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АМБІЦІЇ АМБІЦІЇ 
ІЛОНИ ДІДУХІЛОНИ ДІДУХ

Агенти модельних агентств стояли б Агенти модельних агентств стояли б 

у черзі за цією красунею. Але життєві у черзі за цією красунею. Але життєві 

пріоритети у Ілони Дідух зовсім інші пріоритети у Ілони Дідух зовсім інші 

– вона не перший рік керує маркетом – вона не перший рік керує маркетом 

СООР у ТернополіСООР у Тернополі

 СТОР. СТОР.  7 7 СТОР. СТОР.  6–7 6–7

 СТОР. СТОР.  3 3

 СТОР. СТОР. 1414

Ольга Величко:Ольга Величко:
«У КООПЕРАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ «У КООПЕРАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 
НЕ ЗАВАЖАЄ ТУРБОТІ ПРО ЛЮДЕЙ»НЕ ЗАВАЖАЄ ТУРБОТІ ПРО ЛЮДЕЙ»

Вона енергійна, оптимістична, ділова, а ще дуже жіночна. Вона енергійна, оптимістична, ділова, а ще дуже жіночна. 

Довкола Ольги Величко, голови правління споживчого това-Довкола Ольги Величко, голови правління споживчого това-

риства «Світанок», гуртуються колеги. А разом вони роблять риства «Світанок», гуртуються колеги. А разом вони роблять 

свою роботу успішноюсвою роботу успішною

ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ передплатний iндекс – 30058

Лариса Руснак: Лариса Руснак: 
«НІЧОГО НЕ ТРЕБА «НІЧОГО НЕ ТРЕБА 
БОЯТИСЯ! БОЯТИСЯ! 
ПРОСТО ЖИВІТЬ!»ПРОСТО ЖИВІТЬ!»

На порадницькій гостині народна артистка На порадницькій гостині народна артистка 

України, акторка Національного драматичного України, акторка Національного драматичного 

театру ім. І.Франка чарівна Лариса Руснактеатру ім. І.Франка чарівна Лариса Руснак

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

ПОЄДНАННЯ

Вона виглядає так, що го-

ворити з нею хочеться про 

красиве й вічне, і аж ніяк 

не про нагальні виробни-

чі проблеми. Хоча без них 

неможливо уявити жодне 

підприємство, навіть таке 

успішне, як «Комбінат 

громадського харчування» 

Пирятинської райспожив-

спілки, яке Галина Сабіро-

ва очолює. Тому цього разу, 

даруйте, намагалася схили-

ти свою співбесідницю до 

розмови у форматі «більше 

про своє, особисте», 

маючи на те переконливі 

причини. По-перше, зустрі-

чалися напередодні 

8 Березня; по-друге, цього 

року жіноче свято збіглося 

з красивим ювілеєм Галини 

Анатоліївни.

«КРАСАГалина Галина 
Сабірова:Сабірова:

ЖИВЕ  В  МЕНI»ЖИВЕ  В  МЕНI»
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СЕМІНАР-НАВЧАННЯ

ЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИ

  НАГОРОДИ

ОФІЦІЙНО

ШУКАЙМО  

ПРОЛІСКИ!
Нинішньому, такому ранньому 

теплу, сонцю, першим проліскам, які 
пробивають собі дорогу крізь за-
лишки снігу, здається, ми так щиро і 
активно ще ніколи не раділи. Фото 
перших пролісків, які з’явилися на 
дачній ділянці під Києвом, що викла-
ла у Фейсбук, зібрало таку шалену 
кількість «лайків», на які навіть не 
сподівалася. І ця кількість не порів-
нюється із реакцією на серйозні по-
сти, які писалися останнім часом. 
Мабуть, причина в тому, що ми вто-
милися від негативу у будь-якому 
його прояві – і в природі, і в повсяк-
денному житті. Тож на інформацію, 
яка викликає посмішку, наповнює 
душу теплом і оптимізмом, реагує-
мо щиро, бурхливо, відверто. А усві-
домлення того, що ці перші такі тен-
дітні, але дуже сміливі квіти, є тільки 
початком найкращої пори року, що 
попереду – так багато тепла, сонця і 
легкості, додає стійкості у сприйнят-
ті навіть невтішних новин та подій. 
Особливо тих, які надходять зі схід-
ного фронту.

Звісно, хотілося б, щоб із прихо-
дом весни відбувалося тільки те, що 

несе красу, добро і мир. І хоча ми 
розуміємо, що дива бувають тіль-

ки у казках, є на початку весни 
день, який дарує тільки лю-

бов, розщеплює 
агресію і зло. Бо 

він присвяче-
ний Жінці.

Навряд чи доцільно зараз диску-
тувати про те, що цей день – 8 Берез-
ня – має аж занадто виражену рево-
люційну основу, про те, що в україн-
ському парламенті точилася дискусія 
між прихильниками і противниками 
8 Березня, як вихідного дня, що в сус-
пільстві є багато тих, хто любить це 
свято і готовий відзначати його за-
вжди, і тих, хто його повністю ігно-
рує. Навіть серед жіноцтва.

Бо сенс зовсім не в цьому. Ми так 
занурилися у всілякі дискусії, поділ на 
чужих і своїх, у тарифи, ціни, що за 
усім цим можемо просто прогавити 
прихід весни, який символізує 8 Бе-
резня – красивої пори, коли хочеться 
робити добро, жити у красі й гармонії, 
бути коханими і кохати. Для цього не 
потрібні ніякі закони чи нормативні 
акти. Для цього просто потрібне ба-
жання і потреба. І хіба їх у нас немає?

Тому забирати у 8-го березня ста-
тус дня, коли жінкам  говорять слова 
захоплення, любові, дарують квіти – 
було б дивним. Врешті, наші україн-
ські чоловіки завжди відзначалися 
шляхетністю. Тому залишимо їм шанс 
зайвий раз висловлювати своє захо-
плення нами.

Система споживчої кооперації – 
одна із тих, де бал правлять жінки. 
Переважна більшість їх працює в ма-
газинах, закладах громадського хар-
чування, очолюють організації і під-
приємства галузі, усі вони дуже щирі, 
красиві, віддані справі, яку роблять, 
кохають своїх чоловіків, створюють 
затишок у своїх родинах, радіють 
успіхам дітей. Словом, живуть на по-
вну! А прихід весни додасть яскра-
вих фарб навіть будням. 

«Вісті…» долучаються до усіх при-
вітань із весною, які лунатимуть у ці 
дні на адресу жінок. У цьому номері 
ми традиційно віддаємо перевагу жі-
ночим історіям – розповідаємо про 
успішних, стильних і коханих. 

…Роздивіться довкола – кожна 
обов’язково знайде свій перший вес-
няний пролісок. 

Із весною усіх, красою і миром! 

Оксана ГУЦУЛ

 СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
За багаторічну сумлінну працю, особистий 

внесок у розвиток споживчої кооперації Укра-
їни та з нагоди ювілейних дат нагороджено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської 
центральної спілки споживчих товариств 
та ЦК Профспілки працівників споживчої 
кооперації України:

БАСТАНА Сергія Васильовича, голову 
правління Снігурівського районного спо-
живчого товариства Спілки споживчих то-
вариств Миколаївської області; 

БЕЗНОСЮК Світлану Михайлівну, кон-
сультанта з податків та зборів Одеського 
обласного оптового торговельно-вироб-

ничого об’єднання Спілки споживчих това-
риств Одеської області; 

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної 
спілки споживчих товариств та ЦК Проф-
спілки працівників споживчої кооперації 
України:

КРАВЧЕНКО Любов Миколаївну, дирек-
тора Ринку Березівської районної спілки 
споживчих товариств Спілки споживчих 
товариств Одеської області; 

СТЕШЕНКО Наталію Іванівну, економіс-
та Горностаївського районного споживчого 
товариства Спілки споживчих товариств 
Херсонської області. 

Я к повідомив пер-
ший заступник го-
лови правління 
Тернопільської 

споживспілки Михайло Гу-
менюк, з ініціативи прав-
ління споживспілки спіль-
но з фахівцями обласної 
держадміністрації, управ-
лінням ДФС та управлін-
ням Держпраці в Тернопіль-
ській області організовано 
семінар-навчання з голова-
ми правлінь, головними 
бухгалтерами районних 
споживчих товариств, ке-

рівниками  підприємств 
облспоживспілки з питань 
новацій законодавства 
щодо оплати праці, ринку 
праці та дотримання 
суб’єктами господарювання 
законодавства про працю.
Перед учасниками заходу 
виступали, дискутували ди-
ректор департаменту еконо-
мічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської ОДА Гали-
на Воляник, начальник від-
ділу з питань додержання 
законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
управління Держпраці у 
Тернопільській області Ігор 
Хаварівський, заступник 
начальника відділу адміні-
стрування податку на дохо-
ди фізичних осіб та єдиного 
внеску управління ДФС в 
Тернопільській області Ві-
ктор Орнатовський та інші 
відповідальні працівники 
та спеціалісти ОДА.

Вони довели до відома 
кооператорів сутність змін, 
які стосувалися прийняття, 
звільнення працівників, за-
стосування штрафів при 
порушенні законодавства 
тощо, а також ознайомили 
з європейською практикою 
на ринку робочої сили. За-
ступники голови правлін-
ня споживспілки Микола 
Дубівка та Михайло Гуме-
нюк обмінялися думками з 
обговорених питань і подя-
кували гостям за предмет-
ну участь у семінарі, 
роз’яснення змін до законо-
давчої бази про працю.

Михайло МАЗУР

Фото Романа ДАНИЛЮКА 

КООПЕРАТИВНИМ  ФIНАНСИСТАМ 

НА  ЗАМIТКУНА  ЗАМIТКУ

ДОРОГІ, МИЛІ ТА ЧАРІВНІ ЖІНКИ, ДОРОГІ, МИЛІ ТА ЧАРІВНІ ЖІНКИ, 
САМОВІДДАНІ ТРУДІВНИЦІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ!САМОВІДДАНІ ТРУДІВНИЦІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ!

Правління Всеукраїнської центральної спілки спо-Правління Всеукраїнської центральної спілки спо-
живчих товариств (Укркоопспілки) та ЦК Профспілки живчих товариств (Укркоопспілки) та ЦК Профспілки 
працівників споживчої кооперації України сердечно працівників споживчої кооперації України сердечно 
вітають Вас зі святом весни і сонця, краси та любові – вітають Вас зі святом весни і сонця, краси та любові – 
Міжнародним жіночим днем!Міжнародним жіночим днем!

Свято 8 Березня є символом усього найкращого, Свято 8 Березня є символом усього найкращого, 
що є у нас в житті – сердечності, доброти, кохання, що є у нас в житті – сердечності, доброти, кохання, 
радості та тепла.радості та тепла.

Любі жінки, дозвольте привітати Вас із цим чудо-Любі жінки, дозвольте привітати Вас із цим чудо-
вим днем та висловити слова глибокої вдячності, адже вим днем та висловити слова глибокої вдячності, адже 
на Вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ. на Вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ. 

Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращи-Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращи-
ми, добрішими, впевненішими в собі. Для цього необ-ми, добрішими, впевненішими в собі. Для цього необ-
хідний Ваш особливий жіночий такт, інтуїція, терпін-хідний Ваш особливий жіночий такт, інтуїція, терпін-
ня, витримка, напруження душевних сил – ті дивовиж-ня, витримка, напруження душевних сил – ті дивовиж-
ні якості, яких часто так не вистачає нам, чоловікам.ні якості, яких часто так не вистачає нам, чоловікам.

З вЗ великою шаною та щирою вдячністю низько еликою шаною та щирою вдячністю низько 
вклоняємося Вам, наші дорогі жінки-кооператори, за вклоняємося Вам, наші дорогі жінки-кооператори, за 
Вашу повсякденну самовіддану працю, за ваш неоці-Вашу повсякденну самовіддану працю, за ваш неоці-
нимий вклад у нашу спільну справу, за те що своїм нимий вклад у нашу спільну справу, за те що своїм 
невтомним трудом на робочих місцях і в громадській невтомним трудом на робочих місцях і в громадській 
діяльності примножуєте добру славу і здобутки сис-діяльності примножуєте добру славу і здобутки сис-
теми споживчої кооперації України.теми споживчої кооперації України.

Тож, від усієї душі бажаємо Вам здійснення усіх Тож, від усієї душі бажаємо Вам здійснення усіх 
життєвих планів, надій і мрій! Хай кожен день Вашо-життєвих планів, надій і мрій! Хай кожен день Вашо-
го життя буде світлим і сонячним, дарує радість твор-го життя буде світлим і сонячним, дарує радість твор-
чого натхнення, приємні несподіванки і душевний чого натхнення, приємні несподіванки і душевний 
комфорт!комфорт!

Зичимо Вам людської шани, щасливої долі, добра, Зичимо Вам людської шани, щасливої долі, добра, 
здоров'я, кохання, благополуччя, затишку і достатку здоров'я, кохання, благополуччя, затишку і достатку 
у вашому домі.у вашому домі.

Нехай цей святковий день буде сповнений радості, Нехай цей святковий день буде сповнений радості, 
чудес і принесе тільки приємні несподіванки, відчут-чудес і принесе тільки приємні несподіванки, відчут-
тя щастя і гармонії. Вічної Вам весни і молодості!тя щастя і гармонії. Вічної Вам весни і молодості!

Зі святом Вас!Зі святом Вас!

З повагою та шаноюЗ повагою та шаною

І.Л. І.Л. ГОРОХОВСЬКИЙГОРОХОВСЬКИЙ  

Голова Правління Всеукраїнської Голова Правління Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих центральної спілки споживчих 

товариств (Укркоопспілки)товариств (Укркоопспілки)

В.П. В.П. ЛЕВИЦЬКИЙЛЕВИЦЬКИЙ  

Голова ЦК Профспілки Голова ЦК Профспілки 

працівників споживчої працівників споживчої 

кооперації Україникооперації України
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ТЕМА НОМЕРА

УВІЙТИ ДВІЧІ 

В ОДНУ І ТУ Ж РІКУ

Вона народилася в Росії, у 
Підмосков’ї, але мало що з того 
раннього дитинства пам’ятає, 
бо батьків потягнуло в Україну 
і сім’я кинула якір на Полтав-
щині, у славному Пирятині. З 
того часу її життя і пов’язане з 
цим чудовим містом, яке вона 
фактично ніколи не залишала, 
за винятком п’яти студент-
ських років, проведених у Пол-
тавському кооперативному ін-
ституті. 

При виборі навчального за-
кладу в ній знову, вже вкотре, 
спрацював комплекс відмінни-
ці: там конкурс 26 осіб на місце 
– чому б не спробувати? У неї, 
як завжди, все вийшло: один, 
успішно складений іспит; за-
рахування; навчання на техно-
логічному факультеті; розпо-
діл і перше місце роботи – 
інженер-технолог Об’єднання 
підприємств громадського 
харчування Пирятинської рай-
споживспілки. Потім була де-
кретна відпустка, спроба змі-
нити сферу діяльності. Але ві-
сім років тому, на запрошення 
голови правління райспожив-
спілки Василя Михайловича 
Гордієнка, пані Галина повер-
нулася туди, звідки починала. 
З тією лише різницею, що те-
пер уже на посаду директора 
підприємства, до складу якого 
входять ресторан «Удай» і два 
буфети у селах Харківці і Кряч-
ківка. Виходить, що в одну і ту 
ж ріку цілком можливо увійти 
повторно, якщо, звичайно, 
маєш з чим.

СЬОГОДНІ М’ЯЧ 

НА ПОЛІ КООПЕРАТОРІВ

– На той час фінансове стано-
вище комбінату було надзви-
чайно складним, – згадує пані 
Галина. – Ми закачали рукави і 
почали фанатично працювати, 
вкладаючи кожну зароблену ко-
пійку в осучаснення: облагоро-
дили зал, замінили вікна, што-
ри, поклеїли красиві шпалери, 
оновили матеріально-технічну 
базу. Нам вдалося укласти уго-
ду на триразове харчування 
протягом року двохсот робітни-
ків фінансово-промислової гру-
пи «Альтком», яка вела дорожні 
роботи на трасі Київ – Харків. 
Це було, з одного боку, велике 
фізичне навантаження на на-
ших працівників і потребувало 
від кожного з них максималь-

ної віддачі, а з іншого – дуже 
вигідна співпраця, завдяки якій 
ми значно поліпшили своє фі-
нансове становище і вирішили 
багато невідкладних проблем. 
Почали із наведення марафету 
в ресторані, бо відвідувачеві 
спершу у вічі кидається 
інтер’єр: він або зайде до нас, 
або проігнорує і шукатиме 
більш підходяще місце. Адже, 
щоб оцінити нашу кухню, треба 
спочатку захотіти зайти до нас, 
попри шалену конкуренцію в 
центрі міста.

Я постійно кажу своїм офіці-
антам і кухарям: наш гість – 
персона номер один для нас і 
вся земля мусить крутитися на-
вколо нього. Ми повинні приго-
тувати, подати і обслужити 
так, щоб він прийшов ще і поре-
комендував наш заклад своїм 
друзям, бо у нас смачно, затиш-
но і акуратно.

Судячи з рейтингів і попу-
лярності, сьогодні м’яч на полі 
кооператорів. У ресторані 
«Удай» працюють кращі в райо-
ні кухарі Тетяна Шкода і Олена 
Міленко – учасниці Всеукраїн-
ського конкурсу професійної 
майстерності. Жоден масовий 
захід районного чи міського 
масштабу не обходиться без 
представлення на них готової 
продукції комбінату громад-
ського харчування. А високих 
гостей, котрі приїздять у місто, 
традиційно пригощає «Удай». 
Хіба не честь?

ЯКЩО ЩОСЬ 

ПІШЛО НЕ ТАК

– Коли я щось намічаю, 
обов’язково це зроблю. А в разі, 

якщо щось пішло не так, кажу 
собі: «Розумний вгору не піде, 
розумний гору обійде» і шукаю 
інше рішення проблеми. За 
будь-яких обставин головне – ді-
яти по совісті і думати про тих, 
хто з тобою в одній команді. 
Якщо до нас в колектив при-
йшла «не наша» людина, вона 
довго не затримується. Відбува-
ється природний відбір і нова-
чок розуміє: він не наш і ми не 
його. Як правило, розстаємося 
мирно.

Чи можу я підвищити голос, 
спитати суворо за доручену 
справу? Можу! Все залежить від 
обставин: якщо мені сідають на 
шию – знаю, як скинути. При 
цьому не вдаватимусь до персо-
нальних образ, але знайду такі 
слова, які подіють і вплинуть на 
цю людину. І вона, зрештою, зро-
зуміє: не треба так робити, не 
треба – і все.

МОЇ ДОНЕЧКИ – МОЄ ВСЕ

– Коли у мене народилися 
донечки-двійнята, багато хто 
співчував, мовляв, це ж так важ-
ко з двома, – згадує щаслива 
мама. – А я не розуміла, про що 
вони, бо не знала, як це – справ-
лятися з однією дитиною. Якщо 
вночі плакала одна, тут же про-
буджувалася і починала плака-
ти друга. Колихала обох одно-
часно: одну на подушці і на но-
гах, другу на руках. Але хіба іс-
нує материнська втома?

Марина й Христина, як і їх 
мама, закінчили три роки тому 
Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі. Одна працює в 
Полтаві, друга в Києві.

– Мені не потрібно шукати по-

ради чи розради на стороні, мої 
донечки – мої найкращі подру-
ги, з ними я ділюся усім; знаю, 
що і у них немає від мене таєм-
ниць. Нам легко разом, ми дуже 
близькі і схожі у смаках. Ось це 
плаття, на яке ви звернули увагу 
і яке я так люблю – їхній мені по-
дарунок на Новий рік. Справжнє 
для усіх нас свято, коли вони 
приїздять додому. Зазвичай пи-
таю: «Що вам приготувати?». 
Хоча відповідь знаю наперед: 
«Маминого борщу». І він у мене 
дійсно виходить смачний. Се-
кретів ніби немає, просто я їх 
дуже люблю і роблю все для них 
з душею, з гарним настроєм і 
світлими помислами. Думками 
я завжди з ними. Хочу, щоб і 
вони мною так само пишались, 
як я пишаюся ними. А це, зізна-
юся, такий потужний стимул у 
житті! 

В ГАРМОНІЇ З СОБОЮ

«Не може бути!» – реакція 
моїх редакційних колежанок 
була абсолютно передбачува-
ною, коли я озвучила ювілейний 
вік Галини Анатоліївни. Я й 
сама, спершу здивувавшись, по-
тім зрозуміла: нічого у тому не-
має дивного, так і повинна ви-
глядати сучасна ділова жінка, 
котра дружить зі спортом, від-
відує сауну, сама собі може по-
шити ексклюзивну сукню і твор-
чо підійти до облаштування 
власного житла.

– Краса живе в мені, у мене 
всередині, а форму намагаюся 
тримати ціною власних зусиль, 
– зізнається Галина Сабірова.

Вона не дозволяє лінуватися 
ні душі, ні тілу. Взимку – що-
денні зарядка і пробіжка перед 
роботою, двічі на тиждень сау-
на; влітку – підйом о 6-й і мер-
щій на острів Масальський – 
плавати. На Водохреще купа-
ється. «Коли п’ять років тому я 
вперше занурилася в воду, мене 
так «несло»! Відчуття – ніби кри-
ла виросли і кудись зникли про-
блеми. Лише наступного ранку 
прийшло прозріння: проблеми 
насправді нікуди не поділися. І 
я подумала: мабуть, знову час 
купатися».

– Люблю життя в усіх його 
проявах. А ще люблю поезію 
Єсеніна, збірочка його віршів 
завжди зі мною. Коли мені не 
по собі і важкість на серці, я 
собі ось це прочитаю (дістає із 
шухляди робочого столу томик, 
читає):

Вот так же отцветем и мы,
И отшумим, как гости сада.
Коль нет цветов среди зимы,
То и грустить о них не надо.
…Вона неймовірна і незбаг-

ненна, багатогранна і чудова, 
Галина Анатоліївна Сабірова. 
Зустріч наша була короткою, 
але такою яскравою! Сподіва-
юсь, не останньою.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Юрія МАР’ЇНА

Галина Сабiрова:Галина Сабiрова: «КРАСА ЖИВЕ В МЕНI»

ХОЧЕТЕ  БУТИ ХОЧЕТЕ  БУТИ 

КРАСИВИМИ? КРАСИВИМИ? 

БУДЬТЕ!БУДЬТЕ!

МАСКА  МАСКА  

НА ОБЛИЧЧЯНА ОБЛИЧЧЯ      

вiд  Галини Сабiровоївiд  Галини Сабiрової

Відокремити жовток від 
білка. В жовток додати 
1 чайну ложку оливкової 
(можна соняшникової) 
олії; по 0,5 чайної ложки 
соди і лимонної кислоти. 
Збити і нанести на 15-20 
хвилин на чисте обличчя і 
комірцеву зону. Змити те-
плою водою і промокнути 
серветкою. Цю саму про-
цедуру, тільки без дода-
вання олії, проробити і з 
білком. Змастити обличчя 
кремом. Маску бажано 
робити раз у тиждень. 

Голова РСС Василь Гордієнко і Галина Сабірова

Ресторан «Удай»

ФАРШИРОВАНІ ФАРШИРОВАНІ 

ЯБЛУКАЯБЛУКА

Святковий рецепт 
від ресторану «Удай»

Для цього делікатесу вам 
знадобляться такі інгредієнти:

яблука – 4 шт.; 
куряче філе – 300 г; 
цибулина; 
чорнослив і горіхи –  по 30 г; 
вершкове масло – 20 г; 
2 зубчики часнику;
 сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:
Філе курки просушити 

серветкою і пропустити через 
м’ясорубку. Чорнослив про-
мити та дрібно нарізати. Во-
лоські горіхи подрібнити. Ци-
булю і часник почистити, 
дрібно порізати та спасерува-
ти. Додати курячий фарш та 
смажити ще 5-7 хв., а потім – 
чорнослив, горіхи, сіль, пе-
рець і добре все перемішати.

З яблук зрізати верхівки, 
вийняти серцевину, напо-
внити готовим фаршем та 
викласти у форму для запі-
кання. Зверху на кожне 
яблуко покласти шматочок 
масла і прикрити зрізаною 
верхівкою. 

У форму додати трішки 
води та запікати у духовій 
шафі протягом 20 хв. при 
температурі 180 градусів.

«Щоб бути незамінною, потрібно весь час змінюватися».

Коко ШАНЕЛЬ,  французький кутюр'є
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  ВІННИЧЧИНА       На четверті збори Ради 
облспоживспілки сімнадцятого скликан-
ня були запрошені члени Ради і ревізійної 
комісії облспоживспілки, голови правлінь, 
їх заступники та головні бухгалтери рай-
споживспілок, райспоживтовариств, голо-
ви ревізійних комісій, об’єднаних коміте-
тів профспілок, керівники, головні бухгал-
тери підприємств та спеціалісти облспо-
живспілки.

З доповіддю «Про господарсько-
фінансову діяльність споживчої коопера-
ції області у 2016 році та завдання щодо її 
подальшого розвитку у 2017 році» висту-
пив голова правління облспоживспілки 
Василь Подолян.

В обговоренні доповіді взяли участь: го-
лова правління Томашпільської райспо-
живспілки Галина Слободянюк; голова 
правління Тиврівської райспоживспілки 
Людмила Кухарук; директор комбінату 
кооперативної промисловості Немирів-
ської райспоживспілки Павло Сокольвак; 
головний бухгалтер Могилів-Подільського 
райспоживтовариства Майя Савіна; голо-
ва правління Мурафського сільського спо-
живчого товариства Шаргородської рай-
споживспілки Ніна Габаль.

У роботі зборів ради взяв участь і висту-
пив перший заступник Голови Правління 
Укркоопспілки Володимир Левицький.

Прийнято низку рішень з поточних пи-
тань господарювання споживчої коопера-
ції області на 2017 рік.

Розглянуто також організаційне питан-
ня. Членом Ради облспоживспілки обрано 
Віталію Бондарець, заступника начальни-
ка фінансово-економічного управління 
облспоживспілки.

Віталій КИРИЛЮК,

заступник голови правління Вінницької 

райспоживспілки

  БУКОВИНА    На звітних зборах Ради Чер-
нівецької споживспілки головними були 
наступні питання: підвищення ефектив-
ності діяльності споживчої кооперації об-
ласті, нарощення обсягів в усіх галузях та 
визначення шляхів для досягнення ви-
значеної мети, успішної реалізації Про-
грами розвитку системи. У звітній допові-
ді правління споживспілки, з якою висту-
пив його голова Данило Филипчук, акцен-
ти ставилися саме на цих завданнях. 

Аналізуючи підсумки діяльності коопе-
ративної галузі у 2016 році, доповідач, на-
самперед, виокремив показники, які свід-

чать про динамічний поступ спілчанської 
економіки, збільшення ознак присутності 
системи на місцевому споживчому ринку 
та підвищення конкурентоспроможності 
у сфері торгівлі, ресторанного господар-
ства тощо. Кооперативні торговельні під-
приємства обслуговують понад півміль-
йонне сільське населення краю і забезпе-
чують практично 50% питомої ваги роз-
дрібного товарообороту споживчої коопе-
рації сільської місцевості. Загалом у 2016 
році населенню реалізовано товарів на по-
над 200 млн. грн., що є сьомим показником 
у системі Укркоопспілки. Динамічний ріст 
демонструє галузь ресторанного господар-
ства, в якій обсяги збільшилися на 11%, а 
реалізація власної продукції – на 10,4%.

Окремо доповідач зупинився на пер-
спективах розвитку переробки сільськогос-
подарської продукції, виробництві продук-
тів харчування. Ці напрями діяльності ма-
ють величезний потенціал для розвитку та 
підвищення ефективності господарюван-
ня. Як приклад роботи у цих галузях наво-
дилися торговельні підприємства і закла-
ди громадського харчування у Сторожи-
нецькій, Новоселицькій райспоживспіл-
ках. Минулого року закуплено на понад 
17,5% сільгосппродукції для переробки. Пе-
ред кооперативними підприємствами і ор-
ганізаціями поставлені важливі завдання 
відновити хлібопечення за допомогою від-
криття міні-пекарень, пекарень-магазинів 
та розширити асортимент магазинів до-
машніми ковбасами, бужениною та інши-
ми виробами. Щоб відновити ці традиційні 
для кооперативної діяльності галузі, йшло-
ся про використання нових форм господа-
рювання – мова про створення малих спо-
живчих товариств на основі сімейного біз-
несу, приватне підприємництво тощо.

Як відзначалося на Раді, щоб споживча 
кооперація мала відчутний вплив на соці-
альний розвиток села, потрібно нарощува-
ти інвестиції. На модернізацію та оновлен-
ня мережі в минулому році інвестовано по-
над 10 млн. грн. кооперативних коштів, що 
у двічі більше за попередній звітний пері-
од. Дбаючи про високу ефективність реалі-
зації товарів, продовжується робота із 
впровадження інформаційних технологій. 
В системі 19 закладів працюють з програм-
ним забезпеченням торговельно-бізнесових 
операцій, яке дозволяє максимально цен-
тралізувати систему управління процесом, 
значно підняти ефективність ціноутворен-
ня, якісно формувати замовлення товарів 
та вести асортиментну і цінову політику та 
багато інших складових.

Завдяки цілеспрямованій роботі кожно-
го кооперативного суб’єкта минулого року 
вдалося напрацювати понад 8 млн. грн. 
прибутків, на 2 млн. грн. наростити власні 
обігові кошти, господарську діяльність 
системи здійснювати без залучення бан-
ківських запозичень. У звітному періоді на 
4 млн. грн. зросла вартість основних фон-
дів, на 4,6 млн. грн. зменшилася сума за-
консервованих основних засобів тощо і 
при цьому системою сплачено понад 20 
млн. грн. до бюджету і позабюджетних 
фондів. 

В обговоренні звіту правління виступи-
ли члени Ради: Іван Могилевич, голова 
правління Глибоцької райспоживспілки, 
Ганна Цікал, голова правління Великоку-
чурівського СТ Сторожинецької райспо-
живспілки, Тетяна Мар’яніна, заступник 
голови правління Новоселицької райспо-
живспілки, Катерина Білокрила, мене-
джер з персоналу облспоживспілки, Сте-
пан Кошкаров, директор кооперативного 
коледжу.

Рада також обговорила низку інших 
статутних питань споживспілки і прийня-
ла щодо них відповідні рішення.

В роботі зборів Ради взяв участь і висту-
пив заступник голови правління Укркооп-
спілки Олег Лясковець.  

Михайло МАЗУР

  МИКОЛАЇВЩИНА    23 лютого відбулися 
четверті збори Ради Спілки споживчих 
товариств Миколаївської області друго-
го скликання. У їх роботі взяв участь пер-
ший заступник Голови Правління Укр-
коопспілки Микола Людвічук.

З аналізом господарсько-фінансової ді-
яльності споживчої кооперації Миколаїв-
щини у 2016 р. виступив голова правління 
обласної споживспілки Іван Білоус. Він 
відзначив, що, незважаючи на складні еко-
номічні умови та фінансову нестабіль-
ність у державі, кооператори області зумі-
ли зберегти позитивні тенденції у вдоско-

налюванні матеріально-технічної бази 
системи, забезпеченні рентабельної робо-
ти завдяки використанню більш ефектив-
них методів господарювання.

Обсяг роздрібного товарообороту мину-
лого року склав 94,2 млн. грн., збільшив-
шись проти 2015 р. на 15%.

На оновлення торговельної мережі 
спрямовано 6,1 млн. грн., у конкуренто-
спроможний стан приведено 36 магазинів 
і 8 закладів ресторанного господарства. 

Нині у системі працюють 213 оновлених 
об’єктів, у тому числі 11 кооперативних 
маркетів і 59 закладів ресторанного госпо-
дарства.

Товарооборот ресторанного господар-
ства досягнув 12,7 млн. грн., питома вага 
власної продукції в обороті галузі – понад 
61%.

2016 року системою надано платних по-
слуг майже на 25 млн. грн., – 115,3% до по-
казника позаминулого року. У структурі 
цього виду діяльності переважають рин-
кові послуги, паралельно здійснюється пе-
реробка давальницької сировини, ремонт 
житла, побутової техніки, ресторанне об-
слуговування тощо.

У виробничій галузі діють 24 підприєм-
ства, якими 2016 року виготовлено продук-
ції на 40,5 млн. гривень. У технічне пере-
оснащення виробництва вкладено більше 
4 млн. гривень.

Заготівельний оборот минулого року 
склав 27 млн. гривень. Заготівлі проводи-
лися з 20 видів сільгосппродуктів і сирови-
ни, здебільшого для забезпечення потреб 
власного виробництва, торгівлі, ресторан-
ного господарства. Заготовлена вторинна 
сировина направлялася на переробку.

Сьогодні, в умовах зростання цін, тари-
фів, мінімальної зарплати, місцевих по-
датків, вкрай важливим завданням є забез-
печення ефективного господарювання і 
поліпшення фінансового стану коопера-
тивних організацій і підприємств, підкрес-
лив голова. Минулого року отримано 
близько 3 млн. грн. прибутку. Рентабельні 
всі галузі, забезпечено позитивну динамі-
ку прибутку, як від прямої діяльності, так 
і за кінцевим результатом. У 2017 році коо-
перативному співтовариству області необ-
хідно зосередити зусилля на подальшому 
зміцненні позицій системи у регіоні, реа-
лізації наміченої програми розвитку.

В обговоренні доповіді взяли участь 
голова правління Первомайського рай-
споживтовариства Володимир Бойчук, 
голова правління Очаківського райспо-
живтовариства Іван Колесник, директор 

дочірнього підприємства «Кривоозер-
ський ринок» Сергій Лірчук, в.о. голови 
правління Березнегуватського райспо-
живтовариства Лариса Ацехівська. Та-
кож було затверджено баланс Спілки спо-
живчих товариств Миколаївської області 
на 31 грудня 2016 року з висновками щодо 
нього ревізійної комісії Споживспілки, 
розглянуті інші питання.

Ольга НАГІРНЯК

НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ – 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗБОРИ РАДИ
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КАДРИ

Я кби мене запитали, яке 
місце займає у моєму 
житті газета «Вісті...», 
без перебільшення, я 
б відповів – одне із най-

важливіших. Адже завдяки їй я 
маю змогу займатися улю-
бленою справою, розпові-
даючи на її шпальтах про 
нашу чудову молодь, 
виш, у якому я працюю, 
і тим самим робити свій 
внесок у розвиток сис-
теми споживчої коопе-
рації України.

Моє знайомство із 
«Вістями…» почалося 
у 2003 р., коли мене за-
просили на роботу до 
Львівського коопера-
тивного коледжу еко-
номіки і права на поса-
ду голови циклової ко-
місії фінансових дисци-
плін. Газету виписували 
і викладачі, і студенти 
вишу, власне, цю добру тради-
цію ми продовжуємо і сьогод-
ні. Відтоді я завжди пильно сте-
жив за її публікаціями, які досить 
часто надихали до написання ста-
тей про життя нашого навчального 
закладу. Так і став постійним допи-
сувачем газети.

25-річний ювілей «Вістей...», який 
вони святкуватимуть цьогоріч у трав-
ні, – важлива подія як для редакції, 
так і для всієї кооперативної спільно-
ти України. Адже на її сторінках ми 

бачимо розповіді про здобутки колег 
не тільки з різних регіонів України, а 
й з-за кордону; думки експертів з еко-
номічних та політичних питань; ма-
ємо змогу допомагати один одному 

порадами з власного досвіду; побачи-
ти своїх знайомих, друзів, одногруп-
ників, дізнатися, чим вони живуть і 
про що мріють; вітати їх з ювілеями 
та співчувати; отримати завдання 

для команд ерудитів та багато іншої 
цікавої і корисної інформації. Тобто 
завдяки «Вістям…» кооператори 
України мають доступ до ексклюзив-
ної інформації, якої не знайдеш в 
жодному іншому виданні, і в цьому 
їхня унікальність та потрібність.

Важливим є і те, що газета вели-
ку увагу приділяє молоді коопера-
тивних вишів. Це ж так цікаво – про-
читати про своїх однолітків, які ви-
ступають на різноманітних спортив-
них змаганнях і отримують призові 
місця; побачити своїх друзів, які 
представляють свій навчальний за-
клад на всеукраїнських та міжна-
родних конференціях, фестивалях, 
конкурсах, олімпіадах. Це неабияк 
стимулює наше студентство до учас-
ті у подібних заходах і до того ж є чу-
довою популяризацією коопосвіти.

Користуючись нагодою, хочу при-
вітати всіх, хто причетний до існу-
вання у нашому житті газети «Ві-
сті…», з чудовим ювілеєм, побажати 
їм успіхів, оригінальних ідей, вдалих 
творчих знахідок, натхнення та висо-
ких тиражів! Головне, щоб «Вісті…» і 
надалі залишались такими ж корис-
ними і цікавими для всієї коопера-
тивної родини – від ветерана коопера-
ції до першокурсника вишу. 

Михайло ГОЛУБКА 

«ВІСТЯМ...» – 25!

ГАЗЕТА, ЯКА ОБ’ЄДНАЛА НАС УСІХ

          МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА ГОЛУБКУ, 
       голову циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, викладача 

вищої категорії, куратора, прес-секретаря з роботи зі ЗМІ та зв’язків із гро-
мадськістю Львівського кооперативного коледжу економіки і права, 
з 40-річним ювілеєм, який він відзначає 2 березня.

Вельмишановний наш Михайле Михайловичу! Прийміть найщиріші приві-

тання і найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею!

Висловлюємо Вам щиру подяку за батьківську підтримку та розуміння, за 

надані знання, які нам в нагоді, наполегливість, відданість роботі, щирість, 

справедливість та доброту. Ми з приємністю згадуємо Вас, Ваші життєві на-

станови, наші спільні поїздки групою в Карпати, Ваше хвилювання за нас, 

коли ми приймали участь у конкурсах, олімпіадах, фестивалях, виступах на 

конференціях та радість, коли ми перемагали. Ви нами жили та перейма-

лись. Ви завжди хотіли, щоб ми були найкращими – і ми були. 

За сумлінну працю маєте чимало нагород у своєму арсеналі, якими пишає-

тесь, серед них і нещодавня Почесна грамота за підписом Голови Львівської об-

ласної державної адміністрації та Подяка за вагомий внесок у розвиток та зміц-

нення українсько-польського співробітництва у сфері культури тощо. Ви багато-

гранна та креативна особистість. Ми вдячні долі, що звела нас із Вами, та пиша-

ємось тим, що Ви були нашим викладачем та куратором. Господнього Вам благо-

словення у всіх добрих починаннях!

З повагою та вдячністю Ваші випускники
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ВІТАЄМО!

  СЛАБКА  СТАТЬ

П ершими «мастер-шефами» Вален-
тини Іванівни були її бабуся та 
мама. Тому чимало рецептів 
успадкувала саме від них. Почи-
нала із приготування пирогів із 

яблуками, кексів, просто випічки. Після за-
кінчення Кіровоградського кооперативного 
училища у 1987 році була зарахована конди-
тером Новомиргородського райспоживтова-
риства. Саме тут розпочала свою кооператив-
ну трудову діяльність, яка сьогодні вимірю-
ється трьома десятиліттями. Довгий час пра-
цювала кондитером, а з 2012 року кухарем у 
ресторані «Колос».

Валентина Зінзюра разом із своєю стар-
шою колегою Ольгою Сторчак на кухні «Ко-
лоса» створює не просто смачні страви, вони 
ще й дуже естетично виглядають. Постійні 
відвідувачі знають, що тут їм запропонують 
тільки свіже і якісне. Працювати із свіжими 
продуктами – неписане правило кожного гар-
ного кухаря. Тому продукти для закладу ку-
пують лише у постійних постачальників, які 
вже зарекомендували себе з позитивного 
боку. Валентина Зінзюра із неперевірених на 
якість продуктів не готує. 

Для себе ж пані Валентина визначила ще 
одне правило: коли готує, намагається за две-

рима кухні залишати увесь негатив і пробле-
ми, створювати їжу винятково з хорошою 
енергетикою. Адже найкращі інгредієнти, на 
її переконання, – це доброта, любов та краса. 
І тоді буде «Смачно, як удома!»

Незважаючи на значний досвід роботи на 
професійній кухні, пані Валентина продо-
вжує експериментувати та практикувати 
нові рецептури. Новинками спочатку балує 
своїх рідних та найближчих друзів, вони її 
перші дегустатори. Якщо страва має успіх у 
домашніх, тоді новий рецепт розглядають 
колективно в ресторані «Колос». До цього 
процесу долучаються всі господині спожив-
чого товариства – Людмила Звіревич, Любов 
Федоровська, Ольга Сторчак, Ольга Коваче-
вич та Олена Снопко. До фірмових страв пані 
Валентини належить фарширована рибка, 
французький бріош та курячі мафіни з гриб-
ною начинкою. 

– Ми живемо в такий час, коли самоосвіта 
є надважливою, тим паче, коли для цього ін-
формації не бракує. Я полюбляю перегляда-
ти кулінарні тележурнали, маю улюблені 
сайти в Інтернеті, де можна для себе віднай-
ти корисні та цікаві поради, – розповідає Ва-
лентина Іванівна. – Здавалося, звична тради-
ційна страва, проте варто додати новий та 

вдалий інгредієнт – і вона заграє по-іншому. 
До меню ресторану входить великий вибір 
страв здорової української та європейської 
кухні, багато приготовлених на мангалі. Ми 
дуже цінуємо нові ідеї від кухарів, усе нове, 
оригінальне. 

Насолодитися кухнею ресторану можна і на 
різноманітних заходах, що проходять не лише 
у районі, а й за його межами – там подаються 

страви із «Колосу». Як приміром, ярмарки-
продажі в Кіровограді, серед масштабних – На-
ціональна агропромислова виставка «Агро-
Експо». І хоч приїжджають із завчасно приго-
товленими смачними пропозиціями – домаш-
ня ковбаса, сальтисон, кров’янка, пиріжки на 
будь-який смак, дуже часто можна кухарів по-
бачити у роботі. Приміром, як Валентина 
Зінзюра віртуозно смажить м’ясо, картоплю, 
овочі та яйця на величезній пательні, яку між 
кооператорами називають «Новомиргородська 
тарілка». Така своєрідна «фішка» від кухарів 
із Новомиргородського району.

– Не просто смачно, а ще й красиво готува-
ти у польових умовах – це також показник 
професіоналізму Валентини Іванівни. Мені 
імпонує її ініціативність, старанність, а ще 
неймовірно захоплює, коли людина «горить» 
своєю справою, – відзначає голова споживчо-
го товариства «Златопольське» Людмила Зві-
ревич. – У нас колектив невеликий, але кожен 
працівник на вагу золота, мені приємно, що 
мої дівчата добре розуміють наскільки важ-
ливо утримати той рівень, який ми разом до-
сягали роками. А наші вдячні відвідувачі  – 
це наша головна перемога.

Ірина ШІХІЄВА

«СМАЧНI» ПРАВИЛА ВАЛЕНТИНИ ЗIНЗЮРИ«СМАЧНI» ПРАВИЛА ВАЛЕНТИНИ ЗIНЗЮРИ          

 КІРОВОГРАДЩИНА   Ще з дитинства Валентина Зінзюра, кухар ресторану «Колос» Новомиргородського споживчого това-
риства «Златопольське», по-справжньому захопилася кулінарією. А от думка про те, що своєю випічкою може радува-
ти не лише близьких, а й широкий загал, прийшла після закінчення школи. Тому, коли постав життєвий вибір майбут-
ньої професії, довго не вагалася, обравши за справу свого життя – кондитерське мистецтво.

«Те, що захоплює нас у видимій красі, – це завжди лише невидиме».

Марiя-Ебнер ЕШЕНБАХ, австрiйська письменниця
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«СВІТАНОК» – 

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 

НОВОГО ТИПУ

– Ми створили споживче то-
вариство 2001 року на базі 
роздрібно-торговельного під-
приємства, – розповідає Ольга 
Михайлівна. – Причина рефор-
мування – важке становище в 
економіці, у споживкооперації, 
коли питання постало руба: або 
згортатися системі, або працю-
вати по-новому. Вклали власні 
кошти, зареєструвалися як юри-
дична особа й помалу почали 
піднімати торгівлю. Це було не-
просто, звичайно, але виявили 
наполегливість, завзятість, а 
найголовніше – не пошкодува-
ли сил і праці. Згодом з'явилися 
гроші для ремонту і модерніза-
ції наших об'єктів. Магазини 
змінилися зовні та зсередини. 
Придбали 4 вантажних авто-
фургони для доставки товару 
по мережі. У села, де немає тор-
говельних об'єктів, двічі на 
тиждень вирушає кооператив-
на автокрамниця, везе жителям 
хліб, продукти харчування пер-
шої необхідності, а також про-
мислові та господарські това-
ри. У цих селах на два-три дво-
ри живуть старі люди, для них 
автокрамниця – порятунок. Ма-
шина завжди прибуває чітко за 
графіком. Люди нам дякують, 
часом зі сльозами на очах, і ми, 

безумовно, не можемо кинути 
їх напризволяще.

ЛЕГШЕ ПОКИ НЕ СТАЄ

Такі вже кооператори, що 
звикли вболівати за простих 
незаможних людей. Шкода, що 
до подібних населених пунктів 
рідко доїжджають політики, 
які вирішують долю націй, роз-
глядаючи народ як ресурс. 
Тому й життя споживчого това-
риства – це, по суті, перманент-
на боротьба за існування. 

– Наша зона обслуговування 
здебільшого складається з ма-
лих сіл, – ділиться Ольга Ми-
хайлівна. – Ми там тримаємо 
магазини, якщо вони хоч якось 
за рахунок обороту перекрива-
ють витрати. Але витрати зрос-
тають. Постійно очікуємо чер-
гового сюрпризу від законодав-
ців, який порушить хитку рів-
новагу у нашому господарстві. 
Змінюється влада, десь нагорі 
вирують пристрасті, дискусії, 
а тут у глибинці ми виживаємо, 
як можемо, не відчуваючи змін 
на краще. Радше навпаки. Так, 
законодавча норма про міні-
мальну зарплату у розмірі 3,2 
тис. грн. змусила нас закрити 
магазин у с. Червоний Яр. На 
жаль, він став нерентабельним. 
Продавець втратила робоче 
місце, жителі, селяни похилого 
віку, залишилися без магазину, 

де вони отоварювалися та й 
спілкувалися один з одним…

КОМБІНОВАНЕ 

ОПАЛЕННЯ

Втім, консервація магазину 
– надзвичайний крок, на який 
кооператори йдуть, лише ви-
черпавши всі інші можливості 
зберегти у дієздатному стані 
роздрібний об'єкт. Приміром, 
велика проблема – обігрів при-
міщень у холодні місяці року, 
витрати на тепло буквально 
«з'їдають» отримані прибутки. 
На хвилі модернізації у мага-
зинах було встановлено авто-
номне газове опалення, і всі 
були задоволені: зручно, сучас-
но, красиво. Однак радість три-
вала недовго. Зростання тари-
фів на газ змусило спочатку 
зменшити полум'я у пальни-
ках. Продавці надягли светри 
під формений одяг. Потім до-
велося поєднувати блакитне 
паливо з електроконвектора-
ми, що давало певну економію. 
І, нарешті, закупили твердопа-
ливні котли, перейшовши, та-
ким чином, на комбіноване 
опалення.

– У нас в офісі вдень працює 
паровий котел на дровах, – по-
яснила Ольга Величко. – Вночі 
мінімальну температуру у тру-
бах підтримуємо за допомогою 
газу, щоб не перемерзли, а зран-

ку, поки система розігріваєть-
ся, наганяємо тепло, використо-
вуючи нагрівачі з вентилято-
ром. У підсумку платимо за 
опалення вдвічі менше. Ви самі 
відчуваєте, у кабінетах темпе-
ратурний режим нормальний, 
але заради цього доводиться ра-
хувати кожну гривню. 

ТЕРМІНАЛ – НЕ РОЗКІШ

Дбайливість, закладена у ха-
рактері Ольги Михайлівни, до-
зволяє споживчому товариству 
успішно зводити баланс і вирі-
шувати свої основні завдання. 
Минулого нелегкого року вда-
лося навіть викроїти кошти на 
капітальний ремонт і рекон-
струкцію магазину у віддале-
ному селі Федорівка, куди ми 
проїхали, долаючи снігові за-
мети на дорозі. Маленький ма-
газинчик над Дніпром радував 
око своїм охайним фасадом, а 
всередині сяяв новенькими ві-
тринами, пропонуючи покуп-
цям усілякі товари в асорти-
менті. Привернуло увагу роз-
маїття овочів, акуратно викла-
дених на гірці біля входу: цибу-
ля, часник, картопля, капуста, 
морква тощо. 

– Борщовий набір, а також 
соління користуються купі-
вельним попитом, – поділилася 
Ольга Михайлівна. – Загалом 
по мережі продали протягом 
2016 р. овочевої продукції на 237 
тис. грн., – 118% до показника 
позаминулого року. Завжди є у 
продажі яблука, цитрусові, ба-
нани, незалежно від того, де 
розташований магазин – у ве-
ликому чи малому селі. Завози-
мо у потрібній кількості. 

Я помітила на прилавку тер-
мінал для оплати покупок бан-
ківськими картками – і здиву-
валася. У Федорівці прожива-
ють лише 136 осіб, переважно 
пенсіонери, однак нові техно-
логії торгівлі не обійшли їх сто-
роною.

– Все пояснюється просто, – 

сказала Ольга Величко. – Пен-
сії їм перераховують на картки, 
до найближчого банкомату їха-
ти далеко. От і виходить, що 
термінал – не розкіш, а необхід-
ність. З настанням весни до по-
стійних покупців додадуться 
дачники з міста, вони теж часто 
розплачуються картками. Тер-
мінали є в нас у всіх торговель-
них об'єктах, це вже стало нор-
мою.

Вийшовши з магазину, голо-
ва ще раз задоволено його огля-
нула. Мені було зрозуміло це 
позитивне відчуття від зробле-
ного. Витрачені зусилля себе 
виправдали.

– Тут ми пішли шляхом по-
двійного утеплення стін, – від-
значила Ольга Михайлівна. – А 
тому й витрати на обігрів – мі-
німальні. 

У ПРОДАЖІ БУДЬ-ЯКІ 

ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ

У селі Августинівка голова 
показала мені продмаг №35, у 
якому панував ідеальний поря-
док, а обсяги товарної маси не 
поступалися міському підпри-
ємству торгівлі. 

– Власне кажучи, це тради-
ційний для кооперації магазин 
товарів повсякденного попиту, 
де під одним дахом продають-
ся і продукти харчування, і 
промислова група, від голки до 
холодильника, як колись гово-
рили. До речі, 2016 року наше 
споживче товариство продало 
холодильників 8 одиниць, а 
крім того – 35 телевізорів, 22 
бензопили, 30 бензокосарок, 28 
велосипедів, 56 мобільних те-
лефонів, меблів на 293 тис. грн., 
килимових виробів на 18 тис. 
гривень. Солідний резерв – то-
вари для автомобілів, ми поча-
ли його освоювати. Торік лише 
мастил, тосолів і фільтрів реа-
лізували на 95 тис. гривень.

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ СІМ’Ї

Господарською групою това-
рів в Августинівці займається 
спеціалізований магазин «Все 
для дому», довірений турботам 
завідувачки Надії Мойсеєвої. 
Вона зустріла нас дуже приві-
тно і похвалилася новинкою: 
пристосуванням для відтаван-
ня замків, що заледеніли на 
морозі. Це був ходовий товар, 
враховуючи тодішню погоду.

– Надія Вікторівна – приро-
джений працівник торгівлі, – 
посміхнулася Ольга Величко. 
– Вона ніколи не відпускає по-
купця з пустими руками, 
обов'яз ково щось запропонує, 
порадить, і люди знають: їй 
можна довіряти. У домашньо-
му господарстві все знадо-
биться… 

АДРЕСА  ДОСВІДУ

Ольга Величко:Ольга Величко: «У КООПЕРАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 

НЕ ЗАВАЖАЄ ТУРБОТІ ПРО ЛЮДЕЙ»

У магазині №35 покупців зустрічають продавці 

Олена Глушак і Наталя КоваленкоЗа прилавком продавець Олена Ніколенко, с. Федорівка

Ольга Величко із заступником Владиславом Величко – ділове спілкування

Споживче товариство «Світанок» найбільше у сис-
темі Запорізького районного споживчого товари-
ства. Його роздрібна торговельна мережа нарахо-
вує 32 магазини, які забезпечують товарами 15 сіл 
Запорізького району. Колектив працює стабіль-
но, рентабельно, нарощуючи обсяги діяльності, 
незважаючи на важкі часи. І це одне із потужних 
підприємств у системі, яке також очолює жінка – 
голова правління Ольга Величко. Вона не лише 
заряджає колег своїм оптимізмом, невгамовною 
енергією, але й ретельно прораховує кожну опе-
рацію, досягаючи оптимального балансу прибутку 
та необхідних витрат. Звідси й результати.
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Ілону Дідух ми знаходимо на її робо-
чому місці – вона так само тримає пер-
шість умовного рейтингу – наймолод-
ший керівник торговельних закладів 
Тернопільщини. 

– На мою думку, – говорить Ілона, – 
мої ровесники все ж у переважній біль-
шості мають бажання реалізувати себе 
в обраній професії. І більшість розуміє, 
якщо не довів свого професіоналізму, не 
запропонував цікавих ідей, то не варто 
розраховувати і на велику зарплату. Усі 
колись з чогось починали. Звісно, ни-
нішнє покоління зростає за абсолютно 
інших умов соціальних, політичних, 
економічних, технологічних. Хоча за-
гальнолюдські цінності мають бути од-
наковими для усіх поколінь. Тут для 
мене взірець – мої батьки, особливо що 
стосується формування власної  життє-
вої позиції, ставлення до роботи, до лю-
дей. До речі, мій батько теж коопера-
тор. 

Ілона з тієї когорти юнаків і дівчат, 
що завжди покладаються на власні 
сили, розум. Пам’ятаю, як кілька років 
тому у студентському турнірі ерудитів, 
що проводять «Вісті…», Ілона, тоді ще 
студентка Тернопільського кооператив-
ного коледжу, наполегливо вела свою 
команду до перемоги, повністю відда-
валася грі, підбадьорювала гравців, 
була лідером.

НАМАГАЮСЯ БАГАТО 
ПРАЦЮВАТИ НАД СОБОЮ, 

ВДОСКОНАЛЮВАТИ ЗНАННЯ 
З МАРКЕТИНГУ, 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 
ПІЗНАВАТИ ТЕ, ЩО ДОТЕПЕР 

БУЛО НІБИ НЕ ПОТРІБНО

Здобувши фах у коледжі за спеціаль-
ністю фінанси і кредит, дівчина отрима-
ла перше робоче місце – касир у коопера-
тивному супермаркеті в Тернополі. А 
далі все було у її руках, залежало від 
ставлення до службових обов’язків, пра-
ці над собою. За короткий час її перево-
дять оператором комп’ютерного набору, 
а сама вона вступає на заочне навчання 
до Львівської комерційної академії. І 
коли минулого року, після реконструк-
ції та модернізації маркету, постало пи-
тання кого призначити керівником, в 

правлінні облспоживспілки та підпри-
ємстві «ТеКо-Трейд» прийшли до спіль-
ної думки довірити управління сучас-
ним торговельним закладом в обласно-
му центрі молодій Ілоні Дідух.

– Щоб чогось домогтися у житті, по-
трібно дуже цього захотіти, – ділиться 
думками Ілона. – Йду на роботу і мене це 
вже надихає, а ще мотивує молодий ко-
лектив енергійних однодумців праців-
ників коопмаркету. Намагаюся багато 
працювати над собою, вдосконалювати 
знання з маркетингу, комп’ютерних тех-
нологій, пізнавати те, що дотепер було 
ніби не потрібно. Адже у сучасному коо-
перативному торговельному закладі те-
пер є власне виробництво. Звісно, що ба-
зовий рівень освіти, який отримала в ко-
леджі та у виші, дозволяє предметно за-
йматися економічними питаннями. 
Управляти торговельними процесами 
маркету, означає володіти всіма напря-
мами його діяльності, від зв’язків із по-
стачальниками та виробниками товарів 
– до фінансових питань. Я вдячна, що 
мені поталанило з наставниками, керів-
никами, які, незважаючи на мій моло-
дий вік і брак досвіду, повірили мені, до-
вірили відповідальну ділянку в коопера-
тивній торгівлі, підтримують мої ідеї і 
починання. У першу чергу вдячна голові 
правління споживспілки Михайлові 
Павловичу Лазару, директору підприєм-
ства «ТеКо-Трейд» Тарасові Богданови-
чу Богданцю.

Колектив у супермаркеті підібрався 
молодий, середній вік працюючих не пе-

ревищує 35 років. Молодий керівник ак-
тивно працює над постійним підвищен-
ням кваліфікації, універсалізмом своїх 
працівників, що дозволяє в разі вироб-
ничої необхідності взаємозамінність на 
робочих місцях. У підприємстві існує 
ціла низка мотиваційних заходів до ви-
соких заробітків: кращий працівник мі-
сяця, краща крамниця в мережі «ТеКо-
Трейд». До речі, виплати по мотивацій-
них заохоченнях можуть сягати трети-
ни заробітної плати. А що до самої заро-
бітної плати, то на думку Ілони, вона є 
результатом плідної праці кожного і ко-
лективу в цілому, і нею тут задоволені. 
Бо на відміну від торговельних закладів 
інших форм власності вона є вищою та 
прозорою. 

З часу відкриття коопмаркету, заклад 
щомісяця демонструє позитивні резуль-
тати роботи, зростання обсягів діяльнос-
ті. В маркеті регулярно проводяться різ-
номанітні акційні продажі, а коопера-
тивні кури-гриль – одні з найсмачніших 
в окрузі, за ними їздять покупці з інших 
регіонів міста. А ще супермаркет по ву-
лиці Мазепи славиться дуже смачною 
кавою. У її приготування тут вкладають 
усю душу. Тут можна посмакувати ка-
вою багатьох видів і сортів, а воду до-
ставляють із одного з екологічно чистих 
джерел біля Тернополя. Мабуть, у цій 
кавовій родзинці супермаркету є і заслу-
га Ілони, бо вона дуже любить і розбира-
ється у каві. До слова, має ідею створити 
кооперативний кавовий бренд.

– Практично в усіх кооперативних ма-
газинах, закладах громадського харчу-
вання в Україні роблять каву як не роз-
чинну, так  заварну, з автоматів, – гово-
рить дівчина. – А чому б у кооперації не 
реалізовувати каву за власною рецепту-
рою, смаковими якостями, навіть техно-
логією приготування у власному брен-
дованому посуді СООР. Тож закликаю 
всіх своїх однодумців у споживчій коо-
перації країни підтримати мою ініціати-
ву і включитися у творчий кулінарний 
конкурс з напрацювання власного коо-
перативного кавового бренду, а арбітром 
прошу бути нашу газету, яка б регуляр-
но висвітлювала хід цієї акції аж до ви-
значення переможця.

Ось із такою пропозицією напередод-
ні жіночого свята виступила Ілона Ді-
дух. І хто знає, може незабаром будемо 
їхати до Ілони Дідух на каву. Бо не буває 
нескорених вершин, буває небажання їх 
підкорити – такий рецепт успіху від Іло-
ни Дідух.

Михайло МАЗУР        

 МОЛОДЬ  КООПЕРАЦІЇ

АМБIЦIЇ  IЛОНИ  ДIДУХ
Ілона Дідух, яка управляє маркетом СООР у місті Тернополі від підприємства обл-
споживспілки «ТеКо-Трейд», читачам нашої газети вже відома. Адже не написати 
про талановиту, молоду, красиву, креативну, успішну керуючу торговельним під-
приємством для журналіста непоправна помилка. Чому знову Ілона стала нашим 
співрозмовником? Бо вирішили поцікавитися, чи не змінила дівчина роботи, чи 
продовжує керувати маркетом СООР? Адже сучасна молодь має широкий вибір 
до застосування своїх знань, досягнення мрій. Чи є у цьому переліку бажань мо-
лоді робота у системі споживчої кооперації? Є, звісно, хоча далеко не на перших 
позиціях, бо ж зарплати не надто високі. 

КОНКУРЕНТИ 

НЕ ВИТРИМУЮТЬ 

– Та левову частку у нас в обо-
роті все-таки займають продо-
вольчі товари, – продовжила го-
лова. – Селяни, без перебіль-
шення, зубожіли внаслідок со-
ціальної політики держави. 
Звичайно, вони заощаджують. 
Але їсти хочеться щодня. Нама-
гаємося, щоб продукти харчу-
вання були на прилавках в асор-
тименті, за доступною ціною. 
Забезпечуємо продовольством 
5 шкіл, 3 дитячі садки – це теж 
велика підмога.

– А як щодо конкуренції? – за-
питала я. – На неї нерідко скар-
жаться ваші колеги у селах.

– Ми працюємо рівно, доволі 
потужно, тому якщо й з'явля-
ються конкуренти, вони не ви-
тримують суперництва, – відпо-
віла голова.

МАЙБУТНЄ 

ЗА МОЛОДИМИ 

КООПЕРАТОРАМИ

Професіоналізм – ще одна 
причина, завдяки якій колектив 
споживчого товариства виграє 
у конкурентній боротьбі. Мож-
ливо, найголовніша. Ольга Ве-
личко трудиться у системі біль-
ше 30 років. Раніше очолювала 
роздрібно-торговельне підпри-
ємство у райспоживтоваристві, 
з якого до «Світанку» перейшли 
й провідні спеціалісти. З 2011 
року Ользі Михайлівні підста-
вив плече її син Владислав, ви-

пускник Запорізької державної 
інженерної академії, менеджер 
зі стажем, який став заступни-
ком голови.

– Потрібно готувати собі змі-
ну, – пояснила вона. – Ми, стар-
ше покоління, любимо з нос-
тальгією згадувати, як нам пра-
цювалося за соціалізму, в умо-
вах планової економіки… Моло-
ді живуть сьогоденням, їхня сві-
домість більш сприйнятлива до 
змін, вони легко перебудову-
ються. Майбутнє за ними. Але 
ми повинні прищепити їм ідею 
служіння споживчій коопера-
ції, де раціональність ніколи не 
затьмарює турботу про людину. 
Переконана, це піде їм на ко-
ристь і допоможе зберегти нашу 
спільну справу.

Ольга НАГІРНЯК

Продавець госпмагу 

Надія Мойсеєва завжди запропонує 

потрібний товар

«Чемпіони продовжують грати доти, поки не отримають те, що хочуть».

Бiллi Джин КІНГ, американська тенiсистка
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПРОФІЛАКТИКА 09.00–15.00

15.00 Новини

15.20 Фольк-music 

16.30 Твій дім-2 

16.45 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.45 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 «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура

02.10 Д/с «Національні парки»

03.05 Х/ф «Вечорниці»

04.20 Вікно в Америку 

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 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-4»

11.00, 12.25, 12.55 «Міняю 

жінку-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

14.45 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.05 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

22.00 «Гроші»

23.15, 01.20 Т/с «Як уникнути по-

карання за убивство» 18+

04.10 Історичний фільм «Кирило і 

Мефодій»

ІНТЕР

04.35 «Подробиці тижня»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 12.25 Х/ф «Два Івани»  

13.30 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

15.20 «Чекай мене»  

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»  

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»  

00.50 «Подробиці»

01.45 Т/с «Банкірші»  

03.15 «уДачний проект»  

03.50 «Готуємо разом»  

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»  

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55 Надзвичайні новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою 

(повтор)

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.45 Антизомбі

10.35 Х/ф «Важкий корпус» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «Погані хлопці» 16+

15.40, 16.10 Х/ф «Погані 

хлопці-2» 16+

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.20 Скетчком «На трьох» 16+

22.20 Свобода слова

00.25 Х/ф «Важкий корпус» 16+

02.00 Підсумки Національно-

го відбору до Євробачен-

ня-2017

02.35 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

04.00 Стоп-10

СТБ

07.10 «Все буде добре!» 

09.10 «Все буде смачно!» 

10.10, 18.30 «За живе!» 

11.40 Х/ф «Ніколи не забуду те-

бе» 

13.40 «Битва екстрасенсів-16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

 УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика 

11.50 Х/ф «Посміхнись, коли 

плачуть зорі» 

13.45, 15.30 Т/с «Зимовий 

вальс» 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 05.00 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Легковажна жінка» 16+ 

23.30 Х/ф «Код доступу «Кейпта-

ун» 16+

01.50 Профілактика 

05.30 Реальна містика

ВІВТОРОК, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Т/с «Незнайомка з 

Уайлдфелл-Холлу»

10.25 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Д/ф «Жінки в литовській 

історії»

11.45 Орегонський путівник 

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

14.00 Книга.ua 

14.30 Вересень 

15.00 Новини

15.20 Театральні сезони 

15.45 Спогади 

16.10 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хто в домі хазяїн? 

17.40 М/с «Гон»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Наталя Сумська. Пе-

ревтілення»

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Телевистава «Повія»

04.15 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

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 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-4»

11.00, 12.25 «Міняю жінку-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

14.45 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після  

життя» 16+

22.00 «На ножах»

23.35, 01.40 Т/с «Як уникнути по-

карання за убивство» 18+

04.30 «Гроші»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося»  

11.10, 12.25 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»  

14.15 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

15.50, 16.45 «Речдок»  

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»  

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»  

00.45 «Подробиці»

01.35 Т/с «Банкірші»  

03.05 «уДачний проект»  

03.40 «Готуємо разом»  

04.20 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

05.00 Факти

05.20 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Більше ніж правда

11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.00, 13.10 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Людина-тінь» 16+

15.05, 16.10, 21.25 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Форрест Гамп» 

01.55 Х/ф «Людина-тінь» 16+

03.25 Стоп-10

СТБ

07.15 «Все буде добре!» 

09.15, 18.30 «За живе!» 

10.45 «Все буде смачно!» 

11.40 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

00.10 Т/с «Коли ми вдома» 

01.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси»  

УКРАЇНА

06.10 Реальна містика

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 03.10 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Легковажна жінка» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

01.20 Х/ф «Код доступу «Кейпта-

ун» 16+

04.00 Реальна містика

СЕРЕДА, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Шопен. Бажання лю-

бові»

11.10 Х/ф «Останній танець Кар-

мен»

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

13.50 Фольк-music

15.00 Новини

15.45, 19.20 Концерт В.Павлика 

«Приречений на любов»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.45 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Телевистава «Чорна Панте-

ра та Білий Ведмідь» 

03.25 Д/ф «Стефан Турчак.  

Партитура долі»

04.00 Надвечір’я. Долі 

04.55 Про головне 

05.25 Новини 

05.50 Вічне

1+1 

06.00 Х/ф «Абонент тимчасово 

недосяжний»

09.20 «1+1 удома. 8 Березня»

11.30 Х/ф «Чудо»

19.30 ТСН

20.05 Х/ф «Титанік»

23.45 «Концерт Потапа і Насті. 

Золоті кити»

01.05 Т/с «Як уникнути покарання 

за убивство» 18+

02.00 Х/ф «Абонент тимчасово 

недосяжний»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося»  

11.15 Х/ф «Покровські ворота»  

14.00 Х/ф «Дівчата»

16.00 Концерт «Поговори зі мною, 

мамо»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»  

20.00 «Подробиці»

21.00 Концерт Олега Винника

23.10 Х/ф «Осінні клопоти» 16+ 

01.00 «Подробиці»

01.50 Т/с «Банкірші»  

03.15 «уДачний проект»  

03.50 «Готуємо разом»  

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»  

ICTV

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Студія Вашингтон

05.00 Факти

05.20 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.05 Громадянська оборона

11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.10 Х/ф «Форрест Гамп» 

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.10, 01.45 Х/ф «Кохання 

не за розміром» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

21.25 Скетчком «На трьох» 16+

23.20 Х/ф «Привид» 16+

03.15 Стоп-10

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.00, 18.30 «За живе!»

10.20 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» 

12.00 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

00.30 Т/с «Коли ми вдома» 

01.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

05.40 Т/с «Адвокат» 16+ 

06.30, 07.15, 08.15 Ранок на під-

борах

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Х/ф «Анжеліка, маркіза 

ангелів» 

11.45 Х/ф «Прекрасна Анжеліка» 

13.50 Х/ф «Анжеліка й король» 

15.50 Х/ф «Неприборкана  

Анжеліка» 

17.45 Т/с «Дружини на стежці  

війни» 

19.00, 02.40 Сьогодні

19.45 Т/с «Дружини на стежці  

війни» 

22.15 Х/ф «Наречена мого наре-

ченого» 16+

00.10 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.20 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Україна на смак

09.30 Т/с «Незнайомка з 

Уайлдфелл-Холлу»

10.30 Т/с «Лінія захисту»

11.20 Д/ф «У полоні пристрасті 

Наталії Долі»

12.00 Орегонський путівник 

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.00 Спецпроект «Наш Шевчен-

ко. Сестри Тельнюк»

14.30 Д/ф «Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.15 На пам’ять

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Казки Лірника Сашка 

17.45 Школа Мері Поппінс 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Мій Шевченко.   

Роман Балаян

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група  

«Антитерор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Х/ф «Ну, ти й відьма» 

03.45 Віра. Надія. Любов 

04.40 Про головне 

05.10 Новини

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

12.25 «Міняю жінку-4»

14.45 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.25 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після  

життя» 16+

22.00 «Чотири весілля-6»

23.00 «Право на владу 2017»

00.30 Т/с «Як уникнути покарання 

за убивство» 18+

01.40 Х/ф «Титанік»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося»  

11.10, 12.25 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»  

14.15 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

15.50, 16.45 «Речдок»  

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»  

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»  

00.50 «Подробиці»

01.40 Т/с «Банкірші» 

03.15 «уДачний проект»  

03.50 «Готуємо разом»  

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.45 Студія Вашингтон

04.50 Факти

05.10 Дивитись усім!

06.00 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.10 Х/ф «Привид» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.10, 21.20 Скетчком «На 

трьох» 16+

18.45, 21.00 Факти. Вечір
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Ньюсмейкер.   

Юрій Луценко

23.15 Х/ф «Мій хлопець –  

псих!» 16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ

06.40 «Все буде добре!» 

08.40, 18.30 «За живе!» 

09.55 «Все буде смачно!» 

11.50 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь  

свого тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА 

06.10 Реальна містика

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Сила серця» 16+

01.20 Т/с «Закон і порядок.  

Злочинний намір» 16+

03.35 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 10

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.30 Т/с «Незнайомка з 

Уайлдфелл-Холлу»

10.25 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Д/ф «Наталя Сумська.  

Перевтілення» 

11.40 Орегонський путівник 

12.10 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Схеми

14.00 Віра. Надія. Любов 

15.00 Новини

15.25 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 10 км (чол.)

17.00 Мій Шевченко.   

Роман Балаян 

17.30 Казки Лірника Сашка 

17.50 М/с «Гон»

18.15 Новини

18.30 Що там з Євробаченням? 

18.40 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км (жінки)

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Мій Шевченко. Микола  

Жулинський

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новини 

01.35 Музичне турне

02.35 Біатлон. Кубок світу. VІІІ 

етап. Спринт 10 км (чол.)

04.05 Д/ф «Світова марка пато-

нівців»

04.35 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля-6»

11.00, 12.25 «Міняю жінку-4»

12.20 Налаштування нових па-

раметрів супутникового 

мовлення телеканалу 1+1 

шляхом пересканування 

транспондера 11766 H на 

супутнику Astra 4A (Sirius 4)

14.45 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.20 «Розсміши коміка. Діти-2»

22.15 «Вечірній квартал»

00.10, 04.50 «1+1 удома. 8 Бе-

резня»

02.15 Х/ф «Звичка розлучати-

ся» 16+

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося»  

11.10, 12.25 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»  

14.15 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським»  

15.50, 16.45 «Речдок»  

18.00 Ток-шоу «Стосується  

кожного»  

20.00 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «На Вас чекає громадян-

ка Ніканорова»

00.50 Х/ф «Шербурзькі  

парасольки»

02.25 «Подробиці»

03.10 «Чекай мене»  

ICTV 

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Студія Вашингтон

04.55 Факти

05.15 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Ньюсмейкер.   

Юрій Луценко

11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.10 Х/ф «Мій хлопець – 

псих!» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 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 «Апокаліпсис» 16+

01.55 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.15 Стоп-10

СТБ 

07.05 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» 

08.45 Х/ф «Вам і не снилося» 

10.20 Х/ф «П’ята група крові» 

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.55 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00, 22.45 «Холостяк-7» 

01.55 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.00 Х/ф «Наречена мого наре-

ченого» 16+

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Ілюзія щас-

тя» 16+

01.20 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.35 Реальна містика 

05.10 Зоряний шлях 

СУБОТА, 11

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.20 Хочу бути 

11.00 Фольк-music 

12.20 Книга.ua 

12.55 Біатлон. Кубок світу.  

Гонка переслідування  

12,5 км (чол.)

14.00 Т/с «Ейфель. Правдива іс-

торія»

16.10 Біатлон. Кубок світу. VІІІ 

етап. Гонка переслідування 

10 км (жінки)

17.00 Чоловічий клуб. Спорт 

18.30 Чоловічий клуб 

19.15, 21.30 Музична весна на 

Першому 

21.00 Новини 

22.40 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Біатлон. Кубок світу. 

Спринт 7,5 км (жінки)

03.50 Д/ф «Василь Стус. Фено-

мен суток»

04.40 Надвечір’я. Долі 

05.35 Новини 

1+1 

06.35 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 ТСН

11.00, 23.10 «Світське життя»

12.00 «Одруження наосліп-3»

13.30 «Голос країни-7»

15.40, 21.15 «Вечірній квартал»

17.35 «Розсміши коміка. Діти-2»

19.30, 04.45 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

00.10 «Концерт Потапа і Насті. 

Золоті кити»

01.30 «Неділя з кварталом»

05.30 Х/ф «Звичка розлучати-

ся» 16+

ІНТЕР 

05.00 «Подробиці»

05.45 Мультфільм

06.20 Х/ф «Покровські ворота»  

09.00 «Україна вражає»

10.00 Д/п «Лариса Голубкіна. Я те-

бе ніколи не забуду»

11.00 Х/ф «Гусарська балада»

13.00 Х/ф «Дайте книгу скарг»

14.50 Х/ф «Люблю. 9 березня»

16.15 Т/с «Краплина світла» 16+ 

20.00 «Подробиці»

20.30 Творчий вечір К.Меладзе 

«Останній романтик»

23.15 Х/ф «Торкнутися неба» 16+ 

01.10 Х/ф «Довіра» 16+ 

03.00 Х/ф «Гусарська балада»

04.25 Д/п «Лариса Голубкіна. Я те-

бе ніколи не забуду.»

ICTV 

04.45 Факти

05.05 Х/ф «Живеш тільки двічі» 

07.00 Дивитись усім!

07.55 М і Ж

08.55 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

14.10 Х/ф «Апокаліпсис» 16+

16.35 Х/ф «Форсаж» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини.  

Підсумки

20.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+

22.00 Х/ф «Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт» 16+

23.55 Х/ф «Рейс» 16+

02.20 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

07.35 «Караоке на Майдані» 

08.35, 09.55 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

12.10 «МастерШеф Діти-2» 

19.05 «Україна має талант! 

Діти-2» 

22.10 Т/с «Коли ми вдома» 

23.50 «Давай поговоримо про 

секс 3» 

01.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях 

09.10 Т/с «Сила серця» 16+

13.00, 15.20 Т/с «Дружини на 

стежці війни» 

15.00, 19.00, 03.45 Сьогодні

17.10 Т/с «Школа проживан-

ня» 16+ 

19.40 Т/с «Школа проживан-

ня» 16+ 

21.45 Х/ф «Анжеліка, маркіза 

ангелів» 

00.10 Х/ф «Прекрасна Анжеліка» 

02.00 Х/ф «Анжеліка й король» 

04.25 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 12

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Ігор Білозір. На зла-

мі епох»

09.45 Спогади 

10.20 Театральні сезони 

11.00 Мистецькі історії 

11.25 Фольк-music

12.30, 16.05, 19.25 Т/с «На межі. 

Група «Антитерор»

14.25 Біатлон. Кубок світу. Оди-

ночна змішана естафета 

15.35 Твій дім-2 

17.10 Біатлон. Кубок світу.  

Змішана естафета 

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.25 Д/ф «Суші на експорт»

21.50 Що там з Євробаченням? 

22.25 Арт-Клуб 38 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Біатлон. Кубок світу.  

Гонка переслідування  

12,5 км (чол.)

03.10 Біатлон. Кубок світу. VІІІ 

етап. Гонка переслідування 

10 км (жінки)

04.00 Д/ф «Ігор Білозір. На зла-

мі епох»

04.40 Віра. Надія. Любов 

05.35 Новини 

1+1 

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.00 «Світ навиворіт-3. Тан-

занія»

14.55 «На ножах»

16.40 Х/ф «Життя після жит-

тя» 16+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15, 02.20 Х/ф «Ми купили зо-

опарк»

01.35 «Аргумент кiно»

ІНТЕР 

05.15 Х/ф «Дайте книгу скарг»

06.50 Мультфільм

07.40 «Подробиці»

08.10 «уДачний проект»  

09.00 «Готуємо разом»  

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»  

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження»  

12.00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»  

12.50 Т/с «Нехай говорять» 16+ 

16.10 Т/с «Тільки не відпускай ме-

не» 16+ 

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Х/ф «Гніздо горлиці» 16+ 

23.35 Х/ф «В Париж!»

02.05 Х/ф «Торкнутися неба» 16+ 

ICTV

05.50 Факти

06.15 Х/ф «На секретній службі Її 

Величності» 16+

08.55 Т/с «Відділ 44» 16+

12.35, 13.00 Х/ф «Форсаж» 16+

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт» 16+

16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Примарний  

гонщик» 16+

22.55 Х/ф «Примарний гонщик-2. 

Дух помсти» 16+

00.30 Х/ф «Рейс» 

02.40 Т/с «Прокурори» 16+

СТБ 

05.50 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7»

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

10.50 Т/с «Коли ми вдома» 

12.55 «Україна має талант! 

Діти-2» 

16.00, 23.10 «Я соромлюсь сво-

го тіла-4» 

18.00, 22.10, 00.25 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях 

09.20 Т/с «Ілюзія щастя» 16+

13.10 Т/с «Школа проживан-

ня» 16+

17.00, 20.00 Т/с «Випробування 

вірністю» 16+ 

19.00, 05.50 «Події тижня» з Оле-

гом Панютою 

21.30 Х/ф «Там, де є щастя для 

мене» 16+

23.20 Реальна містика

02.50 Т/с «Райське місце» 16+

Для приватних осіб пропонуємо зруч-
ний спосіб оплати за розміщення у на-
шій газеті оголошень, вітань, некро-
логів, 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» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 

   оголошення/вітання/некролога 
    у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату 
сфотографуйте або відскануйте і наді-
шліть цей файл разом із текстом оголо-
шення (вітання чи некролога) на елек-
тронну адресу редакції (mail@visty.com.
ua). У разі відправки через «Укрпошту» 
зважте на те, що такий лист ітиме, мож-
ливо, 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, га-
зета виходить по четвергах) та номер 
свого мобільного телефону. Якщо ба-
жаєте впевнитися, що секретаріат «Віс-

тей…» отримав вашого листа, пере-
дзвоніть після його відправки до ре-
дакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-
собом лишається відправка електрон-
кою гарантійного листа з текстом ого-
лошення (привітання, некролога). В 
листі, нагадуємо, необхідно вказати 
спосіб оподаткування вашого підпри-
ємства (платники ПДВ чи єдиного по-
датку, якщо платники ПДВ – необхідна 
ще й копія свідоцтва); повне наймену-
вання підприємства/організації; теле-
фон; електрон ну адресу. Редакція ви-
ставить рахунок, після оплати якого 
слід надіслати нам відповідний під-
тверджуючий документ. 
Вартість за розміщення в газеті «Ві-
сті…» оголошень, привітань, некро-
логів розміром до 1500 знаків без фото 
становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 
оплачуються пропорційно до вста-
новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ



10

WWW.COOP.COM.UA

№9 (1290), четвер, 2.03.2017 р.

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ШАНУЙМО!

РЕКВІЄМ

МАМО, 

ПАМ’ЯТАЙ 

МЕНЕ ЖИВИМ

У 2017 році ми утретє згаду-
ємо «зиму, що нас зміни-
ла» – безжальні розстріли 
на Майдані, час, коли по-

лягла Небесна Сотня безстраш-
них Героїв у боротьбі за гідність і 
свободу кожного з нас. 20 лютого 
в Тернопільському кооператив-
ному торговельно-економічному 
коледжі відбулась імпреза-
реквієм пам’яті Героя Небесної 
Сотні Назарія Войтовича «Мамо, 
пам’ятай мене живим». 

Назар Войтович навчався на 
відділенні «Дизайн», дуже любив 
рідний край, цікавився історією 
України і завжди вболівав за її 
долю. У його творчих роботах пе-
реважали теми козацтва, націо-
нальної символіки, патріотизму. 
20 лютого 2014 року на Майдані в 
Києві Назар загинув від кулі 
снайпера. Він став наймолодшим 
Героєм Небесної Сотні.

День пам’яті в коледжі розпо-
чався з поминальної служби, яку 
відслужив Архієпископ Терно-
пільський, Кременецький і Бу-
чацький Нестор. Панахида відбу-
лась на подвір’ї коледжу біля ба-
рельєфа Назарія Войтовича. 

Після панахиди в актовій залі 
коледжу розпочалась імпреза-
реквієм. До участі в заході долучи-
лися не лише студенти коледжу, а 
й учні загальноосвітніх шкіл Тер-
нополя, студенти ВНЗ І-ІІ р.а. та 
учні професійно-технічних на-
вчальних закладів міста. Студент-
ська та учнівська молодь з трепе-
том у серці згадували Героїв Не-
бесної Сотні, віддаючи їм шану че-
рез поезію, пісні, зворушливі та 
наповнені глибоким змістом хоре-
ографічні композиції. Виконавці 
та глядачі знову подумки поверта-
лись на Майдан, згадуючи перших 
жертв Революції Гідності. 

У рамках заходу також було 
проведено тематичну виставку 

творчих робіт студентів та учнів.
Адміністрація коледжу вислов-

лює щиру подяку за підтримку та 
участь у імпрезі-реквіємі колекти-
вам навчальних закладів: ТЗОШ №7, 
ТЗОШ №13, ТЗОШ №20, ТЗОШ №22, 
ТЗОШ №28, Галицькому коледжу ім. 
В. Чорновола, ПВНЗ «Медичний ко-
ледж», ТВПТУ сфери послуг і туриз-
му, ТВПУ технології і дизайну, 
ТВПУ №4 ім. М. Паращука. Майбут-
нє в руках у молоді. Приємно бачити 
нашу молодь небайдужою, відкри-
тою, впевненою, щирою, готовою бу-
дувати майбутнє своєї країни.

Марія ПРОЦИК, заступник 

директора з виховної роботи

Із 08.00 у холі інституту, біля 
експозиції світлин, на вшану-
вання пам’яті подій Майдану 
та подвигу героїв Небесної Со-
тні перебувала урочиста варта 
студентів.

Після проголошення початку 
урочистостей викладачі та сту-
денти пригадали події триріч-
ної давнини, коли у листопаді 
2013 року в Україні розпочалась 
Революція Гідності, коли сотні 
тисяч патріотів вийшли на акції 
мирного протесту, що заверши-
лись побиттям беззахисних сту-
дентів підрозділами правоохо-
ронних органів. Ми спільно при-
гадали і пережили події листо-
пада, грудня, січня, лютого, 
коли після розстрілів на Майда-
ні Україна стала країною із ра-
ною в самому серці.

Саме події лютого 2014 року 
призвели до появи в нашій мові 
слів «Небесна сотня», «Воїни 
світла» та  виразу, що звучить 
щодня у кожній душі, з екранів 
телебачення, у патріотичних за-
кликах, на площах міст: «Герої 
не вмирають!»

Ректорат, професорсько-викла-
дацький склад, студенти вишу 
спільно виконали Гімн України. 
Далі відбулася головна подія цьо-
го дня – урочисте відкриття ме-
моріалу пам’яті героїв Революції 
Гідності – Небесної Сотні. 

Ушановуючи пам’ять героїв, 
заступник голови студентсько-
го Віче ХКТЕІ, майбутній мене-
джер Максим Дьома розповів 
про наймолодшого героя Небес-
ної Сотні, сімнадцятирічного 
студента Тернопільського коо-

перативного торговельно-
економічного коледжу Назара 
Войтовича. Проникливі поезії, 
композиція «Повертайся жи-
вим!» у виконанні студентів – 
членів студентського Віче та 
учасників творчих об’єднань ін-
ституту – зворушили учасників 
урочистостей.

Продовженням заходів з уша-
нування пам’яті Героїв Небесної 
Сотні у ХКТЕІ став перегляд відео-
фільмів про події на Майдані.

Ми знаємо, що завдяки по-
двигу Героїв України ХХІ сто-
ліття Україна є! І вона завжди 
буде! Слава Україні!

Вікторія ЦЕРКЛЕВИЧ, 

проректор 

із науково-педагогічної 

та виховної роботи 

ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…
20 лютого у Хмельницькому кооперативному торговельно-
економічному інституті відбулись урочистості з вшанування пам’яті 
Героїв Революції Гідності.

ТIЛЬКИ ТIЛЬКИ 

ВПЕРЕД!ВПЕРЕД!

Щорічно студенти 
Херсонського коопе-
ративного економіко-
правового коледжу 
стають переможцями 
різноманітних зма-
гань та конкурсів, що 
свідчить про високий 
рівень знань, доско-
налу фізичну підго-
товку, кмітливість та 
широку ерудицію.
Не став винятком і кон-
курс знавців україн-
ської мови імені Петра 
Яцика та конкурс твор-
чих робіт імені Тараса 
Шевченка. Пишатися 
справді є чим! Ось уже 
15 років поспіль сту-
денти коледжу міцно 
утримують лідируючі 
позиції, стаючи пере-
можцями цих конкур-

сів не лише на облас-
ному, а й на всеукраїн-
ському рівні. Цього 
року студент-першо-
курсник правознавчо-
го відділення Микола 
Середюк виборов пе-
ремогу в конкурсі імені 
Петра Яцика. А май-
бутній ресторатор, 
другокурсниця Анаста-
сія Таран відзначилася 
двічі, посівши треті 
місця в обох престиж-
них конкурсах. Обоє 
учасників обласного 
етапу продемонстру-

вали неабиякі творчі 
здібності та глибокі 
знання рідної мови.
Вітаємо Миколу та 
Анастасію і бажаємо 
їм не зупинятися на 
досягнутому! Адже 
тільки цілеспрямова-
ні творчі особистості 
можуть похизуватися 
не лише новими здо-
бутками, а й найголо-
внішим – перемогою 
над самим собою.

Алла СЕРГАЗІНА, 

викладач коледжу

21 лютого студенти і викладачі Вінницького коопера-
тивного інституту відзначили Міжнародний день 
рідної мови. Це свято досить молоде. Його запрова-
дили в листопаді 1999 р. на тридцятій сесії Генераль-
ної конференції ЮНЕСКО. Історія свята, на жаль, має 
трагічний початок.

Так, 21 лютого 1952 р. у Бангладеш (Східний Пакис-
тан) влада жорстоко придушила демонстрацію лю-
дей, які висловлювали свій протест проти урядової 
заборони на використання в країні своєї рідної – бен-
гальської, мови. Відтоді кожного року Бангладеш від-
значає день полеглих за рідну мову. Саме за пропо-
зицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 
Міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 
лютого 2000 р., цей день відзначаємо і ми, українці.

У ВКІ рідне слово вшанували студенти 1 курсу гру-
пи ПР-161, провівши мовознавчу годину «До мови 
серцем пригорнись…».  Під час заходу студенти де-
кламували вірші, згадували трагічну долю україн-
ської мови, демонстрували її красу і велич, своє ша-
нобливе ставлення до неї. Усе свято було пронизано 
українським духом, любов’ю до рідного слова, до 
чистих джерел творчості нашого народу. Студенти 
продемонстрували свої знання і вкотре підтвердили 

думку, що українці – це справді розумна нація, яка 
має чим пишатися.

Українською мовою розмовляли наші діди та пра-
діди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш 
сміявся і плакав рідною мовою. Тому любіть рідну 
мову, піклуйтеся про неї,  розкривайте для себе її ве-
лич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі 
для себе й наступних поколінь!

Валентина МОТРУК, 

викладач української мови

МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ  РІДНОЇ  МОВИ

 ПИШАЄМОСЬ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ЗАНЯТТЯ-ТРЕНІНГ КОНФЕРЕНЦІЯ

  ВОЛОНТЕРСЬКИЙ  РУХ

С туденти Харківського коо-
перативного торгово-
економічного коледжу пе-
реконані, що волонтер-

ство – це не тільки благородна 

справа, але і насичене, цікаве, на-
повнене різними несподіванками 
життя! 

Новий рік активісти коледжу 
розпочали із участі у Всеукраїн-
ській акції-флешмобі «Шлях друж-
би» (ініціатор – телеканал СТБ), 
що відбулася 12 лютого. Одночас-
но в трьох містах (Харків, Львів, 
Ужгород) на головних площах зі-
бралися люди для дружніх обі-
ймів. Наші волонтери вміло залу-
чали перехожих до цієї акції, до-
помагали співробітникам телеба-
чення побудувати різні фігури з 
людей для зйомок та для фіксу-
вання всеукраїнського рекорду – 
наймасовіших обіймів.

Це далеко не перший випадок, 
коли волонтери ХКТЕК співпра-
цюють із телебаченням. Наших 
студентів можна побачити і в про-
грамах телеканалів ОТБ (Форум 

«Милосердя»), ТРК, Оріон. Завдя-
ки активній участі в житті нашого 
міста та ініціативності, волонте-
рам є про що розповісти в ефірі.

А від обіймів недалеко і до Дня 
закоханих! Чим не привід влашту-
вати благодійну акцію «Назустріч 
мрії», з метою збору коштів для 
підтримки реабілітаційного цен-
тру онкохворих дітей та дітей, які 
постраждали під час антитерорис-
тичної операції. До благодійної 
виставки-ярмарку долучилися всі: 
викладачі, студенти і їхні батьки. 
Столи були переповнені всіляки-
ми смаколиками, солодощами, ва-
лентинками, мотанками, які охоче 
розкупили. Усі кошти, зібрані під 
час ярмарку, перераховані до між-
народної благодійної організації 
«Сильні духом». Особлива подяка 
кураторам груп: Л.Г. Кащавцевій, 
Т.А. Кудайнетовій, Т.О. Шамаріній, 

Н.С. Бочаровій, І.М. Кухтіній; сту-
дентам: Марії Хоруженко, Катери-
ні Донковцевій, Анні Шигимазі, 
Світлані Невмиржицькій, Ользі 
Дзюбі та всім найактивнішим гру-
пам за участь в акції.

Встигли за цей місяць волонте-
ри зібрати і необхідні засоби гігіє-
ни, одяг та продукти для воїнів 
АТО, які перебувають у Харківсько-
му військовому госпіталі. А до-
машня консервація потрапила до 
хлопців, які знаходяться безпосе-
редньо в зоні бойових дій. Святку-

ючи Масляну в коледжі, циклова 
комісія харчових технологій та 
ресторанного бізнесу також забез-
печила гарний настрій пораненим 
захисникам Вітчизни, доставивши 
до військового госпіталю щедре 
частування: вареники та млинці з 
різноманітними начинками.

Стільки ще попереду гарних 
справ! Пишаємось вами – волон-
тери ХКТЕК!

Оксана МЕНТКЕВИЧ, 

координатор 

волонтерського руху коледжу

У  ЄДНАННI  НАША  СИЛА!

«Мета виховання – навчити наших дітей обходитися без нас».

Ернест ЛЕГУВЕ, французький прозаїк i драматург

З а останні декілька ро-
ків суттєву підтрим-
ку в розвитку освітніх 
послуг отримали 

інтернет-технології. Можли-
вість передачі інформації на 
будь-яку відстань, необов’яз-
ковість одночасної присут-
ності викладача й учня в ме-
режі – переваги нової форми 
навчання – дистанційної.

Ця форма навчання отри-
мала поштовх до розвитку за-
вдяки певним факторам. По-
перше, постійна потреба лю-
дини в простій, зрозумілій і 
достовірній інформації; по-
друге, існування і постійний 
розвиток технологій для задо-
волення існуючих потреб; по-
третє, дистанційна освіта роз-
глядається як новий ринок 
освітніх послуг для прова-
дження ділової активності.

Для обміну досвідом, 
оприлюднення результатів 
наукових досліджень у галу-
зі дистанційних технологій 
навчання на базі Вищого на-
вчального закладу Укооп-
спілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 
(ПУЕТ) було проведено XLІI 
Міжнародну науково-мето-

дичну конференцію «Дистан-
ційна освіта: забезпечення 
доступності та неперервної 
освіти впродовж життя» 
(E-Learning and University 
Education-2017).

Однією з головних переваг 
цього заходу стало визначен-
ня формату проведення, який 
дещо відрізнявся від класич-
ного процесу проведення кон-
ференцій. Після привіталь-
них слів першого проректора 
ПУЕТ Миколи Єгоровича Ро-
гози та проректора з наукової 
роботи Сергія Володимирови-
ча Гаркуші робота продовжу-
валася доповідями спікерів, 
запрошених організаційним 
комітетом конференції для 
ознайомлення учасників з 
тенденціями розвитку різних 
напрямів організації та забез-
печенням дистанційної осві-
ти не лише в Україні, але й за 
її межами.

Так, було представлено 
доповіді: Олега Голоти «Ви-
користання новітніх техно-
логій для надання більш 
якісної освіти»; Юрія Зубаня 
«Екосистема навчальних ре-
сурсів Сумського державно-
го університету»; Олени 

Старкової та Костянтина Ге-
расименко «SEDICOMM 
UNIVERSITY – досвід ство-
рення власної платформи 
дистанційного навчання змі-
шаного типу»; Станіслава За-
гурського «Геймификация – 
современный способ подачи 
материала»; Олександра Мі-
лютіна «Досвід маркетингу 
освітнього центру»; В’ячес-
лава Гребенюка «Хмарні тех-
нології Google for Education у 
дистанційній освіті»; Олек-
сандра Шкіля «Використан-
ня результатів комп’ютерних 
тестувань у Болонській сис-
темі оцінювання та при оці-
нюванні залишкових знань». 
Усі доповіді мали мультиме-
дійний супровід, доповідачі 

акцентували увагу на ціка-
вих та інноваційних елемен-
тах, що сприймалося слуха-
чами з підвищеною увагою 
та розумінням можливості 
застосування на практиці.

Другий день конференції 
було проведено у вигляді сек-
ційних засідань за тематич-
ними напрямами: вища осві-
та й дистанційні технології; 
вища освіта дистанційно та 
стандарти якості навчання; 
доступність вищої освіти за 
дистанційними технологія-
ми: нормативно-правові та 
організаційні аспекти; фор-
мування якісного навчально-
го середовища. Усі учасники 
й доповідачі відзначили ак-
туальність проведення такої 
конференції, адже в допові-
дях було наведено практич-
ний досвід, що підвищило ак-
тивність учасників конфе-
ренції до обговорення. 

Загалом, ураховуючи 
швидкість зміни зовнішнього 
середовища, науково-техніч-
ного прогресу та тенденцій 
зміни світового освітнього 
простору, цей захід був ціка-
вим для всіх вищих навчаль-
них закладів, які лише почи-
нають упроваджувати дис-
танційні технології, та тих, 
хто має суттєвий досвід в ор-
ганізації дистанційного на-
вчання студентів. Крім того, 
практичний досвід і рекомен-
дації доповідачів слугували 
м о т и в а ц і є ю  н а у к о в о -
педагогічним працівникам до 
роботи саме з використанням 
дистанційних технологій на-
вчання. 

Олена ІВАСЕНКО 

ПОЗАУРОЧНИЙ  ЧАС:ПОЗАУРОЧНИЙ  ЧАС: 

НЕСТАНДАРТНО Й ПIЗНАВАЛЬНОНЕСТАНДАРТНО Й ПIЗНАВАЛЬНО
Студенти Мукачівського кооперативного торговельно-

економічного коледжу весело та цікаво проводять свій 
вільний час. Так, нещодавно викладачем Мартою Ільківною 
Стрижак було організовано позаурочний захід – заняття-
тренінг «Моя професія – моє майбутнє» для студентів 321 і 
221 груп спеціальності «Бухгалтерський облік».

Тренінгова форма – це надзвичайно цікавий процес сис-
тематизації й удосконалення набутих знань, який допомагає 
не тільки пізнати себе та навколишній світ, але й навчитися 
прогнозувати майбутнє. Одночасно з отриманням нової ін-
формації є можливість обговорити незрозумілі моменти, по-
ставити запитання, тобто накопичувати власний досвід щодо 
обраної професії. Надзвичайно цікавими для учасників тре-
нінгу були вправи: «Реклама професії та спеціальності», «5 
кроків до мети», «Чайнворд», «Дерево підсумків».

Під час виконання таких вправ команди другого та тре-
тього курсів продемонстрували вміння оперативно при-
ймати рішення, оригінально підходити до розв’язання по-
ставлених завдань. Студентки Марія Паук та Ілона Ткачук 
випробували себе в ролі журналістів, на запитання яких 
давали змістовні відповіді Крістіна Шкріба, Наталія Пішта 
та Маріам Дешко. Неординарно та професійно представ-
ляли свою команду Алла Плавайко, Олександра Золтан, 
Василь Варга, Катерина Куцин, Ніколетта Кохан. Студенти 
221 групи були швидкими і креативними під час виконання 
вправи «Ключове слово», підібравши максимум ознак 
успішного обліковця.

Родзинкою тренінгу став відеоматеріал із колишньою 
випускницею коледжу, а зараз практичним працівником 
Каріною Турянчик, яка надала важливі поради, що 
обов’язково стануть у нагоді тим, хто у найближчому май-
бутньому працюватиме за фахом.

Саме на тренінгу студенти мали можливість більше ді-
знатися про свою майбутню професію, переконатися в 
тому, що зробили правильний вибір. На підсумковому ета-
пі заняття було висловлено побажання частіше зустрічати-
ся саме в такому форматі. 

Крістіна ШКРІБА, студентка 321 групи

ДИСТАНЦIЙНА ОСВIТА У ПУЕТ
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

СПЕЦІАЛЬНО СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

КОЛИ Ж МОБIЛIЗУЄТЬСЯ 

ПРАВЛЯЧА ЕЛIТА?
Події тижня, що минув, дозволяють стверджувати: влада зуміла дати відсіч намірам представників опозиції роз-
хитати ситуацію. Проте спочивати на лаврах президенту та уряду, представникам правлячої парламентської ко-
аліції зарано – весна в Україні традиційно грає роль періоду піднесення протестного руху.

ЩО БУЛО – ЗАГУЛО?..

Вшанування пам’яті героїв Революції 
Гідності у черговий раз наштовхує на 
думку: чим далі від подій буремного лю-
того 2014-го, тим більш очевидним стає, 
що суспільство росте швидше за політи-
ків, які повинні бути локомотивами 
змін. Ті, хто ще вчора присягався всім 
продовжувати розпочату на Майдані бо-
ротьбу, виборовши мандат депутата, 
часто елементарно не ходять на роботу 
до Верховної Ради. Викликає подив, 
коли парламентарії забувають про відо-
мий факт: вони практично сидять на 
стільцях, ніжки яких перемащені кров’ю 
загиблих у Маріїнському парку та на ву-
лиці Інститутській три роки тому. Для 
багатьох народних депутатів завдання 
вийти на Майдан сьогодні, для спілку-
вання зі співгромадянами-виборцями, 
виявилося непосильним.

НОУ-ХАУ УКРАЇНСЬКИХ 

НАЦІОНАЛІСТІВ

А от інші використали нагоду для 
розв’язання власних політичних за-
вдань. Зокрема, представники «Само-
помочі» Єгор Соболєв та Семен Семен-
ченко і позафракційний Володимир 
Парасюк багато зусиль доклали для 
створення на розі Інститутської та Бан-
кової «редуту», який мав символізува-
ти блокаду сполучень на Донбасі. Їм не 
вдалося ані встановити намет, ані 
спровокувати правоохоронців на жор-
сткі дії. Цікаво, що серед прихильни-
ків цих парламентаріїв опинився Ми-
кола Коханівський, який називає себе 
«командиром батальйону ОУН». Мину-
лого року, якраз на річницю загибелі 
Небесної Сотні, під його орудою було 
розгромлено офіс одного з російських 
банків в Україні. 

Представники націоналістичних сил 
(«Свободи», «Правого сектору» та «На-
ціонального корпусу») задекларували 
власну готовність до об’єднання Мар-
шем національної гідності, кульміна-
цією якого став виступ парламентарія 
Андрія Білецького з трибуни Верховної 
Ради. Народний депутат, що вкрай не-
часто тішить власною присутністю ви-
борців та колег-законодавців, закликав 
до перевиборів усіх органів влади, за-
борони на продаж землі та повернення 
до державної власності стратегічних 
підприємств. Зазвичай націоналісти у 
світі спираються на дрібного власника, 
а не державну власність, проте україн-
ські вирішили піти власним шляхом

ЧЕРГОВЕ СОЛО  ЯНУКОВИЧА

Прогнозованою була і поява у росій-
ських медіа Віктора Януковича. Той 
вже давно перебуває під контролем ро-
сійських спецслужб, тому зробив заяви 
цілком у цьому контексті. Він ствер-
джує, ніби не закликав до України ро-
сійські війська, але пропонує примуси-
ти українську владу виконувати як до-
мовленості від 21 лютого 2014 року, так 
і Мінські домовленості. Показово, що 
колишній президент не згадує у своїх 
гіпотетичних конструкціях про Крим, 
як і прописали російські куратори. 

Українські правоохоронці тим часом 
відреагували на підвищену активність 
як російських спецслужб, так і окремих 
вітчизняних парламентаріїв. Андрій 
Артеменко, який до минулого тижня 
входив до складу фракції Радикальної 
партії, вирішив виступити у ролі вели-
кого миротворця. Він, після інавгурації 
Дональда Трампа, передав оточенню 
останнього план врегулювання 
російсько-українського конфлікту, 
який передбачає вихід України з Мін-
ських домовленостей та проведення ре-
ферендуму про оренду Кримського пів-
острова Росією на 50-100 років. Вже тра-
диційний почерк російських спец-
служб: показати можливість та доціль-
ність вирішувати долю України без 
участі її офіційних представників, адже 
Артеменка ніхто не вповноважував на 
переговори з американською адміні-
страцією.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ 

В ГОСТЯХ У СЕПАРАТИСТІВ

Аналогічне враження викликає поїзд-
ка Надії Савченко до неконтрольованих 
українською владою Донецька та Макі-
ївки, звідки вона привезла переконання, 
що українські полонені утримуються у 
цілком прийнятних умовах. Поїздці Ге-
роя України до сепаратистів передувала 
її заява про готовність зняти з себе депу-
татську недоторканість, хоча подібна 
процедура не передбачена законодав-
ством. Савченко все активніше ллє воду 
на млин російських інтересів, адже сум-
нівів у тому, що ОРДЛО перебувають під 
щільним контролем Росії та її спецслужб 
практично немає.

Несподівано тихо поводила себе Юлія 
Тимошенко, яка взяла на озброєння так-
тику вичікування. Лідер «Батьківщини», 
схоже, не ризикує вдаватися до рішучих 
дій до отримання чітких гарантій їх пе-
реможного завершення. У неї нині нема 
ані власних телеканалів, ані великої пар-
ламентської фракції, а партійна структу-
ра «сердечних», хоча і розгалужена та до-
бре вибудувана, не може забезпечити 
успішних дій у столиці. Тимошенко про-
довжує виступати за дострокові парла-
ментські вибори та шукати союзників.

КОМУ ФІРТАША?

Правоохоронці зуміли викрити групу 
помічників народних депутатів, які ак-
тивно просували у депутатському корпу-
сі проросійські ідеї. Як виявляється, окре-
мі народні обранці легко можуть стати 

об’єктами маніпуляції та приставати на 
компрометуючі пропозиції. Прикро, що 
подібне відбувається у парламенті, обра-
ному після Революції Гідності. Підписа-
на представниками фракцій БПП, «На-
родного фронту» та Радикальної партії 
Декларація єдності швидше стала гар-
ною міною за поганої гри, ніж реальним 
планом виходу з політичної кризи.

Її може каталізувати і цілком вірогід-
на екстрадиція олігарха Дмитра Фірташа 
до США або Іспанії. Зараз правоохоронці 
цих країн конкурують між собою за пра-
во притягнути до відповідальності одно-
го з найбагатших українців, який, серед 
іншого, володіє інформацією про участь 
у газових оборудках російського керівни-
цтва. На тлі зростання агресивності з 
боку Росії вона може бути цікавою як для 
Вашингтону, так і для ЄС. З іншого боку, 
фракція «Опозиційного блоку», на поло-
вину якої має вплив Фірташ, може розва-
литися навпіл вже ближчим часом.

Неспроможність опозиції розгойдати 
ситуацію всередині України не повинна 
ставати для влади індульгенцією. Швид-
ше, масштабність та багатопрофільність 
загроз повинні зіграти роль ефективного 
попередження про необхідність консолі-
дації та ефективного руху вперед. Украї-
на вже три роки живе після Революції 
Гідності, проте зрушення вперед не по-
мітні дуже багатьом нашим співгрома-
дянам. Цей факт має стати приводом для 
політичної мобілізації правлячої еліти, 
недбальство якої у нинішніх умовах ви-
глядає злочинним. 
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

ТЕХНОЛОГІЇТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВОВИРОБНИЦТВО

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 ЛЮТОГО 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 80,00 80,00 45,00 70,00 45,50 21,50 13,50 60,00 55,00 110,00 130,00 23,00 55,00 11,50 6,50 25,00

Луцьк 90,00 67,00 32,00 80,00 45,00 45,00 13,00 53,00 60,00 – 125,00 28,00 100,00 14,00 4,50 20,00

Дніпро 80,23 71,40 46,00 50,50 37,90 19,70 11,20 42,00 46,00 75,00 98,00 26,50 69,80 10,90 4,20 25,10

Житомир 90,00 70,00 48,00 70,00 42,00 18,50 12,00 42,00 40,00 – 100,00 28,00 90,00 10,50 4,80 20,00

Ужгород 110,00 95,00 50,00 80,00 44,70 18,00 10,00 40,00 40,00 60,00 120,00 30,00 105,00 10,00 8,00 25,00

Кропивницький 95,00 67,00 45,00 65,00 45,50 24,00 12,00 55,00 95,00 105,00 120,00 25,50 75,00 12,50 6,75 30,00

Миколаїв 85,00 80,00 40,00 65,00 42,50 16,00 12,00 45,00 50,00 60,00 90,00 30,00 50,00 15,00 8,00 25,00

Полтава 90,00 75,00 40,00 55,00 45,00 19,00 12,00 50,00 50,00 100,00 110,00 25,00 70,00 12,00 5,50 20,00

Суми 73,00 69,00 42,00 65,00 50,00 16,00 12,00 65,00 54,00 80,00 107,00 23,00 75,00 14,00 4,50 25,00

Херсон 85,00 75,00 80,00 60,00 45,00 18,00 14,50 65,00 55,00 90,00 120,00 27,00 80,00 15,00 5,00 35,00

Черкаси 82,00 67,00 60,00 48,00 41,00 21,00 12,00 55,00 45,00 60,00 100,00 26,00 100,00 10,00 5,00 20,00

Чернігів – – – – 40,90 25,00 13,00 50,00 46,00 90,00 120,00 38,00 65,00 10,00 5,00 –
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ВінницяВінниця 67,00 30,00 50,00 – 5,00 6,50 6,50 7,00 65,00 100,00 16,50 3,65 9,00 34,00 26,00

ЛуцькЛуцьк 65,00 42,00 55,00 – 4,00 6,00 6,00 9,00 100,00 100,00 15,00 4,50 9,50 30,00 28,00

ДніпроДніпро 58,70 – 49,80 25,00 5,50 5,30 5,80 5,20 61,20 72,00 15,10 3,40 8,80 29,00 21,40

ЖитомирЖитомир 60,00 30,00 45,00 25,00 5,00 5,50 5,50 5,00 60,00 110,00 15,00 3,30 11,00 30,00 20,00

УжгородУжгород 40,00 30,00 40,00 30,00 6,00 8,00 9,00 8,00 50,00 90,00 17,00 4,00 10,00 40,00 27,00

КропивницькийКропивницький 70,00 35,00 60,00 35,00 7,00 7,50 7,75 7,25 75,00 95,00 15,50 3,50 8,00 32,00 20,00

МиколаївМиколаїв 60,00 20,00 45,00 – 7,00 7,00 8,00 6,00 60,00 90,00 15,00 3,00 7,00 30,00 18,00

Полтава Полтава 90,00 25,00 70,00 – 7,00 7,00 7,00 5,00 80,00 95,00 15,50 3,70 8,00 30,00 21,80

СумиСуми 63,00 25,00 43,00 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00 75,00 15,50 3,20 7,80 30,00 18,00

ХерсонХерсон 65,00 30,00 50,00 30,00 7,00 7,00 7,00 7,00 75,00 110,00 16,00 3,30 9,00 33,00 20,00

ЧеркасиЧеркаси 35,00 30,00 30,00 25,00 5,00 5,00 6,00 5,00 70,00 60,00 16,00 3,00 8,00 33,00 20,00

ЧернігівЧернігів 70,00 – 50,00 – 7,00 8,00 10,00 8,00 60,00 80,00 17,50 3,10 8,75 33,50 20,00

А СУКОНЬ 

ШИЮТЬ БIЛЬШЕ
Українські текстильники розпочали 2017 рік 
з потужного просідання виробництва – за 
даними Держстату, у січні випуск текстиль-
ної продукції та товарів зі шкіри й хутра 
знизився на 19,7% порівняно з груднем.

П евну роль у цьому падінні відіграли 
традиційні вихідні на новорічні свята 

– приміром, у січні минулого року тек-
стильне виробництво просіло на 26,9%. 

При цьому, порівнюючи січень цього і ми-
нулого року, виробництво зросло на 13%. 

Порівняно з початком минулого року 
українські виробники пошили майже втричі 
більше чоловічих пальто і плащів – 19,8 тис. 
штук за місяць. Та навіть з урахуванням та-
кого зростання рівень виробництва чолові-
чих пальто в 2,3 разу менше, ніж жіночих.

Істотно переважають жіночі моделі й у 
виробництві жилетів і піджаків – 148 тис. 
штук для дам проти 66,7 тис. для чоловіків. 
Хоча виробники поступово нарощують ви-
пуск чоловічих моделей – на 25,4% порів-
няно із січнем минулого року (виробни-
цтво жіночих зросло лише на 6%). Також 
виробники шиють значно більше суконь 
(122 тис. шт.), ніж чоловічих костюмів (лише 

18,9 тис. шт.). Випуск суконь у січні просів 
на 6%, костюмів – на 39,4% (до січня мину-
лого року). Разом з тим, виробництва наро-
щують випуск лижного та вітрозахисного 
одягу: +20,9% жіночих і +25,5% чоловічих.

Нагадаємо, що у 2016 році виробни-
цтво тканин, шкіри, одягу та різних аксе-
суарів зросло на 1,4% після падіння на 8% 
у 2015-му.

ПРОСУНУТI 

ПОКУПЦI
Інтернет-покупці почали проводити мен-
ше часу на сайтах і більш раціонально 
приймати рішення.

Користувачі Інтернету проводять на ко-
мерційних сайтах все менше часу. З січня 

2016-го по січень 2017 р. середній час на 
сайті знизився на 31%, з 3:03 хвилин до 2:09. 
Про це розповіла засновниця і CEO компанії 
CF.digital Ірина Муштіна. При цьому корис-
тувачі стають більш раціональними і їх шлях 
від запиту до покупки росте. За рік (з січня 
2016-го по січень 2017 р.) цей шлях збіль-
шився з 2,43 до 2,97. «Якщо раніше користу-
вач, бажаючи щось купити, заходив через 
пошукову систему на сайт і робив покупку, 
то зараз він дивиться популярні моделі, за-
лишає сайт, заходить у групу в Facebook 
тощо», – пояснює Ірина Муштіна.

ВИРОБНИЦТВО ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО ОДЯГУ, тис. штук

Костюми та комплекти 
чоловічі/сукні жіночі

Жакети, піджаки та блейзери

Жилети, анораки, 
лижні та вітрозахисні куртки

Пальто, плащі, накидки

Ж                      Ч

За матеріалами сайту uamarket.info

            122

   18,9

                                                                148

                          66,7

 16,8

      25,6

                 46,9

   19,8

«Люди купують не те, що їм потрібно, а те, що їм хочеться».

Чарльз КЕТТЕРИНГ, американський iнженер i винахiдник
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НАЙКРАЩА          КРАЇНИ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ІНТЕРВ’Ю  ЧИТАЙТЕ  У №9 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   2 БЕРЕЗНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

Лариса  Руснак:  
«НIЧОГО НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ! ПРОСТО ЖИВIТЬ!» 

– Пані Ларисо, хоч би що говори-
ли про жіноче свято, від якого за-
раз так активно багато хто від-
мовляється, але ж весну ніхто не 
відміняв. А вона, як жодна інша 
пора року, асоціюється з жінкою, 
любов’ю, із розквітом усього жи-
вого… То чому б нам, жінкам, не 
почуватися святково з першими 
весняними днями?!
– Абсолютно з вами згодна! Я теж 

не прихильник свята 8 Березня. Зага-
лом оця така прив’язка до чогось ра-
дянського насправді дратує зараз ба-
гатьох людей. Та й чому про жінку 
треба згадувати, вшановувати її лише 
раз на рік?! 

– Говорячи про жінку, про її місце 
та роль не лише в родині (де 
вона, зрозуміло, берегиня), а й у 
житті суспільства загалом, на 
чому мали б найперше зосеред-
жуватися?
– На тій же ролі берегині. Так, най-

перше вона проявляється в родині. 
Але ж родина у нас, українців, – це та-
кий буквальний знімок, зліпок сус-
пільного життя. Тому жінка є береги-
нею скрізь – що в родині, що в суспіль-
стві. Її мудрість, тепло і турбота про 
все та про всіх, її мистецтво творити, 
любити прикрашають цей світ. 

Звісно, є жінки-амазонки, є сильні, 
незалежні, є войовничі якісь прояви 
з боку жінки. Але то – одиниці.

– Спілкуючись із Ніною Матвієнко, 
розмова з котрою, до речі, відкри-
ває мою нову книжку «Порад-
ницька гостина. Історії життя та 
успіху», почула від неї такий ціка-
вий образ: «Багато хто з жінок по-
чав ходити внутрішньо в штанах 
чоловічих». Тобто почали переби-
рати на себе чоловічі функції.
– А знаєте, пані Тетяно, це й про 

мене, певною мірою. Я теж «убираюся 
в штани», теж, як і багато інших жі-
нок, пересіла за кермо автомобіля, 
хоча раніше, здавалося, це було ви-
нятково чоловічим заняттям. Життя 
йде, і воно вимагає від нас зовсім ін-
шого ритму, іншого темпу.

Я дуже люблю сукні; це красиво, 
привабливо, корисно. Але ж мушу біг-
ти, і бігти швидко, отож штани по-
трібні – і в прямому, і в переносному 
значенні. (Сміється).

– Влаштовуєте собі подорожі 
внутрішнім світом? 
– Я в них зараз фактично живу. А 

грань внутрішнього – вона ж стира-
ється, і нібито вже спостерігаєш за со-
бою збоку, за тим, що відбувається. У 
Театрі Франка вийшла вистава «Пер-
сона» за кіносценарієм шведського 
театрального і кінорежисера Інгмара 
Бергмана, яка була для мене такою! 
Мій персонаж не говорить жодного 
слова, просто спостерігає за тим, що 
робить інша героїня. Та це було на-
стільки важко! 

– Як писали про вашу роль у цій 
виставі, Лариса Руснак – Елізабет 
акомпанує їй, тій героїні своїм 
adagio-мовчанням.
– То найскладніша моя роль з усьо-

го, що досі грала в Театрі Франка. Бо 
там, де ти просто граєш роль, прояв-
ляєшся, – це буквально, зрозуміло. Я, 

скажімо, сьогодні на сцені зробила 
так (показує жести руками. – Авт.), а 
завтра – ще й отак, а потім ще інакше; 
й задоволена від того, як вишліфував-
ся мій жест. Або ж шліфую свій голос, 
свій інструмент. Це таке вичищання 
інструмента повсякденне. А тут… 

Мені мама колись казала: «Ти гра-
єш у театрі те, що відбувається з то-
бою у житті». Якісь такі паралелі й 
насправді вибудовуються… Це таке 
самопізнання, і зараз, можливо, на-
став час спостерігати. Моя героїня з 
«Персони» говорить про те, що «ця 
безнадійна мрія – «бу-ти». Не діяти, а 
просто «бути». Не заважати Богові, не 
заважати природі бути в тобі, прохо-
дити кордонами твого тіла, твоєї сві-
домості. Просто дозволити собі бути 
природою.

– Кажуть, добре там, де нас немає. 
Але ж така країна, як Швейцарія, 
здавалося б, комфортна для про-
живання з усіх боків. І ви мали 
можливість там залишитися, та 
все ж повернулися в Україну.
– От зараз багато навіть тих лю-

дей, котрі раніше й думки не допуска-
ли про еміграцію, переживши розча-
рування, починають думати про за-
кордони. Та чи можна насправді, не 
лукавлячи, знайти себе деінде, бути 
сповна щасливим поза рідною краї-
ною? Маємо вже приклади зворотної 
еміграції наших співвітчизників. Це, 
напевне, ще й через нестабільність за-
галом у світі, ніде не можна сховати-
ся від зла, насилля.

– Ми звідціля можемо бачити 
якусь іншу країну ідеальною, де 
все так прекрасно. Вони нас теж 
якось бачать. А тим часом не все 
так райдужно. Нещодавно повер-
нулася з Голландії, де Інтернет 
такий, що зв’язатися ні з ким не 
могла. У нас же це вже не про-
блема. Хоча вони, мабуть, дума-
ють, що в Україні заледве чи не 
звірі дикі по вулицях бігають… 
– Зараз багато хто має можливість 

поїхати й подивитися на заморське 
життя. Але одна справа поїхати ту-
ристом, а інша – пожити. У них свої 
правила гри, і якщо ти з дитинства не 
увібрав це в себе, то залишишся чу-
жинцем до кінця днів своїх. Усе одно 
не будеш вільним ані в яких своїх 
проявах.

До Швейцарії я потрапила ще в 
90-ті роки. (Балерина із Швейцарії, по-
бачивши мене у нашому спектаклі 
«Біла ворона», запросила до себе на 
стажування). У той час, коли на поли-
цях наших магазинів можна було зна-
йти хіба що морську капусту і масло 
за талонами. Поїхала туди спочатку 
без сина, то попервах плакала: «Боже, 
тут таке все красиве, смачне, а моя ж 
дитина цього не бачить і не куштує!» 
Та коли син був уже там зі мною і я 
намагалася його нагодувати різними 
соками, фруктами, він просив мене: 
«Мамо, дай мені яблучко»…

– Ви така красива, молода, мама 
такого дорослого сина…
– І – мудрого чи не змалку. Мій 

Іван, мій син – це таке мірило мого іс-
нування на цій Землі. Він для мене – 
як учитель. Багато зараз мовчить, як 

ото якийсь великий мудрець, загли-
блений у себе. Не метушиться, як я 
свого часу, а тихо, спокійно йде до сво-
єї мети. Можу тільки здогадуватися, 
які процеси відбуваються у його голо-
ві. Я завжди орієнтувалася й орієнту-
юся на сина. Він любить усе натураль-
не. І не лише в кулінарних смаках, а й 
у своєму ставленні до життя. Таким і 
залишився – натуральним.

– Це прекрасно, коли є чому по-
вчитися у своїх дітей. Значить, і 
батьки були непоганими вчите-
лями.
– Узагалі остерігалася б ставити 

якісь оцінки, бо не завжди, поклавши 
руку на серце, можеш поставити собі 
високу оцінку. (Сміється).

А щодо того, чому не змогла зали-
шитися у Швейцарії… Не аналізува-
ла тоді, просто серце підказало. Про-
жила там сім років, для мене була 
вже робота. Мала пропозицію руки і 
серця. Та коли мені сказали, що до-
сить вже їздити туди-сюди (кожні 
три місяці поверталася по візу), час 
визначатися, то стало страшно. Уяви-
ла, що більше не повернуся додому, 
я ж і думки навіть допустити не мо-
гла, щоб отак назавжди залишитися 
на чужині. Зрештою, ні про що не 
жалкую.

– Але ж, бува, люди не бачать або 
й опираються, коли перед ними 
відчиняються інші двері?
– Чому ж, опиратися треба, і я те 

робила, але інша справа – упиратися 
в що? А, може, й не назвала це опо-
ром… Просто, ти от любиш танцюва-
ти – і танцюєш, а потім знаходиться 
можливість десь, у чомусь це прояви-
ти, реалізувати. 

А ще я завжди дуже любила співа-
ти, але якось боялася чи соромилася. 
І безмежно вдячна Сусанні Карпенко 
із гурту «Божичі», в котрої почала на-
вчатися народному співу. До цього ж 
в театрі вчилася співати академічно. 

Загалом чомусь раніше думала, що 
треба голосно співати. Боже мій, те-
пер можу лише уявити, що то було 
жахливо, бо – аж занадто голосно. А 
це ж не обов’язково! То коли у виставі: 
гучний спів може бути пов’язаний із 
роллю, образом. Але, на щастя, потім 
була ще вистава режисера Вірляни 
Ткач у Національному центрі теа-
трального мистецтва імені Леся Кур-
баса за твором Сергія Жадана «Тичи-
на, Жадан і Собаки». І там я виконува-
ла теж одну пісню, але починала вже 
тихесенько (починає співати – неймо-
вірно гарно, просто магічно. – Авт.). А 
потім гурт «Дах Дотерс», котрий теж 
брав участь у цій виставі, доєднався. 
У залі була Ніна Матвієнко. «Ото коли 
ти тихенько співала, – сказала мені 
Ніна Митрофанівна після вистави, – 
було найкраще. А потім почала кри-
чати. Навіщо?!» (Сміється).

– Чула, багато хто «Лото-Забаву» 
вмикає не так сподіваючись на ви-
граш, як на ведучих подивитися, 
помилуватися. Це ж скільки років 
ви не сходите з телеекрана?
– Сімнадцять! (Сміється).
– Така робота в прямому ефірі 
мобілізує, додає стимулів? 
– Звісно! Щонеділі мусиш мати 

вигляд людини, котра приваблюва-
тиме, матиме гарний настрій, гарно, 
впевнено вестиме програму. Це, без-
перечно, мобілізує і внутрішньо, і зо-
внішньо.

– Чому так склалося у вашій твор-
чій долі: в театрі граєте переваж-
но позитивні ролі, в кіно – нега-
тивні? То режисери так по-
різному вас бачать?
– (Сміється). Не можу те поясни-

ти. Звісно, у позитивних ролях мені 
комфортно, затишно, я там красива, 
хочеться в ній купатися, ніжитися… 
Але, з другого боку, мені здається, 
граючи негативну героїню, маю все 
– отой повний набір відчуттів, почут-

тів, таких, які побажала би мати кож-
ному акторові. Маю можливість тор-
кнутися того, спробувати: а що це, а 
як це? Тим більше, люблю пробувати. 
(Сміється). 

– Напевне ж є актори, та й не 
лише вони, котрі і в житті продо-
вжують щось, когось грати. А 
вам, загалом такій щирій і справ-
жній, доводиться грати поза сце-
ною, поза роллю?
– А я не знаю, яка я є... Ось про це і 

вистава «Персона». Вона з тих, що 
йдуть не назовні, а вглиб. Той момент 
здирання маски… І коли починаєш 
докопуватися, раптом бачиш в собі 
те, чого б не хотілося бачити, але про-
довжуєш, продовжуєш…

– Пані Ларисо, втрачений вік, 
втрачені роки – то не про вас. Ось 
так, здавалося б, просто і легко 
починаєте навчатися співу, то на 
пуанти стаєте, то йогою займає-
теся, англійську вивчаєте… 
– А ще можна закохуватися… Це ж 

так прекрасно! Ти живеш цими почут-
тями, закоханість робить нас молоди-
ми і життєво активними. Та й ці ж 
твої бажання якось реалізовуються в 
іншому, адже вони посилаються у 
Всесвіт.

Головне, не перебрати, бо прикро, 
коли жінку якось стає вже шкода і ду-
маєш: ой, та краще не треба… Хоча 
театр і кіно нам багато чого дозволя-
ють. Адже там є ролі і молодих, і дуже 
дорослих… але все одно якось треба 
нам, жінкам, пильнувати. І тут постає 
оте «але» – а що ти намагаєшся сказа-
ти своїм відчуттям життя? Якщо хо-
чеш сказати: все, треба зупинитися – 
ну, тоді вже хіба що просто сісти – й 
чекати. Кінця.

– Гадаю, нашим читачам, котрі 
вас знають і люблять, і якщо не 
всі мають можливість бачити Ла-
рису Руснак у театрі, то дивлять-
ся в кіно, в інших проектах, ціка-
во було б почути від вас пораду 
чи побажання.
– Хіба що пораджу завжди і в 

усьому слухати своє серце – воно ні-
коли не обманює. Треба дозволити 
собі не боятися думки зовнішнього 
світу, думки людей, які ніяк не впли-
вають на наше життя. На жаль, ми 
дозволяємо собі бути дуже залежни-
ми, а позбувшись цієї залежності, 
можемо багато чого зробити. Дозво-
ляйте собі жити! Не бійтеся плакати, 
падати, набивати ґуль, літати, співа-
ти. Нічого не треба боятися! Просто 
живіть!

– Пані Ларисо, дякую вам за таку 
позитивну, емоційну розмову. 
Буду жити знайомством, спілку-
ванням із вами, адже такі люди, 
як ви, завжди кажу, залишаються 
в моєму серці.
– І я вам дякую. Й запрошую і вас, 

і ваших читачів на свої вистави. Гар-
ної, справжньої нам усім весни!

Провела гостину 

Тетяна ВЛАСЮК, 

головний редактор газети 

«Порадниця».

Фото Євгена ДОБРИНІНА

Народна артистка України, акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка 
Лариса Руснак на сьогоднішній порадницькій гостині.
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ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

Досвідчений Соломон Маркович 
вчить молодого сусіда: 
– Льово, слухай сюди і запам’ятовуй: 
жінка це завжди сюрприз, але не за-
вжди подарунок!

І хто це придумав, що із жінками 
складно? Підійшов, обійняв, сказав, 
що гарна, розумна... Якщо зовсім ні-
чого в голову не лізе, запитай: «Ти 
що схудла, чи що?»

Жіноча думка: «Казка про Попелюш-
ку – це доказ того, що гарна пара 
взуття може круто змінити твоє 
життя!»

90% мозку жінки зайнято думкою, як 
зробити так, щоб він зробив так.

– Скільки тобі років?
– Непристойно задавати жінці такі 
питання.
– Гаразд, а коли в тебе день наро-
дження?
– 24 березня.
– Якого року?
– Не повіриш – кожного!

– Чому жінки виходять заміж?
– Бракує досвіду.
– А чому розлучаються?
– Бракує терпіння.
– А чому знову йдуть під вінець?
– Бракує пам’яті.

У будь-якій хаті у жінки завжди є своя 
окрема кімната, і там вона веселить-
ся досхочу: хоче – борщ варить, хоче 
– посуд миє...

У трамваї:
– Жінки, не сваріться! Ви обидві такі 
гарні!
– Як це обидві?!!
– Як це обидві?!!

– Люба, ми виходимо через півгоди-
ни! 
– Але, я тільки що вимила волосся – 
вони не висохнуть ... 
– У нас є фен! У крайньому випадку 
праска! У самому крайньому – но-
жиці!

Британським вченим не вистачило 
фінансування, і вони змушені були 
припинити експеримент «Скільки 
грошей може витратити жінка».

Питаю чоловіка: 
– Ти поїв? 
Той мене передражнює: «Ти поїв?» 
Я: 
– Досить мене передражнювати! 
Чоловік знову: 
– Досить мене передражнювати! 
Я: 
– Я так тебе люблю, що подарую тобі 
свою машину на 8 Березня! 
Чоловік : 
– Та поїв я...

«У жінок – усе серце, навіть голова».

Жан ПОЛЬ, нiмецький письменник

   ІЗ МЕРЕЖІ

ЦЕ КОХАННЯ, ДЄТКА...ЦЕ КОХАННЯ, ДЄТКА...
Скоро весна – час, коли природа почне своє відродження, а ми… А от у людей буває 

по-різному. Для когось це час відновити активні заняття спортом; зважитися на ре-
монт; почати худнути; задуматися про літній відпочинок; закохатися... Щодо остан-
нього можуть бути варіанти. У наш вік інформатизації вже стало модним ділитися різ-
ними особистими подіями і кумедними моментами любовних історій у мережі, тож 
пропонуємо вашій увазі декілька СМС, які наочно демонструють всю суть стосунків.

Крихітко, давай поїдемо 
на природу.

З тобою точно не поїду. 
Ще набіжать бобри, 
вкрадуть тебе.

      Тобто?

Ну, для греблі.

Повідомлення

Зізнайся, ти мене не кохаєш.

Адже ж не кохаєш, так і скажи.

Ну от і добре, 
що зізнався.

Тепер зізнайся, 
що збрехав.

Відійшов, хай йому грець, чайку заварити…

Повідомлення ППовідомлення

Любий, ти коли вже 

додому приїдеш?

        Що, щось сталося?

Ну, по-перше, я переживаю. 

По-друге, я ревную. По-третє, 

я хочу спати, але, по-

четверте, я не можу заснути, 

тому що, по-перше, я пережи-

ваю, а по-друге, ревную!

Повідомлення

Ти отримала квіти?

Так, але кур’єр відшмагав 
мене букетом по обличчю.

Добре. Це мій каприз…

Повідомлення

А я кролика купила…

 На згадку 
 про наші стосунки?

 Ні. Він тільки 
 спить, гадить і жере…

 Хоча, ТАК!
 

Повідомлення

Після всього того, що між 
нами було, я все одно хочу 
сказати тобі спасибі…

Ти навчила 
мене головному!

Ніколи не здаватися?

Додавати ложечку масла
 у макарони, 
щоб не злипалися.

Повідомлення

Любий,

що ти робиш?

Свідоцтво 

про шлюб читаю.

Навіщо?

Термін придатності 

шукаю.

Повідомлення

  ЖІНОЧА ЛОГІКА
Вирішила зробити простий сала-

тик, порадувати родину, тим більше 
якраз залишилося небагато відвареної 
курятини. У цей салат потрібні анана-
си. Використала фрукти з банки, а сік 
залишився. Випити? Не хочу… Вили-
ти? Шкода…

Згадала один рецепт пирога, там 
якраз потрібен ананасовий сік. Зроби-
ла пиріг. Але туди чомусь тільки жовт-
ки потрібні були, а білки залишилися. 
Ну не викидати ж їх! Поставити у холо-
дильник – все одно потім викину. При-

думала! Можна зробити безе. Легко, 
швидко, смачно! У безе додала цедру 
лимона. Лимон залишився лисий,  за-
сохне швидко. Що ж із нього зробити? 
Ага, соус смачний виходить для сала-
ту. У салат пішла половинка цибули-
ни, друга ж половина лежить, дивить-
ся на мене. А її куди? Можна для спаге-
ті смачний томатний соус приготува-
ти. Знайшла у холодильнику банку то-
матного соку власного приготування. 
Пішла половина. А решту куди? Шко-
да, якщо пропаде. Сама ж старалася 
влітку, закривала. Натуральний, без 
консервантів, довго відкритим зберіга-
тися не буде. Подумала трохи і вирі-
шила зварити борщик. Але, на жаль, 
вдома не виявилося буряка. Швидень-
ко зібралася, вискочила в магазин. Ку-
пила буряк, картоплю, сир, сметану, 
зубну пасту, шкарпетки (за знижкою), 
тапочки (теж акція була), мила кілька 
упаковок про всяк випадок. По дорозі 
назад зайшла в банк, оплатила комір-
не; біля банку заскочила в майстерню, 
забрала туфлі з ремонту; купила у 
хлібному кіоску свіжі булочки для бу-
тербродів дітям у школу. Ледве до-
шкандибала додому із цим усім. При-
готувала борщ. Уже не звернула увагу, 
чи залишилося щось. Упала в крісло, 
спина болить, ноги відвалюються, рук 
не відчуваю… Думаю, от ненормальна! 
Краще б я випила той ананасовий сік!

ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА СЕБЕ  
39-річна британка Лінн Голлоджі, не дочекавшись 

«того єдиного», вирішила вийти заміж за саму себе. 
Крім того, жінка поїде у романтичну мандрівку.

Як виявилося, у квітні цього року Лінн планує 
влаштувати пишну церемонію з гостями і святковим 
столом. А відразу ж після весілля британка поїде до 
Риму на медовий місяць.

За словами нареченої, їй набридло чекати коха-
ного, причому вона абсолютно не страждає від са-
мотності, навпаки – почувається чудово. На такий 
крок жінку надихнуло телешоу «Друзі», героїня яко-
го зробила так само. 

Родичі Лінн допомагають підготувати все необ-
хідне для весільної вечірки та з розумінням поста-

вилися до того, що від-
бувається. Відомо, що на 
заході гостей очікувати-
ме дискотека та швед-
ський стіл. 

Можливо, Лінн і далі 
почуватиметься щасли-
вою, попри те, що ні з ким 
обмінятися обручкою, 
немає кому зробити вра-
нішню каву, народити 
дитину та сказати «Я тебе 
кохаю». Але хочеться по-
бажати всім жінкам іншої 
долі: щоб кожна знайшла 
«того єдиного». Або щоб 
«той єдиний» обо  в’яз-
ково знайшов ВАС! 
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ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «ЕРУДИТ»

КАЛЕЙДОСКОП

КРОСВОРД «ЕРУДИТ»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Трутень. 6. Бриль. 8. Саман. 12. Диксиленд. 13. Скло. 14. Атол. 
15. Храм. 17. Епос. 18. Інкасатор. 19. Віспа. 21. Дотеп. 22. Оперета.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Лунь. 2. Репс. 4. Кредо. 5. Сайда. 7. Лактоскоп. 9. Агентство. 10. Кокар-
да. 11. Протока. 16. Мідія. 17. Еркер. 20. Алея. 21. Дует.

  НАСТРІЙ ГОРОСКОП НА  6.03–12.03

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Багатьом представникам 
цього знака захочеться про-

явити особливу активність на роботі та 
в особистому житті. Вкрай важливо 
бути об’єктивними, справедливими та 
відповідальними.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Участь у великих проектах 
додасть упевненості у влас-

них силах. Однак не виключені непоро-
зуміння з керівництвом. Для реалізації 
своїх ідей варто об’єднатися з однодум-
цями.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
У вас з’являться нові інтере-
си. Вдалий період для гро-

мадської діяльності. Початок нових 
проектів може бути багатообіцяючим, 
але дуже скоро темп доведеться знизи-
ти.

РАК  (22.06–22.07) 
Розберіться у тому, чого на-
справді прагнете і чи настав 

час щось змінити в житті. Сприятливий 
період для самоосвіти та підвищення 
кваліфікації.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Не виключені непорозуміння 
з коханою людиною, а також 

важливі контакти, співробітництво з 
представниками влади, закону. У діло-
вому житті можуть з’явитися нові ціка-
ві ідеї.

ДІВА (24.08–23.09)
Зможете ухвалити рішення, 
яке поліпшить особисті сто-

сунки. Стежте за своїм здоров’ям, за-
ймайтеся домашніми справами та уни-
кайте конфліктів із близькими. 

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Обставини потребуватимуть 
від вас більше часу приділяти 

роботі. Якщо виникне ситуація кон-
фронтації, це тільки додасть рішучості 
здобути перемогу.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
На роботі ймовірні напружені 
моменти, через що шансів 

відпочити буде обмаль. Варто налашту-
ватися на творчий лад і не забувати про 
існування ваших союзників.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Завдяки контактам із друзя-
ми вдасться познайомитися з 

людьми, які допоможуть у важливих 
питаннях. Успіх очікує у творчих сфе-
рах та в опануванні нетрадиційними 
знаннями. 

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Уникайте інтриг, протиправ-
ної діяльності, це може вам 

зашкодити. Не варто давати порожніх 
обіцянок колегам та друзям. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Настав час оцінити, наскільки 
ефективними були ваші рі-

шення. Не виключені проблеми з авто-
мобілем або в поїздках. Вам слід бути 
напоготові й по змозі вжити запобіж-
них заходів, аби уникнути можливих 
неприємностей.

РИБИ  (20.02–20.03)
Щасливий випадок або нова 
інформація допоможуть реа-

лізувати плани. Головне – не втрачати 
контроль над ситуацією та не пере-
втомлюватися.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
нежитлове приміщення магазину, яке 
розташоване за адресою: Полтавська 
область, Лохвицький район, с. Бербе-
ниці, вул. Молодіжна, 69.
Телефон для довідок: (098) 801 89 47.

ВЕЧІР НАС ПОКЛИКАВ

На столі стояли філіжанки кави. 
Вечір нас покликав, 
                             щоб зустрітись вдвох. 
Я був романтичний, ти була ласкава 
І кудись подівся дня переполох.

Хтілося мовчати, хтілось говорити, 
Цілував очима я твою красу... 
На столі лишилась кава недопита – 
В любощах на неї не було часу.

У КОХАННІ СЕРЦЕ 

НЕ МОВЧИТЬ

Знову буде лагідно і тихо, 
І відкотить в безвість тінь сумна. 
Знай, любов – це не лише утіха, 
А й зажури трепетна струна.

Розділю твої жалі щоденні, 
Щоб очей твоїх розвіять сум. 
На тарелі вічного натхнення 
Ніжності я стиглий плід несу.

Щоб тебе утішить і зігріти, 
Притулити радість до лиця. 
В нас любов з тобою соковита –
Хай медіють губи і серця.

Щоби нам сміятися і плакать, 
Слухати, як музика звучить. 
А тривоги мить – це лиш ознака, 
Що в коханні серце не мовчить.

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.

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

БО Я НЕ ЗНАЮ, 

ЩО ТИ МОВИШ

А почуття, немов багаття – 
Ти доторкнись до нього лиш… 
Лоскотних слів сказав багато, 
А ти чомусь весь час мовчиш.

А ти мовчиш... Безмовне слово 
Зрина загадкою в мені, 
Бо я не знаю, що ти мовиш, 
Чи скажеш «так», чи скажеш «ні»?

Вадим КРИЩЕНКО

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Лінивий са-
мець бджоли. 6. Головний убір із 
широкими крисами. 8. Необпалена 
цегла, виготовлена із глини із до-
мішками. 12. Стиль джазової музи-
ки, що поєднує простий акомпане-
мент з акцентованим ритмом. 13. 
Виріб із кварцового піску з іншими 
домішками. 14. Кораловий острів 
кільцеподібної форми. 15. Релігійна 
будівля. 17. Оповідний рід літерату-
ри. 18. Особа, яка приймає гроші від 
організацій для здачі їх у банк. 19. 
Інфекційна хвороба. 21. Кмітливий 
влучний вислів. 22. Музично-
драматичний комедійний твір, у 
якому співи і танець поєднуються з 
розмовним діалогом.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Хижий птах ро-
дини яструбиних. 2. Цупка вовняна, 
бавовняна або шовкова тканина у 
дрібний рубчик. 4. Основні погляди, 
переконання. 5. Велика північна 
промислова риба родини тріскових. 
7. Прилад для визначення кількості 
жиру в молоці. 9. Назва деяких ін-
формаційних або посередницьких 
установ. 10. Металевий значок на 
форменому кашкеті. 11. Вузька сму-
га води між двома ділянками сухо-
долу, яка сполучає моря. 16. Дво-
стулковий морський молюск. 17. Ви-
ступ зовнішньої стіни з вікнами бу-
динку. 20. Дорога в саду, парку. 21. 
Ансамбль із двох співців чи музи-
кантів.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

      
      


