майстер-класи відомих
джаз-фанк, трохи хіп-хопу та ін.
танцюристів? І в кого з танцювальних зі-

– Танець – це гаряча суміш емоцій і музики. Ці два компоненти якнайкраще доповнюють один одного. Як каже мій керівник: «Танцюйте душею». І я не можу не погодитися. Коли «проживаєш» історію танцюючи, відчуваєш рухи зсередини – тоді
отримуєш величезну насолоду.

– Я відвідувала майстер-клас із хіп-хопу
Франциско Гомеса. Хореографія була дуже
екстравагантна (в принципі, як і сам хореограф), після чого отримала диплом про проходження навчання. Також відвідувала
майстер-класи від фіналістів танцювального шоу «Танцюють всі». Моя мрія – отримати
урок від Тетяни Денисової, люблю її стиль.

– Тепер цікаво дізнатися про твою участь
у проекті «Танцюють всі-9». Із чого все
почалося? Знову ж, це була твоя ідея чи
хтось підштовхнув?
– Ой, це цікава історія! Відпочиваючи після навчання, я побачила вхідний дзвінок із
невідомого номера. Підняла слухавку і почула наступне: «Здрастуйте! Це Аліна? Вас
турбує телеканал СТБ, проект «Танцюють
всі». Ми хотіли б запропонувати вам спробувати себе на передкастингу, що відбудеться
в суботу». А на той момент була середа! Я в
стані шоку відповіла: «Так, добре, я буду».
Зрозумівши пізніше, що в мене залишилося
3 дні на репетиції танцю. Але я люблю експерименти і спонтанні рішення.

– Як твої близькі, друзі відреагували на
те, що ти потрапила до сотні найкращих
танцюристів України? Напевно влаштували класне свято?..
– Зі мною була моя близька подруга, яка
побачивши мене ще за лаштунками з квит-

– Так, було й таке. Я дуже цілеспрямована людина. І якщо захочу чогось, то йтиму
до кінця. Вважаю, що така риса характеру
мені допомогла отримати перемогу в конкурсі.

– Аліно, ти надзвичайно яскрава особистість, красива, харизматична дівчина, не
було пропозицій взяти участь ще в якомусь телевізійному проекті?

– Спасибі величезне за компліменти.
Нічого не загадую, буде видно. Після про– Що для тебе виявилося найскладнішим екту мене запросили на зйомки серіалу
на проекті?
«Казки У», дуже весело і цікаво було.
– Найскладнішим для мене був режим. Сон
– Як видно з соціальних мереж, ти ще й
– 2 години на добу – нестерпно для тієї, яка люактивно читаєш різного жанру літератубить гарненько поспати (усміхається).
ру. А що читаєш зараз?
– Із ким потоваришувала на проекті?
– Дуже люблю літературу! Особливо
– На проекті ми всі були однією сім’єю. класику. Зараз перечитую Булгакова «МайРазом підтримували один одного, співчу- стер і Маргарита». Сюжет твору надзвичайвали. Складно виокремити когось, знайшла но цікавий. Складається враження ніби побагато друзів, із якими спілкуюся й нині.
трапляєш в особливий світ, де реальність
– Хто із суддів тобі ближче?
поєднується з фантастикою і містикою.
– Напевно, Костянтин Томільченко. Ми
– Як взагалі відпочиваєш? Надаєш перез ним спілкувалися за лаштунками. Дуже
вагу активному відпочинку чи любиш
весела і проста людина!
більше побути вдома?
– Як ти ставишся до такого, можна сказа– Не люблю пасивний відпочинок. Так, іноти, нового формату «Танцюють всі-9»? ді можна полежати на дивані перед телевізором, але я вважаю, що куди краще пройтися з
Адже цей сезон був міжнародним.
– Позитивно! Талантів багато, чому б і друзями або зайнятися чимось корисним. Нані? Тим більше, для учасників це чудова приклад, подорожувати. Чому б і ні?
можливість поспілкуватися з іноземцями,
– Хотіла би мати свою школу танців? Якщо
так, то як би ти там все організувала?
дізнатися про їхні місцеві звичаї і навіть
трішки мову повчити.
– Так, безумовно! Я хотіла б працювати
– Як в університеті застосовуєш свій та- з дітками, навчати їх танцю від азів. Щоб
ми разом стали сильною танцювальною
лант?
– У нас є танцювальний колектив «Екс- командою.
трім». Наша хореограф Наталія ставить по– Твоя особиста формула успіху?
становки в найрізноманітніших стилях. Ми
– Бери від життя все – це моє кредо.
дуже часто виступаємо в університеті, а та– Ну і на останок: ти віриш у професіонакож підтримуємо форму на тренуваннях.
лізм чи талант?
– Також знаю, що ти маєш звання «Міс
– Я за талановитий професіоналізм.

ПУЕТ». Як вдалося перемогти в такому
конкурсі?

Тетяна ПАНАСЮК
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«Ключем до будь-якої науки є знак питання».
Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник

ДОСЛІДЖЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ

ЧОМУ ПРИ КОЖНОМУ РОЗБЛОКУВАННІ
ВАШОГО СМАРТФОНА АБО УВІМКНЕННІ ПК
ВИ ПОВИННІ ДЯКУВАТИ УКРАЇНЦЮ
ЛЮБОМИРУ РОМАНКІВУ?

С

ьогоднішнє суспільство вже не здивуєш
жодними сучасними
технологіями, оскільки майже кожен, хто
«йде в ногу з часом», може похвалитися наявністю хоча б одного смартфона, планшета чи
ПК, а дехто і в кількох екземплярах. Однак більшість із нас
навіть не усвідомлюють, що
всього цього могло б і не бути,
якби один український вчений,
уродженець міста Жовква
Львівської області, у 1962 році
не винайшов спосіб запису інформації на жорсткий диск.
Саме Любомир Романків,
працівник всесвітньо відомої
компанії IBM, перший у світі
розробив магнітні голівки, за
допомогою яких можна було
записувати інформацію. Над
цим же завданням «ламали»
голови ще 9 інших компаній.
Утім, лише виходець з України
мав суттєву перевагу – тільки
він розбирався в хімічній інженерії, електрохімії та металургії.
Спочатку ці голівки були завбільшки з квасолину, проте
команда Романківа працювала
доти, доки їхній розмір не зменшився до товщини волосини.
Простими словами – «Щойно ви тиснете ґудзик (кнопка
вмикання – авт.) на своєму
комп’ютері – я вже працюю для
вас», – Романків пояснює важливість свого винаходу.
Сам її концепт розробили
досить швидко. Питання про
те, як вона мала б виглядати,
вирішувалося близько року, а
процеси технологічної розробки тривали майже 5 років. Над
ними в команді працювали ще
7 осіб.
Цей винахід зробив переворот у комп’ютерній індустрії
та допоміг здешевити зберігання цифрових даних. Якщо у
1979 р. збереження 1 гігабайта
інформації коштувало півмільйона доларів, то в наші дні – декілька центів.

Розробивши магнітні голівки, компанія ІВМ випустила на
ринок перші у світі жорсткі
диски. Дебютну партію щойно
виготовлених дисків якраз і
придбала компанія Apple, яка
саме тоді почала випускати
свої перші ПК.

САМЕ ЛЮБОМИР
РОМАНКІВ, ПРАЦІВНИК ВСЕСВІТНЬО
ВІДОМОЇ КОМПАНІЇ
IBM, ПЕРШИЙ
У СВІТІ РОЗРОБИВ
МАГНІТНІ ГОЛІВКИ,
ЗА ДОПОМОГОЮ
ЯКИХ МОЖНА БУЛО ЗАПИСУВАТИ
ІНФОРМАЦІЮ

мав завдяки Пласту. Пласт допоміг йому в тому, що «навчив
робити крок за кроком, відважно. І якщо є якась поразка, то
треба знайти спосіб як її перебороти і далі просуватися вперед». Наразі пан Любомир є Начальним пластуном (тобто головним пластуном світу).
Цікаво, що магнітними голівками винахідливість українця не обмежується. У нього
67 патентів та 150 опублікованих винаходів.
«Коли я починав над цим
працювати, то не уявляв, який
вплив мій винахід матиме на
людство і на комунікацію.
Якщо хтось каже, що це неможливо зробити, то я кажу:
«Якщо ви не можете, хтось інший мусить це зробити». Що
тяжче завдання, то більший
виклик для мене. Як я дізнався, що 9 різних компаній працюють над будовою магнітних
голівок і не можуть їх збудувати, мій мозок почав працювати – я почав шукати інший спосіб», – саме ці слова мене найбільше надихають, тому я й зупинив свій вибір на постаті
Любомира для ґрунтовного дослідження.
Романків 70 років живе за
кордоном, має канадське громадянство, Україну називає
найважливішою для себе країною, але переїжджати на
Батьківщину не збирається, бо
«працюючи в ІВМ, я можу значно більше зробити для України». Як зізнається дослідник,
щоночі він читає українську
пресу і якщо новини в ній погані, довго не може заснути.
Звертаючись до молодих працівників, завжди наголошує:
«Виходьте за рамки і будьте
непоступними. Своїм ентузіазмом до праці дивуйте інших».
Тож, друзі, робіть неможливе!

Багаторічна наукова діяльність та робота в ІВМ проклали
вченому з України шлях до
Зали національної слави США,
де його портрет висить поряд з
Максим ДЬОМА,
студент Хмельницького
іншими винахідниками, зокрема Стівом Джобсом. Любомир кооперативного торговельноекономічного інституту
каже, що цю нагороду він отри-

З ЕЛЕКТРОНКИ

ДО ПОЛЬЩI НА ГОСТИНУ
У рамках співпраці Вінницького кооперативного інституту та Вищої школи економіки, права та медичних наук ім. Е. Ліпінського (м. Кельце, Польща) відбулася перша екскурсія викладачів та студентів до закладу партнера.
Насичена програма мандрівки залишиться
надовго в пам’яті усіх подорожуючих. Гостинні
господарі ознайомили українську делегацію із
культурними традиціями своєї країни, історією

та планами на майбутнє. Під час відвідин Польщі вінницьким мандрівникам вдалося побачити
кращі пам’ятки Свєнтокшиського воєводства.
Незабутнє враження справив на молодь візит
наукового центру Леонардо да Вінчі в Підзамче.
У науковому центрі геоедукації студенти переглянули 3D-фільм про минуле Землі.
Неабияке враження залишилось у студентів
під час візиту до Вищої школи економіки, права
та медичних наук. Цікава екскурсія навчальним
закладом передбачала знайомство з його керівництвом, структурою школи та головне – обмін
досвідом між студентами.

У ЦЕНТРI УВАГИ –
ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНА
СИСТЕМА

Нещодавно на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих учених на тему «Сучасний стан та
пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України».
Захід проведено спільно з Інститутом економіки та фінансів ЛТЕУ,
Інститутом модернізації змісту освіти, Регіональною філією Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові та кафедрою фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ.
Мета конференції –
обговорення проблем
та перспектив розвитку фінансово-економічної системи України з урахуванням національних та регіональних особливостей, обмін досвідом.
Відкрив захід Петро
Куцик – професор,
ректор Львівського
торговельно-економічного університету.
До вітального слова
долучилися: доцент,
директор Інституту
економіки та фінансів
Тамара Герасименко,
завідувач кафедри фінансів, кредиту та
страхування Львівського торговельноекономічного університету Тарас Васильців
та модератор заходу,
доцент кафедри фінансів, кредиту та

страхування Тетяна
Мединська.
Учасники конференції
детально розглянули
чинники впливу та
основні складові економічної політики уряду. Багато уваги приділили актуальним проблемам страхового
ринку в Україні; визначили напрями і засоби
покращення інвестиційної привабливості
національного господарства. Вдалося подискутувати і про розвиток аудиту як порівняно нового виду діяльності в Україні. Не
забули і про розвиток
банківської системи.
У конференції взяли
участь учасники з Києва, Чернігова, Ірпеня,
Хмельницького, ІваноФранківська, Львова.
Загальна кількість на-

лічувала 168 осіб, із
них – 144 студенти, 13
аспірантів, 11 молодих
вчених, які представляли двадцять вишів
та наукових установ
України. Львівський
кооперативний коледж економіки і права представили Наталя Зубко, Михайло Голубка, Ольга Мельник,
Юлія Флінта.
На завершення конференції, організатори висловили подяку
всім учасникам та їх
науковим керівникам.
Професор Тарас Васильців вручив учасникам грамоти та
збірники матеріалів, а
науковим керівникам
– подяки.

За інформацією
прес-служби
ЛККЕіП
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ВИПРОБУВАННЯ АВДIЇВКОЮ
Масштабна ескалація насильства на Донбасі не виглядає випадковою. Схоже, Росія намагається скористатися моментом, аби максимально загострити ситуацію з Україною, створити підстави для розмов про гуманітарну катастрофу
(пам’ять про події у сирійському місті Алеппо ще дуже свіжа) та спробувати добитися набуття статусу головного диспетчера мирного процесу на сході нашої держави. Проте задумам Кремля українці дали відсіч.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ВИПАДКОВА
ЗАКОНОМІРНІСТЬ?
Показово, що загострення
ситуації на Донбасі розпочалося після телефонної розмови
Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Також минулого
тижня державним секретарем
США офіційно став Рекс Тіллерсон, колишній шеф Exxon
Mobile, кавалер російського ордена Дружби Народів, з приходом якого з Державного департаменту пішли чимало клерківфахівців. Схоже, в Кремлі вирішили, що мають на якийсь час
розв’язані руки, у всякому разі
– для ефективного наступу на
українські позиції. З огляду на
це, бої в районі Авдіївки мають
неабияке значення для українського суспільства, адже вони
вчергове довели, що покладатися нашій державі варто лише
на себе.

АВДІЇВКА, АЛЕППО:
МІСТА – РІЗНІ,
ВОРОГ – ОДИН
Є кілька причин, через які
саме це невелике містечко на
Донбасі стало точкою на карті,
до якої була прикута увага всього світу. Воно розташоване неподалік Донецька, і у місцевій
промисловій зоні сутички проходили постійно. Серед україн-

ських воїнів там є бійці «Правого сектору», і Росія намагалася
використати цей факт у власних провокаціях. Мовляв, «добровольчі підрозділи» пішли на
штурм позицій противника.
Але є і більш вагома причина –
система опалення Авдіївки замкнена на потужності місцевого коксохімічного комбінату,
найпотужнішого у Європі промислового активу Ріната Ахметова. Артилерійські удари по
КХК призвели до серйозних
проблем з опаленням у місті.
Треба нагадати, що гібридна
війна – це війна насамперед за
настрої та погляди, а не загарбання тієї чи іншої території. У
Росії це давно усвідомили та намагаються докласти максимум
зусиль, аби породити у світової
спільноти чітке уявлення про
можливу гуманітарну катастрофу в Авдіївці. Ситуація накладається на недавні події у
сирійському Алеппо, гуманітарна катастрофа в якому примусила весь світ жахнутися. Тепер стає зрозумілим, чому російські прокремлівські політологи ще в грудні анонсували
атаку на Донбасі із застосуванням всього арсеналу ведення
бойових дій, включаючи артилерію та авіацію. Окупанти намагаються добитися свого за
будь-яку ціну, не шкодуючи живої сили – втрати нападників
набагато переважають кількість загиблих та поранених
українських бійців.

сі на Росію. Хіба що у СММ
ОБСЄ говорять про провокації
з двох боків.

РОСІЙСЬКА КЛОУНАДА
НЕ ПРОЙШЛА

ний інтерес Росії до подій в Авдіївці. Це – надзвичайно висока
інформаційна активність її VIPкоментаторів, і у даному випадку мова йде не лише про представників Думи, які зі звичним
розумінням власного патріотизму закликали «покарати
Україну, поставити її на місце».
Практично щодня ситуацію в
Авдіївці коментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, а особисто російський президент у Будапешті наголосив,
що Україна намагається за рахунок військової ескалації не
допустити зняття санкцій з Росії та шукає можливості для налагодження контактів з новим
керівництвом США. Для Путіна, схоже, було важливим зробити таку заяву саме на території ЄС, намагаючись в такий
спосіб вбити клин між різними
центрами впливу на формування позиції західного світу.

рів. Насамперед – це мужність
та звитяга українських захисників, які вміло тримають оборону у непростих умовах, завдаючи загарбникам величезних втрат. Ефективно спрацювали у місті і співробітники
СБУ, які оперативно викрили
та нейтралізували кількох корегувальників вогню російськосепаратистських військ. Ще
один фактор – злагоджена робота представників виконавчої
влади та волонтерів, які зуміли
не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі, створили
можливість для дипломатичного маневру. Показово, що в
Авдіївці, яка піддавалася обстрілам, побував і прем’єрміністр Володимир Гройсман,
а голова Донецької цивільновійськової адміністрації Павло
Жебрівський провів у місті
кілька діб поспіль. Минулого
тижня допомога постраждалоІНФОРМАЦІЙНА
му місту надійшла з усіх куточУКРАЇНСЬКІ БІЙЦІ
АКТИВНІСТЬ РОСІЇ:
ків України.
НЕ ПОСТУПЛЯТЬСЯ
ЩО ЗА ЦИМ СТОЇТЬ?
Петро Порошенко був змуЄ ще одна прикмета, яка доПроте задум Росії не був реа- шений перервати візит до Берзволяє говорити про підвище- лізований завдяки низці факто- ліна, тим самим привернувши
більше уваги до ескалації конфлікту на Донбасі. Президент
зібрав Військовий кабінет
РНБО, щоб обговорити ситуацію та продемонструвати готовність давати відсіч. Хоча
українські нардепи не зуміли
зібратися на дострокову парламентську сесію, голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся з відкритим листом до
колег-законодавців, акцентуючи увагу на причинах ескалації
насильства на Донбасі. Показовою стала і ситуація з міністром закордонних справ Данії
Андерсом Самуельсеном, який
разом зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним не зуміли потрапити до Широкіного
під Маріуполем – на заваді стали обстріли бойовиків. І Білий
Дім, хай із триденним запізненням, і ЄС, і НАТО достатньо
чітко дали зрозуміти, що покладають відповідальність за
загострення ситуації на Донба-

Власне, це засвідчило і засідання Ради Безпеки ООН, головування у якій у лютому перейшло до України. Позиції постійних членів РБ залишилися
незмінними, і геополітична клоунада російського постпреда Віталія Чуркіна, який повторював
слова Володимира Путіна, нічого не могла змінити. Конфлікт
на Донбасі лише наголошує на
масштабній кризі існуючої системи ООН, підкреслює необхідність змін у системі міжнародних відносин.
Наприкінці тижня відбулася
телефонна розмова Петра Порошенка з Дональдом Трампом.
Президенти України та США обговорили ситуацію на Донбасі,
американський наголосив на готовності допомагати встановленню миру в нашій державі.
Цікаво, що вже згаданий Дмитро Пєсков назвав ситуацію в
Авдіївці приводом для активізації діалогу між США та Росією, проте цього поки не відбулося, швидше, навпаки – офіційна
позиція Вашингтона поступово
стає все менш сприятливою для
Кремля. У цьому контексті візит Петра Порошенка за океан,
який заплановано на кінець лютого, має вагоме значення. Не
менш показовим виглядає і
прагнення Палати представників Конгресу США повторно розглянути Акт про підтримку
України, ухвалення якого може
мати не лише практичне, але і
психологічне значення.
Однак громадянам України
не варто особливо захоплюватися геополітичними пасьянсами.
У ситуації, що склалася після
практично трьох років протистояння з Росією, замало просто
вижити, необхідно змінюватися
та перемагати. Випробування
Авдіївкою зуміла витримати не
лише українська армія, але і
система державного управління. Ескалація ситуації на Донбасі призводить і до суттєвих
змін у настроях місцевого населення, яке більше не чекає на
«рускій мір», усвідомлюючи через власні страждання та поневіряння небезпеку, яку він несе.
Україна продовжує важку та часом відчайдушну боротьбу за
свою незалежність, яка і надалі
потребуватиме максимального
напруження сил. Турбулентні
зміни у системі міжнародних
відносин, що спостерігаються
сьогодні, не дозволяють навіть
мріяти про перепочинок.
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«Немає нічого більш впорядкованого, ніж природа».
Марк Туллiй ЦИЦЕРОН, давньоримський полiтичний дiяч

Озеро Несамовите одне з найвищих озер в
українських Карпатах: розташоване на схилах
гори Туркул на висоті 1750 метрів. Вчені стверджують, що воно льодовикового походження.

НЕСАМОВИТЕ ДЛЯ ТАКИХ,
ХТО НЕСАМОВИТО ЛЮБИТЬ КРАСУ

Ц

ікаво, що якщо дивитися на озеро з
Чорногірського хребта, то Несамовите нагадує Антарктиду. Коли
температура повітря опускається
нижче нуля, вода в Несамовитому
замерзає. Навіть у спекотну літню пору вода
в ньому не прогрівається і не варто ризикувати зануритися у його синь.
Озеро за площею невелике – 88 на 45 метрів,
а глибина коливається від 1 до 1,5 метра. Живиться гірське озеро переважно атмосферними опадами, дощами і талим снігом. Поверхневого стоку воно не має, але нижче моренного валу (шару породи, зібраного на своєму
шляху льодовиком) витікає декілька струмків
– приток Прута. У Несамовитому не водиться
жодного виду риби, водночас тут живе червонокнижний вид жаби – жаба прудка, тритон
карпатський і тритон альпійський.
Прикро, але в останні десятиліття унаслідок рекреаційного навантаження екологічна
ситуація на озері досягла загрозливого стану
і цілком ймовірно, що водойма може деградувати.
Карпатські схили, вершини, річки мають
свої неповторні таємничі історії, легенди. Не
оминули перекази гуцулів і озеро Несамовите. Гуцули стверджують, що це місце виняткової загадковості. За народними переказами, саме на озері народжується град і причиною цього є душі грішних людей, які там покояться. Треба бути обережним коли спробуєте метнути камінь в озеро, бо існує велика
ймовірність попадання в одну з таких загублених душ і тоді з озера постане вершник,

Дорогою на озеро Несамовите

який гарцюватиме скелями, аж каміння котитиметься вниз, бо його спокій порушений
необачними діями подорожуючих. А з озера
винирнуть й інші загублені душі, збираючи
це каміння. Та згодом розв’яжуть свої торби
і розпочнеться сильна гроза.
Горяни оповідають ще одну легенду, буцімто молода утоплениця не любить, аби
люди порушували її спокій, купаючись в
озері. Такий сміливець обов’язково дістане
на горіхи і викличе негоду. Але існують і

приємні легенди. Так, романтична байка
розповідає, що холостяку або холостячці,
які прагнуть знайти собі пару, досить вмитися в озерній воді та вже менш ніж за півроку святкуватимуть весілля. Проте, пірнувши в озеро, можна ніколи не зустріти
свою другу половинку.
Дістатися Несамовитого можна досить
просто. Ми з колегою журналістом спробували зробити це з підніжжя Говерли, від туристичної бази «Заросляк». Довжина маршруту
понад 7 кілометрів, а в часі він займає 3-4 години в один бік. Попрямувавши на південь,
перейшли річку Прут, вийшли на північному
сході гірського хребта вершини Пожижевської. Справа розташувалися будинки дослідницького стаціонару Екологічного Інституту Карпат Національної Академії Наук.
Тут ми відвідали метеостанцію і попрямували, як кажуть гуцули, «австрійською дорогою», яка простелилася між горами Пожижевською та Данціж.
Обійшовши скелясті вершини, вийшли на
природний оглядовий майданчик, звідки відкривається чудова широка панорама на Великі і Малі Кізли, карові гребені, які виникли в
давні часи за допомогою льодовиків. На верхній межі цього карпатського лісу, а це понад
1400 м над рівнем моря, росте багато рідкісних рослин: фіалка відхилена, гірська арніка,
карпатські дзвоники, шафран та білий сон.
На полонині побачили ще одного рідкісного
представника флори – східний рододендрон

карпатський. По дорозі доводиться переходити не один гірський потічок, аж поки не дістаємося ще одного гірського озера без назви,
яке так і нарекли – Безіменне. Звідси вже рукою подати до Несамовитого. До речі, не заблукати мандрівникам допоможе маркований маршрут. Сам маршрут не такий легкий,
бо місцями його доводилося долати прямо по
снігу на чотирьох, переходити мастким болотом, то ж не варто економити на взутті.
Але не пошкодуєте, коли доберетеся до
озера. Навкруги тиша, високе голубе небо і
дзеркальна гладь озера. Якось боязко було
навіть промовити слово. Поглянувши у воду,
помітили сотні, якщо не тисячі тіл прудких
жаб, які білим покривалом встелили дно…
Далі піднялися на гірський хребет. Від Несамовитого розходяться різноманітні і цікаві
маршрути Чорногірським хребтом. Ліворуч,
на північний схід – маршрут до Шпиці, до
яких менше двох кілометрів, за спиною – Говерла, попереду ще один карпатський двотисячник, гора Ребра. Аби збагнути чому Ребра,
досить глянути на гору знизу. Хребтом проходили військові дії у першу світову війну,
про що нагадують десятки метрів виритих
окопів, бунти колючого дроту.
Подолавши цей маршрут, ви спокійно можете зарахувати себе до справжніх карпатських мандрівників, яким підкорилися гори.
Тож вперед. Гори чекають!

Михайло МАЗУР
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»
У САДУ

ОБЕРIГ
IЗ КIСТОЧКИ
Чи можна вирощувати калину
з кісточки?
Розмножити насінням калину можна, однак його схожість невисока. Насіння потребує тривалої стратифікації.
Ягоди краще збирати недозрілими, у вересні. Насіння відді-

ляють від м’якоті, промивають
та висушують. Свіжозібране нестратифіковане насіння можна
висіяти у відкритий грунт во-

сени. Тоді сходи з’являться
лише за рік.
На стратифікацію насіння
поміщають у вологий пісок,
мох чи тирсу і тримають за
температури 20–28 град. два
місяці. Потім ящик із піском переносять до весни у приміщення з температурою 0–5 град.
(підвал або холодильник).
А навесні висаджують у
відкритий грунт. Перші кілька
років сіянці ростуть повільно. На постійне місце їх виса-

джують у 2–3-річному віці.
Насіння зберігає схожість до
двох років. Зацвіте калина,
вирощена з насіння, за 4–6 років. А розмножені вегетативно саджанці вступають у плодоношення на 2–3 рік після
посадки.
Отже, вегетативним способом (відводками або зеленими живцями) розмножити калину простіше.

ПОРА ОЖЕЛЕДИЦЬ
Зимової пори існує загроза не лише переохолодження, а й
травмування на слизьких поверхнях. Внаслідок падіння можна дістати забиття, синці, подряпини, трапляються і вивихи, різні переломи, струс мозку, відрив нирки тощо.

П

Часто при падінні стається
ушкодження грудної клітки,
зокрема перелом ребра або навіть кількох ребер. Ця травма
може призвести до ураження органів дихальної і серцево-судинної
систем. Перелом ребра може проявлятися сильним болем при диханні у ділянці ушкодження, утворенням гематоми, навіть кровотечею через горло.
При переломі ребер не можна вдаватися до самолікування, щоб не спричинити ускладнень. Навіть, як здається
постраждалому, за неінтенсивного
болю після забиття грудної клітки не
слід покладатися на те, що все нормалізується. Обов’язково зверніться до медичного закладу для проведення рентгенологічного обстеження і призначення лікування. Воно полягає у знеболю-

СЛУЖБА
ДАЄ СТАЖ

?

Чи зараховують час військової служби до стажу, що дає право на пенсію
на пільгових умовах?

Катерина ОКУНЬ

ЗДОРОВІ БУДЬМО!

ісля падіння, як правило, постраждалий відчуває біль у
травмованому місці. Поки він
не потрапить у лікарню чи
травмпункт, для уникнення больового
шоку йому слід прийняти знеболювальний препарат, а задля зняття стресу –
заспокійливе (корвалол, валеріанові
краплі або таблетку транквілізатора).
Перша медична допомога травмованому полягає в тому, щоб знезаразити
відкриті рани, а також унеможливити
рух (іммобілізація) забитої чи зламаної
кінцівки завдяки накладанню шини із
підручних засобів – тростини, дощечки,
прямої гілки тощо. Потім необхідно доставити постраждалого в медичний заклад, де проведуть обстеження (рентгенологічне, ультразвукове) і лікувальні
заходи за діагнозом.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ванні, за потреби – пункції для видалення крові, що може зібратися у грудній
клітці. Основним же фактором лікування травми є спокій. Період відновлення
становитиме близько місяця за дотримання всіх рекомендацій лікарів.

Олексій ГРИНЧЕНКО,
хірург-травматолог

Статтею 8 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» (в редакції Закону України від 5.03.2015 р.
№242-VIII) передбачено, що час проходження
строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошують відповідно до
Закону України «Про оборону України», зараховують до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах,
якщо на момент призову на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що оголошують відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією
або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової
військової служби, а також військової служби в
особливий період, які зараховують до пільгового стажу роботи, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах.
Наприклад, якщо до призову на військову
службу в особливий період особа працювала
ливарником металів та сплавів або навчалася у
ПТУ відповідній професії, їй зарахують час
служби до стажу так, ніби вона і далі там працювала чи навчалася.
Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за Списком №1, потрібно мати відповідний стаж не менш як 5 років, і в цій тривалості може бути не більш як 2,5 року військової
служби.

Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

ЗРОБЛЕНО З ЛЮБОВ’Ю
Цукерки – традиційний подарунок до свят. Пропонуємо всім ласункам і творчим натурам поекспериментувати і приготувати цукерки самостійно. Власноруч приготовлені солодощі можна подарувати до Дня Валентина коханій людині, якій буде приємно оцінити ваш кулінарний шедевр.

ВІДЕНСЬКИЙ
І
Й
ТРЮФЕЛЬ

шати вершки та шоколад, додати алкоголь, перемішати.
Поставити у холодильник на
40 хв. Маса повинна стати пластичною. Чайною ложкою набирати масу й формувати невеликі кульки. Розкласти на дошці,
вкритій пергаментом, поставити на 20 хв. у холодильник. Какао просіяти на тарілку й обваляти у ньому трюфелі.

• 150 г чорного шоколаду
• 70 мл вершків (35%)
• 3 столові ложки какао
• по столовій ложці цукрової БАУНТІ
пудри та коньяку або лікеру • 200 мл вершків (20%)
• 50 г вершкового масла
Шоколад розтопити на во- • 100 г цукру
дяній бані. Вершки довести до • 200 г кокосової стружки
кипіння, але не кип’ятити. Змі- • 200–250 г шоколаду

Розтопити у каструлі масло з вершками та цукром.
Зняти з вогню, додати кокосову стружку, перемішати.
Масу викласти у форму,
вкриту плівкою, поставити в
морозилку на 1 год. Дістати й
нарізати масу невеликими
шматочками. Знову поклас-

ти в морозилку на 3 год. Шоколад розтопити на водяній
бані, охолодити. Умочити кожен батончик у глазур. Покласти батончики в холодильник на 30 хв.

ФРУКТИ
В ШОКОЛАДІ

вкладати горіх. Акуратно викласти начинку на шоколад.
Залити шаром шоколаду. Поставити в холодильник до застигання. Так само можна
використовувати курагу або
Чорнослив подрібнити з родзинки.
горіхами на м’ясорубці (трішки горіхів відкласти), додати ЕНЕРГІЯ СМАКУ
мед. Шоколад розтопити на
водяній бані. У формочки на- • 150 г моркви
лити шар шоколаду, щоб по- • по 50 г родзинок та горіхів
крив дно та стінки. Постави- • 4 столові ложки меду
ти у холодильник на 30 хв. • 150 г арахісової олії
Набирати невеликою лож- • 250 г вівсяних пластівців
кою начинку, всередину
(сирих)

• 200 г чорносливу без кісточок
• 150 г шоколаду
• 100 г волоських горіхів
• 2 столові ложки меду

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЧИТАЙТЕ У №6 «ПОРАДНИЦІ» ВІД 9 ЛЮТОГО ЦЬОГО РОКУ

• 1/4 чайної ложки кориці
• мелені горіхи або
цукрова пудра
Змішати вівсяні пластівці, подрібнені горіхи, родзинки, терту моркву. Додати
мед, арахісову олію, мелену
корицю. Добре вимісити.
Сформувати невеликі кульки, викласти на тарілку, поставити в холодильник на годину. Притрусити цукровою
пудрою або меленими горіхами.
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«Одна із проблем соціальних мереж: оточуючим дедалі важче скаржитися на вас за вашою спиною».
Нассiм Нiколя ТАЛЕБ, американський економiст

АНЕКДОТИ

ДАТА

КНИГА НА ВСI ЧАСИ

Хлопець вчить дівчину по
телефону як користуватися
фотошопом:
– Відкрий 1-е вікно, потім
2-е, потім закрий 1-е. Вийшло?
– Вийшло.
– Що стало?
– Холодно стало.

30 січня класику сучасної української літератури Всеволоду Нестайку виповнилося б 87 років. Тож ми вирішили згадати один із найвідоміших творів світової літератури для
дітей і просто улюблену книгу «Тореадори з Васюківки».
СМІШНІ ЦИТАТИ
З «ТОРЕАДОРІВ З ВАСЮКІВКИ»
(Попереджаємо, після прочитання цитат, вам
тут же захочеться перечитати всю книгу!)
1. Вiн чогось не любив, як ми крали кавуни з
баштана. Вiн любив, щоб ми просили. А ми не
любили просити… Воно не так смачно.
2. У нас була прекрасна, благородна iдея – провести пiд свинарником метро. Це мало бути
сюрпризом. Перша лiнiя метро у – Васюкiвцi!
Станцiя «Клуня» – станцiя «Крива груша». Три
копiйки в один кiнець. Родичi – безплатно. З учительки арифметики – п’ять копiйок.

3. …веселi, дотепнi люди – дуже, по-моєму,
потрiбнi для життя, потрiбнiшi за серйозних, поважних i суворих. Бо серйознi й поважнi тiльки
наказують та покрикують. А якийсь жартун скаже дотепне слово, i одразу легше працювати людям, i робота спориться, коли серед людей веселий чоловiк. А коли начальник веселий i вмiє
жартувати, то взагалi чудово.
4. Гарне мiсто Київ! Гарнiше вiд Пирятина,
вiд Крижополя, вiд Жмеринки – вiд усiх мiст,
якi я бачив. Столиця!
5. Книшиха вважалася дуже хворою. Хвороба
в неї була невигойна i дуже таємнича. Вона по-

У ТЕМІ

FACEBOOK –
НАЙБIЛЬША
СОЦМЕРЕЖА
У СВIТI
4 лютого у соцмережі
Facebook був день народження –
їй виповнилося 13 років. Не так і
багато, але ж яких масштабів
вона набула за цей час!
Почалась історія легендарного
сайту у 2004 р. в гуртожитку Гарварда. Нікому невідомий другокурсник Марк Цукерберг проник у
комп’ютерну мережу університету
і скопіював фотографії зі всіх сту-

дентських посвідчень. За кілька
днів веб-сайт із даними однокурсників відвідали чи не всі студенти.
Однак адміністрація відреагувала
швидко – сторінку прикрили, звинувативши Марка в порушенні
безпеки та права на особисту інформацію. Дивом необачний вчинок юнаку пробачили.
Несподіваний успіх надихнув
хлопця на більш масштабний про-

шепки розповідала про неї бабам, закочуючи пiд
лоба очi i приговорюючи: «Ох, яка ж я больнонька, яка больнонька!»
6. Щоб я вам ото при всьому селi цiлувався на
сценi з якоюсь Ганькою Гребенючкою!.. Я краще
з коровою поцiлуюсь!..
Проте ця невигойна хвороба не заважала їй
щодня тягати на базар важеннi кошики, а на свята випивати пляшку «денатурчику». «Денатурчик» – так пестливо називали Книшi страшний
синiй спирт-денатурат, на пляшцi якого намальовано череп з кістками i написано: «Пити не
можна. Отрута».

ект. Узимку 2004 р. світ побачив
сайт Thefacebook. Спершу ним могли скористатися лише студенти
Гарварда. Однак невдовзі він відкрив реєстрацію інших університетів Бостона, а потім – і всіх Сполучених Штатів.
У 2006 р. сайт став доступним
усім користувачам Інтернету, а
Марк Цукерберг у свої 23 – наймолодшим мільярдером на планеті.
Ми зібрали для вас кілька секретів Facebook, які зроблять користування соцмережею цікавим
та корисним.
Наприклад, якщо поділитись
трьома повідомленнями на цікаву
для вас тему – у стрічці почне
з’являтися більше повідомлень зі
схожим змістом. Поширите публі-

– Вчора цілу годину чоловік
слухав мене з розкритим ротом... Придивилася – спить
негідник!

кації про Космос – ось ви вже отримуєте більше новин про нього; цікавитесь вихованням дітей – статті про педагогіку.
Не забувайте також ставити
лайки та писати коментарі – таким
чином ви також навчаєте Facebook
і показуєте, що вас цікавить.
А якщо вам набридли меми,
цитати чи чужі селфі – не полінуйтеся і позначте їх міткою «Сховати
допис». Миттєво таких постів у вашій стрічці стане в рази менше.
Ще одна цінна порада – розділіть своїх підписників на дві групи – «близькі друзі» та «знайомі».
Таким чином ви бачитимете більше повідомлень від тих, кого любите, а спам від малознайомих
людей проходитиме повз вас.

КУРЙОЗ

– Скажи мені що-небудь тепле і ніжне.
– Зайчик.
– Мало.
– Стадо зайців.
– Як англійською буде «шукати»?
– To google.
– Любий, може, я залишусь у
тебе ночувати?
– Пізно, я вже викликав ліфт.
– Причина розлучення з вашим чоловіком?
– У нас не збігалися релігійні
погляди.
–?
– Я не визнавала, що він Бог.

ФОТОФАКТ

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ
Мешканець китайського Жич-Жао прославився на весь світ через
помилку. Чоловік дуже хотів приїхати до рідного міста Ціці-Кар на китайський Новий рік – до 28 січня. Для цього йому потрібно було подолати 2 тис. км, але оскільки майже всю зарплату він витратив на розваги,
грошей на дорогу не мав. Тоді й вирішив їхати додому велосипедом.
Дорогу питав у людей, що проїжджали повз, аж поки не з’ясувалося,
що цілих два тижні він їхав не в той бік – замість півночі прямував на
південь. На той час невдаха вже встиг проїхати 500 км. Зрештою, поліцейські дали горе-мандрівнику грошей на зворотний шлях.

НАМ
I НЕ СНИЛОСЯ
Нещодавно в південній Баварії (Німеччина) сталося стихійне
лихо, за словами переляканих
мешканців – буквально «природна аномалія». Всю ніч падав
дощ, а під ранок температура
різко знизилася до мінусових
позначок. Міста перетворилися
на суцільну ковзанку. Діти не
пішли до шкіл та садочків, автобуси не виїхали на маршрути,
зупинилися навіть потяги… У
мережі з’явилося чимало фото
порожніх дзеркальних міст.
Хтось навіть виклав відео, як на
головній площі одного з баварських міст – Регенсбурга – на
ковзанах катається одинока дівчина. Та найцікавіше те, що ані
дороги, ані тротуари ніхто ні-

ЗАСНОВНИК
Центральна спілка
споживчих товариств України,
ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України
www.coop.com.ua
www.media.coop

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №744 від 20.06.94 р.
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:
30058, 01591, 23302

чим не посипав і не чистив. Чи
то не вистачало піску і реагентів, чи людей, чи техніки – невідомо. Але факт лишається фактом – муніципальні служби виявилися неготовими до того, що
в лютому може статися таке

лихо, як ожеледиця. Упс! Як виявилося, біда з комунальниками
не тільки у нас, наші служби ще
«на коні». Принаймні фігуристок на Майдані, там, де має їздити громадський транспорт, ще
ніхто не фільмував.

Малював Микола КАПУСТА

Підготувала Інна КУНИЦЬКА
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– У мене робота вдячна...
– Це як?
– Працюю за «дякую».
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 13.02–19.02

НА ЧАСІ

ЯК ВIДСВЯТКУВАТИ

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
День святого Валентина, який ми
святкуватимемо 14 лютого,
з’явився у нашому житті не так
вже й давно, але встиг «прижитися» і стати очікуваним святом для
всіх закоханих. Основні прикмети
цього дня – багато парочок з рожевими і червоними сердечками
та квітами у руках, і переповнені
кафешки та ресторани, місця у
найкращих із яких треба замовляти чи не за тиждень. Як же відсвяткувати цей день, щоб він вийшов приємним і запам’ятався?
Розглянемо варіанти.

ПРО ЛЮБОВ
Не бійтесь мовить про любов,
Це слово дуже нам потрібне,
Воно медове, винне, хлібне, –
Зніма буденності покров.
Це слово краще від мовчань,
Від нього пломеніють очі
Й душа відчує – щастя хоче,
Відкинувши стару печаль.
Кажіть щось ніжне й молоде,
Що може вже в душі зітерлось.
І почуття пахуче й тепле
До збайдужілих знов прийде.

Варіант 1
Щоб знову відчути себе закоханим, освіжити почуття, варто
спробувати відновити події того
дня, коли ви познайомилися, або
якоїсь пам’ятної дати, коли ваші
почуття були особливо ніжними.

Любов – основа всіх основ,
У ній найкращі колорити,
Щоб мріяти, радіти й жити –
Не бійтесь мовить про любов.

Варіант 2
Можна відсвяткувати на ковзанці. Потім випити стаканчик
глінтвейну або чаю з коньяком.

Вадим КРИЩЕНКО

Варіант 3
Не спортсмени, але любите живопис? Побродіть по виставці до

того, як поділитеся враженнями в
симпатичному барі. Будь-яке легке фізичне навантаження відволіче вас від повсякденних справ і налаштує на потрібну хвилю.
Варіант 4
Подаруйте своїй парі день або
вечір релаксу. Замовте масаж для
двох у СПА-салоні. Зараз є можливість вибрати екзотичні варіанти
– шоколадне обгортання або
стоун-масаж (тіло масажують нагрітим камінням). Зазвичай при
таких СПА бувають і милі затишні ресторанчики.
Варіант 5
Не менш романтично буде виїхати на цей вечір за місто – зняти номер у готелі, побродити по
околицях, подивитися на захід
сонця.
Варіант 6
Приготуйте удвох святкову
вечерю. Разом ріжте, разом змішуйте, разом красиво розкладайте – тільки постарайтеся, щоб
приготування не зайняло у вас
більше години – не перетворіть
романтичний вечір на «каторгу
біля мартену».

Варіант 7
Якщо дозволяє бюджет і час –
влаштуйте маленькі «канікули
для двох», проведені на курорті
або в турпоїздці. Пізніше ви будете згадувати ці дні, як найромантичніші у ваших стосунках.
Варіант 8
Якщо ви вважаєте, що поруч з
вами та єдина людина, з якою ви
хочете прожити це життя, День
закоханих – саме той день, коли
можна відкритися один одному і
зробити пропозицію (або прийняти її). І це буде найкращий День
святого Валентина у вашому
житті.

Варіантів, як відзначити цей
день, багато. Можливо, ви вже
придумали щось цікавіше, ніж
все, про що зараз прочитали. Але
в будь-якому випадку, цей день –
ще одна можливість дати відчути
своїй коханій людині, що вона
для вас особлива. Тож будьте вигадливими, і будьте щасливими у
День святого Валентина!

Підготувала
Інна КУНИЦЬКА
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ВІДПОВІДІ НА ЖАРТІВЛИВИЙ КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Фільм. 7. Кафедра. 8. Історія. 10. Оса. 11. Кавалерія. 12.
Соя. 15. Кондитер. 16. Фотограф. 18. Стіл. 19. Шило. 22. Квартира. 24. Водевіль. 27. Шок. 28. Симуляція. 29. Лев. 32. Барабан. 33. Кабінет. 34. Титул.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Царство. 2. Меч. 3. Фарватер. 4. Мікрофон. 5. Шов. 6. Пілотка. 9. Плуг. 13. Аудиторія. 14. Заголовок. 15. Кубок. 17. Ферзь. 20. Орнамент. 21. Мотоцикл. 23. Водолаз. 25. Лотерея. 26. Філе. 30. Рак. 31. Пік.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
1. 37/100 частин нежитлової будівлі загальною
площею 114,2 кв. м за адресою: с. Грищенці,
вул. Леніна, буд. 52.
Стартова ціна продажу – 135000 грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
2. Нежитлову будівлю загальною площею
81,0 кв. м за адресою:
с. Ліпляве, вул. Шевченка, буд. 21а.
Стартова ціна продажу – 34000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10%
від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 2.03.2017 р. за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Останній термін реєстрації учасників 24.02.2017р.
Телефон для довідок: 45-10-26 (м. Черкаси).
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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).

ЛЕВ (23.07–23.08)
Безліч контактів і поточних справ змусять шукати точку рівноваги в багатьох
життєвих сферах. У шлюбі проявляйте особливу чуйність і частіше
жертвуйте своїми інтересами.

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Проявіть якості, за які вас
люблять і цінують. Сплеск
популярності піднесе настрій і висуне вас на перші ролі в роботі та
громадському житті. Бережіть
здоров’я та будьте готові до змін.
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РАК (22.06–22.07)
Поїздки, ділові та сімейні клопоти однаково
турбуватимуть вас і тішитимуть.
Шукайте розумний компроміс у
домашніх проблемах. Поступливість і лояльність допоможуть
зберегти теплі стосунки в сім’ї.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Ймовірне продовження
або завершення старих
справ. Завдяки особистим зв’язкам
у середу або четвер вам удасться
владнати юридичні тонкощі деяких
проблем.

9

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Настав час закінчити важливу справу. Прагнення
завоювати нові висоти потребуватиме від вас упевненості, волі та
наполегливості. Колективні зусилля продуктивніші за індивідуальні.
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ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Будьте уважні до друзів
та колег. Дуже важливо
зайняти правильну позицію та в
усьому діяти відповідно до закону.
Сприятливі дні – четвер і п’ятниця.

ДІВА (24.08–23.09)
Захищаючи власні інтереси, дійте рішуче. Стосунки з оточенням можуть загостритися. Успіх залежатиме від вашої розсудливості та працездатності.

ЖАРТІВЛИВИЙ КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Може бути документальним, мультиплікаційним,
короткометражним. 7. Лекторський «амвон». 8. Наука, яку ще називають
«біографією» людства. 10. Комаха, носій еталону жіночої талії. 11. Кінне
військо. 12. Бобове «м’ясо». 15. «Солодкий» кухар. 16. Спеціаліст, який
створює портрет за мить. 18. Парта по суті. 19. Обмінний еквівалент
мила у відомій приказці. 22. «Фортеця» городянина. 24. Легка жартівлива комедія з куплетами. 27. Різке і хворобливе «здивування» організму.
28. Обман за допомогою градусника і акторських здібностей. 29. Звір,
символ хоробрості. 32. «Музична» частина револьвера. 33. Кімната, де
окопався начальник. 34. Звання.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Володіння монарха. 2. Холодна зброя. 3. «Вулиця»
для корабля. 4. Предмет, необхідний для естрадного співака. 5. Слід від
голки. 6. Головний убір, який «кличе» в політ. 9. «Ходить полем з краю в
край, ріже чорний коровай» (загадка). 13. Приміщення для лекцій. 14.
«Шапка» в тексті. 15. Спортивний трофей. 17. Шахова фігура. 20. Геометрично правильний узор. 21. Транспорт рокерів. 23. Спеціаліст, чиє робоче місце нижче рівня моря. 25. Гонитва за удачею по білетику. 26.
Риба, яка розпрощалася з кістками. 30. Один із тих, хто тягнув воза у відомій байці Крилова. 31. Вершина.

ОВЕН (21.03–20.04)
Залишаються актуальними ділові зустрічі та
спілкування з партнерами. Понеділок і четвер виявляться особливо продуктивними, але до суботи
варто знизити активність.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ АВТОМОБІЛЬ
CHEVROLET LACETTI, седан-В, 2012 року випуску,
за ціною 190000 грн. з урахуванням ПДВ.
Телефон для довідок: 45-10-26 (Черкаси).
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).

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Новий роман не виллється у серйозні стосунки,
але гострі відчуття забезпечить.
З’ясування стосунків, спалах пристрасті, сварки та примирення на
певний час позбавлять від рутини.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Вдасться подолати всі
труднощі. Для вашого
знака це період контактів, переїздів,
нових вражень. Не вийшло щось
одне – не зациклюйтеся на цьому,
спрямуйте зусилля на щось інше.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Поїздки, зустрічі, нові
пропозиції – на вас звалиться так багато всього й відразу,
що недовго й розгубитися. Почуватиметеся енергійними та молодими, отже, зможете внести у своє
життя позитивні перетворення.
РИБИ (20.02–20.03)
Ваше завдання – не вибирати перший варіант, що
сподобався. Аби закласти надійний фундамент майбутнього благополуччя, все необхідно як слід
проаналізувати та розрахувати.

Тетяна НІКОЛАЄВА

