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Пропонуємо переглянути відеоролики про університет на 

УРОЧИСТИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

25 червня 2016 року в актовій залі університету відбулись урочистості з 
нагоди випуску бакалаврів та спеціалістів Інституту економіки та фінан-
сів, товарознавчо-комерційного факультету, юридичного факультету та фа-
культету міжнародних економічних відносин.

Відкрив урочистості молитвою, 
освяченням, святковою промовою і 
вітанням капелан університету, отець 
Роман Довгань, побажавши здоров’я, 
добра, злагоди, впевненості та Божої 
ласки випускникам та всім присутнім.

Після урочистого відкриття захо-
ду, до оголошення наказу про випуск 
фахівців запрошуються директор Ін-
ституту економіки та фінансів, доцент 
Т. О. Герасименко, декан товарознав-
чо-комерційного факультету, доцент 
В. В. Гаврилишин, декан факультету 
міжнародних економічних відносин, 
доцент Ю. В. Полякова, декан юридич-
ного факультету, доцент О. С. Котуха 

та директор Інституту післядипломної 
освіти, професор Я. М. Антонюк. Піс-
ля зачитування наказу кожен виступа-
ючий бажав кваліфікованим фахівцям 
правильно використовувати свої зна-
ння, не забувати рідний навчальний за-
клад, завжди відвідувати його та гордо 
нести у світ почесне звання випускни-
ка Львівського торговельно-економіч-
ного університету.

Щиро, з батьківським теплом і най-
кращими побажаннями звернувся до 
випускників ректор університету, про-
фесор П. О. Куцик. У виступі Петро 
Олексійович привітав молодих фахів-
ців зі святом, побажав успіхів на про-

фесійній ниві та в особистому житті. 
Крім того, ректор попросив колишніх 
студентів пам’ятати лише прекрасні 
моменти свого студентського життя у 
стінах найстарішого торговельно-еко-
номічного вищого навчального закладу 
України. Звертаючись до бакалаврів, 
ректор запросив випускників продо-
вжити навчання в рідній Alma-Mater.

Випускники під гучні оплески при-
сутніх, отримали з рук ректора уні-
верситету дипломи з відзнакою. Слід 
відзначити, що перший диплом було 
вручено учаснику АТО, спеціалісту з 
товарознавства та експертизи у митній 
справ Євгену Кібальнику. 

Випускники у своїй промові пообі-
цяли керуватися здобутими знаннями, 
добросовісно та якісно виконувати свої 
професійні обов’язки, берегти й при-
множувати славні традиції Львівського 
торговельно-економічного університету.

Окрасою свята стали музичні вітан-
ня у виконанні студентів вишу.

 Актуально 
Центром міжнародних проектів “Євроосвіта” сфор-

мовано рейтинг університетів України III, IV рівнів 
акредитації Топ-200 Україна у 2016 році, в якому Львів-
ський торговельно-економічний університет займає 
60 місце та 4 серед ВНЗ Львова.

Додатково слід зазначити, що університет займає 
лідируючі позиції серед вищих навчальних закла-
дів економічного профілю між вишами державної, 
комунальної та приватної форми власності України
та Західного регіону.



2 ВИПУСК У КОЛЕДЖАХ

УРОЧИСТИЙ ВИПУСК
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
У ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

ВИПУСК МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У ТЕРНОПОЛІ

Нещодавно у Львівському кооперативному коледжі 
економіки і права Навчально-наукового комплексу “Ака-
демія” відбулись урочистості з нагоди випску молодих 
фахівців.

Відкрила захід вітальним словом директор коледжу 
Н. П. Зубко. До привітань долучились представники Львів-
ської обласної спілки споживчих товариств, зокрема завіду-
вач сектору організаційно-кооперативної роботи, кадрової 
політики та освіти Зеновій Лешик.

Зі словами подяки до батьків та педагогічного колек-
тиву звернулися студенти як денної, так і заочної форми 
навчання: “...ми щиро вдячні адміністрації, викладачам 
та всім працівникам за Ваш внесок у наше професійне 
майбутнє, за те, що попри все завжди в нас вірили, під-
тримували, допомагали та мотивували. Наставникам і 
педагогам за те, що вклали свою душу і любов в наше 
навчання. Ми, в свою чергу, будемо намагатись зроби-
ти все можливе, щоб втілити у життя наші знання і до-
помогти нашій Україні вийти з кризи та стати кращою,
ніж вона є”.

До привітань долучилися батьки, викладачі, представни-
ки студентського самоврядування коледжу та всі бажаючі.

Кращі студенти нагороджені подяками та грамотами за 
активну участь у науковій, громадській, культурно-масовій 
роботі та за успіхи у спорті.

Завершилися урочистості святковим концертом, який 
організували керівники художньої самодіяльності та во-
кального гуртка коледжу.

Михайло Голубка, прес-секретар
з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю ЛККЕіП

30 червня 2016 року в Тернопіль-
ському кооперативному торговель-
но-економічному коледжі Навчаль-
но-наукового комплексу “Академія” 
відбулось особливе свято, в якому пе-
реплелись радість і смуток, спогади і 
мрії, дитинство і юність – вручення 
дипломів випускникам.

Слід відзначити, що дипломовани-
ми фахівцями стали – 130 випускників 
вишу. 

Відкрив урочистості директор коле-
джу Василь Мулярчук, який побажав 
молодим фахівцям успіхів, не зупиня-
тися на досягнутому, впевнено і напо-
легливо крокувати шляхом професій-
ного росту.

У свою чергу, випускники висловили щиру вдячність адміністрації коледжу, 
викладачам, кураторам, всім працівникам коледжу за їх працю, за те, що кожного 
дня допомогали їм йти до мети. 

Людмила Хомин, 
випускниця спеціальності “Товарознавство і комерційна діяльність”,
президент студради коледжу

– В коледжі ми отримали якісну освіту, нас виховували як успішних моло-
дих спеціалістів. Студентські роки залишають глибокий слід у свідомості люди-
ни. Вони пригадуються не тільки цікавими заняттями улюблених викладачів. У 
пам’яті залишаються захоплюючі екскурсії й походи, вечори, яскраві доповіді й 
задушевні бесіди з куратором групи, його дружня підтримка у важку хвилину. 
Хочу висловити щиру подяку адміністрації коледжу, всім викладачам за їх не-
втомну працю, людяність, доброту, повагу, турботу, а випускникам побажати на-
полегливості та успіхів.
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УРОЧИСТОСТІ
З НАГОДИ ВИПУСКУ

У ЛУЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ

ВИПУСК МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У РІВНОМУ

24 червня 2016 року в Луцькому кооперативному ко-
леджі Львівського торговельно-економічного університе-
ту відбулася значна подія – 115 випускників отримали 
дипломи державного зразка: 104 молодшого спеціаліста 
та 11 кваліфікованого робітника. 

З цією важливою подією дипломованих фахівців приві-
тала директор коледжу Н. С. Стрільчук. 

Від імені ректорату Львівського торговельно-еконо-
мічного університету випускників привітали заступник 
директора з навчально-методичної роботи Інституту 
економіки та фінансів, доцент Р. В. Бойко й заступник 
декана товарознавчо-комерційного факультету, доцент 
О. Я. Давидович.

З теплими побажаннями до випускників звернулися ку-
ратори груп С. А. Гнатюк та О. В. Чміль.

Напутня батьківська порада пролунала з вуст мами випус-
книці Мариної Альони (спеціальність “Бухгалтерський облік”).

За успіхи у навчанні та активну життєву позицію ви-
пускники отримали грамоти від ректора університету, 
професора П. О. Куцика та подяки від директора коледжу 
Н. С. Стрільчук. 

ТРИ РОКИ
СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

В МКТЕК
30 червня у міському театрі драми та комедії відбу-

лося святкове вручення дипломів випускникам Мукачів-
ського кооперативного торговельно-економічного коле-
джу Навчально-наукового комплексу “Академія”. Творчі 
випускники, тож і форма проведення свята – театралі-
зована постановка про студентське життя під назвою 
“Три роки нашої ери в МКТЕК”. 

Першокурсниці Крістіна Мелеш, Наталія Пішта, Вікто-
рія Дорій привітали випускників хореографічними та во-
кальними номерами, а коледжівська команда гумористів 
“Понти” розвеселила публіку смішними мініатюрами. 

Що ж, відзвучали останні оплески, останні акорди му-
зики, опущена завіса. Так відбувається в театрі після завер-
шення п’єси, у житті все трошки інакше. Наші випускники 
мають вибір, але будь-яку роль у будь-якій життєвій п’єсі 
доведеться відіграти чесно й талановито, не перегравати й 
не фальшивити. Тільки так зможуть зберегти та піднести 
авторитет вишу, зробити життя комфортнішим, місто ошат-
нішим, обслуговування якіснішим, а людей щасливішими.

Іван Микуланинець, випускник коледжу

25 червня 2016 року Рівненський кооперативний еко-
номіко-правовий коледж Навчально-наукового комплексу 
“Академія” відзначив урочистості з нагоди закінчення 
навчального закладу та вручення дипломів студентам 
вишу.

Свято розпочав директор коледжу С. І. Добридник з 
привітаннями, та не вперше наголосив, що Леонід Крав-
чук – перший президент незалежної України – теж був ви-
пускником РКЕПК. З вітальними словами до випускників 
звернулися їх куратори, які всі роки навчання були “мама-
ми і татами” студентів у стінах коледжу. Галятовська На-
талія Сергіївна подарувала випускникам пісню у власному 
виконанні та наголосила, щоб вони завжди поверталися до 
рідного коледжу. Пацула Юрій Йосипович щиро побажав 
досягнути мети, оскільки тільки зусиллями можна здійсни-
ти свою мрію. 

Окрасою випускного свята стали танцювальні номери, 
зокрема композиції від дитячих ансамблів Рівненщини. 
Студенти, які досягли відмінних успіхів у навчанні, перши-
ми отримали свої дипломи з відзнакою та зробили спільне 
фото на пам’ять з директором коледжу.

Ольга Романюк,
студентка коледжу



4 АКТУАЛЬНО

КООПЕРАТИВНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ:
ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

Майбутні вчені, а нинішні студенти 
кооперативних вишів досліджували 
глобальні процеси соціально-еконо-
мічного, кооперативного, політично-
го, культурного життя в Україні та за 
її межами, їх роботи були глибокими, 
цікавими, професійними. 

Відкрила конференцію дирек-
тор Департаменту кадрової політи-

ки, освіти і науки, директор НМЦ
“Укоопосвіта”, кандидат економічних 
наук Л. Г. Войнаш. 

Очікування організаторів повніс-
тю виправдалися: до участі у конфе-
ренції погодилася не лише рекордна 
кількість учасників, тематика їх на-
укових робіт виявилася різноманіт-
ною, актуальною.

Молоді кооперативні науковці вра-
зили своєю глибокою обізнаністю з 
проблематикою економічних, соціаль-
них процесів, компетентністю суджень 
та висновків, знанням сучасної спеці-
альної термінології, пошуковим вмін-
ням, самостійністю власних висновків, 
бажанням зробити свій невеличкий 
внесок у розв’язання тієї чи іншої про-
блематики, поширення досвіду задля 
економічного благополуччя.

На конференції зі своїми науковими 
дослідженнями виступили 24 студенти 
кооперативних навчальних закладів. 
Багато досліджень здивували своєю 
незвичністю. Тому не випадково член 
журі, ректор університету, професор 
П. О. Куцик на церемонії вручення на-
город учасникам конференції сказав, 
що вражений рівнем наукового мислен-
ня і бере їхні персональні електронні 
адреси та хоче, аби всі вони продовжи-
ли навчання у стінах кооперативного 
університету та вручив кожному сер-
тифікати на 15 % знижку оплати за на-
вчання у виші. Л. Г. Войнаш вручила 
молодим кооперативним науковцям 
спеціальні відзнаки за участь у пошу-
ковій роботі. Та найбільшою нагоро-
дою для студентів стала сама участь у 
всеукраїнському кооперативному на-
уковому форумі, оцінка їхньої праці, 
знайомство та спілкування зі своїми 
колегами з усіх куточків України.
Газета “Вісті...” № 24 (1253) від 16.06.2016 р.

Нещодавно на базі Львівського торговельно-економічного університету 
відбулася ХІІІ науково-практична конференція студентів кооперативних на-
вчальних закладів на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 
діяльності підприємства”.

У ПОЄДНАННІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
У зв’язку з активними євроінтегра-

ційними процесами в Україні і збіль-
шенням обсягів експортно-імпортних 
операцій та потреби у професійному 
наданні посередницьких послуг з мит-
ного декларування й оформлення, 
виникає необхідність у підготовці 
кваліфікованих фахівців у сфері ЗЕД, 
зокрема агентів з митного оформлен-
ня та декларантів. Тому у травні 2016 
року на базі кафедри митного та тех-
нічного регулювання університету роз-
почав свою діяльність навчально-кон-
сультаційний центр “EXPERTUS”. 

В процесі навчання відповідно до 
програми курсу слухачі вивчають те-
оретичний матеріал та розв’язують 
ситуаційні завдання, пов’язані з декла-
руванням та митним оформленням то-
варів. Для більш глибокого засвоєння 
матеріалу та набуття практичних на-

вичок слухачі працюють з ліцензійним 
програмним забезпеченням, яке вста-
новлено в комп’ютерних аудиторіях 
університету.

Навчання проводять провідні фа-
хівці Львівської митниці, науковці уні-
верситету та діючі агенти з митного 
оформлення.

По закінченні навчання слухачам 
видається сертифікат про проходження 
навчання з підготовки декларантів та 
агентів з митного оформлення.

24 червня 2016 р. відбувся перший 
випуск слухачів, які отримали належні 
знання та навички і зможуть реалізувати 
їх в практичній діяльності у сфері ЗЕД.

Тому, незалежно від способів, проце-
дур та схем декларування важливим є 
наявність знань та вмінь у осіб, які без-
посередньо будуть його здійснювати. 
Адже в сучасних конкурентних умовах 
важливим показником авторитетності  
підприємства є здатність вчасно вико-
нувати взяті на себе зобов’язання.
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ДОСВІД, НАБУТИЙ У ПОЛЬЩІ
У період із 18 лютого по 27 червня 

2016 року завдяки угоді про співробіт-
ництво між Львівським торговель-
но-економічним університетом та 
Економічним університетом Вроц-
лава (Республіка Польща) студенти 
нашого навчального закладу Юліан 
Коваль, Роман Труш, Софія Дзюба 
(спеціальність “Міжнародні еконо-
мічні відносини”) та Валерія Шиліна 
(спеціальність “Готельна та ресто-
ранна справа”) одночасно здійсню-
вали навчання і у Польщі. Повернув-
шись в Україну студенти діляться 
враженнями.

Насамперед хотілося відзначити – 
навчальний процес. Великим плюсом 
було те, що ми самостійно обирали 
предмети, які хотіли вивчати. Сучасні 
аудиторії, інтерактивні дошки, незлі-
ченна кількість яскравих презентацій, 
викладачі, які вільно володіють англій-
ською мовою… Все це справило на нас 
неймовірне враження! Вчитися в таких 
умовах – саме задоволення. Навчання 
було досить цікавим та корисним, але 
не лише через те, що ми отримали зна-
ння з певних дисциплін, але й завдяки 
тому, що мали нагоду поспілкуватися 
з студентами зі всього світу. І тепер, 
отримавши власний досвід, можна 
впевнено сказати: ніщо так не розши-

рює кругозір, як живе спілкування та 
обмін інформацією з носіями інших 
культур. 

Студентське самоврядування дуже 
розвинуте: навчальний процес супро-
воджувався яскравими концертами та 
фестивалями, цікавими екскурсіями, 
спортивними змаганнями та просто 
класним відпочинком. 

Ця подорож має дуже велике зна-
чення. Адже ми багато чому навчити-

ся, побачили як живуть люди в іншій 
країні, відчули різницю у менталітеті, 
хоч на короткий час, але стали час-
тинкою того суспільства. Та, особисто 
для нас найголовнішим у будь-якому 
разі залишиться те, що ми познайо-
милися не лише з новою культурою, 
але й з новим собою, адже саме жит-
тя за кордоном дало нам відчути силу 
власних можливостей та надихнуло
на подальші дії.

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
У період з 4 по 22 травня 2016 року доцент кафедри товарознавства не-

продовольчих товарів Наталія Попович проходила стажування в Інституті 
шкіряної промисловості у м. Лодзь, що відбулося в межах міжнародного про-
екту співпраці між університетом та польським інститутом.

Програмою стажування передбачено: вивчення нормативної бази досліджен-
ня взуттєвих матеріалів і виробів у країнах Євросоюзу; дослідження потреб 
євроринку в сучасних взуттєвих матеріалах та виробах; вивчення експеримен-
тальної бази та напрямів наукових досліджень Інституту шкіряної промисловості 
(м. Лодзь, Польща) та можливості проведення лабораторних досліджень взуття 
та взуттєвих матеріалів вченими та аспірантами ЛТЕУ в Інституті шкіряної про-
мисловості (м. Лодзь, Польща); ознайомлення з роботою підприємств і профіль-
них навчальних закладів м. Лодзь, Польща; вивчення досвіду викладання резуль-
татів наукових досліджень вчених Інституту шкіряної промисловості (м. Лодзь,
Польща) у вишах Польщі.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” 

в університеті успішно ліцензовано аспірантуру з відривом 
і без відриву від виробництва за такими спеціальностями:

- економіка; 
- міжнародні економічні відносини;
- облік і оподаткування;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- менеджмент;

- маркетинг;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- харчові технології;
- технологія легкої промисловості.

Набір в аспірантуру здійснюватиметься
з 22 серпня по 22 вересня 2016 року.

Іспити розпочнуться з 23 вересня 2016 року.
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ФРАНЦУЗЬКИЙ АТАШЕ ЗАВІТАВ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

1 червня 2016 року до університету завітали аташе з 
питань університетського і наукового співробітництва 
Посольства Франції в Україні Сільвен Ріголле коорди-
натор програм Campus France в Україні Ольга Дорош, 
які провели зустріч із ректором університету, професо-
ром П. О. Куциком, першим проректором, професором 
М. Ю. Барна, проректором з наукової проботи, професо-
ром Б. Б. Семаком та начальником відділу міжнародних 
зв’язків Т. М. Штанько. Слід відзначити, що участь у 
зустрічі взяла член Правління Укркоопспілки, директор 
Департаменту кадрової політики, освіти і науки, дирек-
тор НМЦ “Укоопосвіта” Л. Г. Войнаш.

Учасники зустрічі обговорили існуючі та бажані 
спільні французько-українські навчально-освітні про-
екти. З-поміж іншого пан Ріголле відзначив активну 
участь ЛТЕУ в європейській університетській співп-
раці, зокрема в забезпеченні довготривалого стажу-
вання магістра Університету Франш-Комте (Франція) 
за спеціальністю “Викладання французької мови як 
іноземної” Клемана Шарн’є, магістра, стажера Мініс-
терства закордонних справ Франції, який проводив 
факультативні заняття зі студентами факультету МЕВ,
що вивчають французьку мову.

У свою чергу, ректор університету, професор 
П. О. Куцик запевнив у потенційних можливостях та 
бажанні вишу й надалі підтримувати та розвивати цей 
перспективний напрямок співпраці з Посольством та на-
вчальними закладами Франції, що передбачає можливість 
залучення французьких фахівців для проведення майстер-
класів у галузі готельно-ресторанної справи, а також забез-
печення місць стажування студентів, які вивчають туризм 
та володіють французькою мовою. 

Крім того, учасники зустрічі обговорили наукову співп-
рацю, що передбачає розвиток наукових досліджень фран-
комовних аспірантів університету, які працюють у на-
прямку дослідження якості харчових продуктів з метою 
забезпечення їх сертифікації на міжнародному ринку.

ЛАУРЕАТ 
МІЖВУЗІВСЬКОГО 

КОНКУРСУ НАУКОВИХ 
РОБІТ

6 червня 2016 року на базі Жито-
мирського державного технологічно-
го університету відбувся ІІ тур між-
вузівського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі науки “Під-
приємництво”, до якого було допу-
щено 17 наукових робіт студентів з 
8 вищих навчальних закладів. 

За результатами конкурсу студент 
університету Андрій Лебединець (на-
прям підготовки “Товарознавство і 
торговельне підприємництво”) став 
переможцем міжвузівського конкурсу 
та нагороджений дипломом ІІ ступеня.

ПРИЗЕР КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

16 червня 2016 року на базі Хар-
ківського державного університету 
харчування та торгівлі відбувся ІІ 
тур Міжвузівського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з галузі на-
уки “Економіка та управління в сфері 
торгівлі”. Для участі в конкурсі було 
подано 68 робіт з 25 вищих навчаль-
них закладів України. До ІІ туру, який 
проходив у вигляді підсумкової науково-
практичної конференції, на якій сту-
денти презентували та захищали свої 
здобутки, було допущено 21 роботу.

Студентка напряму підготовки 
“Економіка підприємства” універси-
тету Леся Бакун визнана конкурсною 
комісією переможцем Міжвузівсько-
го конкурсу студентських наукових 
робіт і нагороджена дипломом ІІ сту-
пеня (науковий керівник: професор 
Н. Г. Міценко).

НАВЧАННЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
Згідно рішення вченої ради університету від 3 червня 2016 року учасники ан-

титерористичної операції (АТО), які поступають на навчання до університету у 
2016 році мають право навчатися на безоплатній основі.

Конкурсний відбір цієї категорії осіб здійснюється відповідно до Правил при-
йому на навчання до ЛТЕУ в 2016 році. Брати участь у конкурсі за результатами 
ЗНО або вступних іспитів з конкурсних предметів в університеті (за їх вибором) 
мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), 
після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними 
положеннями про проходження військової служби громадянами України.
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ЗУСТРІЧ ІЗ ВІДОМИМ ЕКОНОМІСТОМ
ТА ГРОМАДСЬКИМ ДІЯЧЕМ

17 червня 2016 року на базі університету відбулася публічна зустріч ви-
кладачів, студентів та гостей із відомим українським економістом, по-
літологом та громадським діячем Олегом Соскіним на тему: “Народ-
ний капіталізм: економічна модель для України – єдина альтернатива 
кланово-олігархічній державі”. 

Відкрив урочисту зустріч ректор 
університету, професор П. О. Куцик, 
який привітав гостя у стінах найстар-
шого торговельно-економічного за-
кладу, побажав плідного обговорення 
нагальних проблем національної еко-
номіки та активної наукової дискусії.

Під час виступу О. І. Соскін від-
значив: щоб зберегти себе як повно-
цінну державу і стати успішною кра-
їною, Україні потрібно кардинально 
та якісно змінити національну еконо-
мічну модель із державно-монополіс-
тичної, кланово-олігархічної, яка себе 

цілковито вичерпала, на європейську 
модель народного капіталізму, спро-
можну забезпечити стійке зростан-
ня національної економіки і високий 
рівень добробуту переважної части-
ни суспільства. Стержнем розвитку 
моделі народного капіталізму пови-
нен стати потужний середній клас, 
основою якого є дрібна та середня 
національна буржуазія та розвинуті 
місцеві громади.

ПЕРВОЗДАННЕ СЛОВО КОБЗАРЯ
26 травня 2016 року у залі засідань 

університету відбулася зустріч сту-
дентів, професорсько-викладацького 
колективу та громадськими діячами 
міста Львова з упорядником першого 
повного Шевченкового поетичного 
спадку, доцентом кафедри україноз-
навства філософського факультету 
Харківського Національного універси-
тету ім. В. Каразіна Миколою Григо-
ровичем Зубковим.

Відкрив зустріч проректор з на-
вчально-виховної роботи університету, 
професор С. Д. Гелей, який привітав 
гостя у стінах найстарішого торговель-
но-економічного закладу, побажав ак-
тивного обговорення унікального ви-
дання та плідної наукової дискусії.

Доцент М. Г. Зубков під час виступі, 
відзначив, що до 200-річного Шевчен-
кового ювілею вийшов друком унікаль-
ний “Кобзар”, якому передували п’ять 
видань уже відомого загалові “Заборо-
неного Кобзаря”. Тривала праця з роз-

порошеними по діаспорних часописах публікаціями, архівними матеріалами й 
копіткий текстологічний аналіз дали змогу згуртувати нарешті весь поетичний 
спадок світоча українського слова. 

Родзинкою цього видання є те, що він вперше без будь-яких цензурних купюр 
і спотворень виданий зрепресованим Харківським правописом.
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НОВІ ЗАВДАННЯ ТА ВИКЛИКИ
ОБГОВОРЕНО НА ВЧЕНІЙ РАДІ УНІВЕРСИТЕТУ

3 червня та 4 липня 2016 року відбулися засідання вче-
ної ради університету, на яких розглянуто та обговорено 
актуальні питання, пов’язані з успішним функціонуван-
ням навчального закладу на ринку освітніх послуг.

3 червня 2016 року на засіданні вченої ради університету 
обговорено питання студентського самоврядування, студент-
ської наукової роботи та інших питань, пов’язаних з успіш-
ним наданням освітніх послуг.

Про роботу Студентської ради університету та активіза-
цію науково-дослідної діяльності студентів доповідали голо-
ва студентської ради Сільвестр Заставний та Голова студент-
ського наукового товариства Ярина Умриш.

У виступі Сільвестр Заставний відзначив, що студентська 
рада спрямує свої зусилля на засвоєння студентами загально-
людських норм моралі, формування почуття патріотизму, гро-
мадянської та національної гідності, активної життєвої позиції.

Протягом поточного навчального року в університеті про-
водилися літературно-мистецькі вечори, круглі столи, проте 
не всі заходи є ефективними, оскільки студенти до цього не 
серйозно відносяться. Тому гостро постає питання їх низької 
соціальної активності та моральної відповідальності. 

Ярина Умриш у доповіді відзначила, що студентська на-
укова робота в університеті розвивалася за такими напряма-
ми: підготовка студентських наукових робіт; участь у роботі 
конференцій; участь у конкурсах наукових робіт та бізнес-
проектах, олімпіадах; проведення засідань круглих столів та 
наукових гуртків. Загалом у різного роду наукових конкурс-
них заходах, котрі проводилися на загальнонаціональному 
рівні, взяло участь більше 20 студентів університету. 

Після заслуханої інформації члени вченої ради ухвалили: 
з метою розвитку студентської наукової творчості, залучення 
молоді до активної наукової діяльності, узагальнення і по-
ширення позитивного досвіду студентської наукової роботи 
запровадити щорічний конкурс “Кращий студент-науковець 
ЛТЕУ”, котрий проводити у кінці кожного навчального року.

З інформацією про організацію набору іноземних сту-
дентів виступила начальник відділу міжнародних зв’язків 
Т. М. Штанько. Тетяна Михайлівна відзначила, що універ-
ситетом укладено угоди з п’ятьма фірмами-агентами, що на-
дають послуги з набору іноземних студентів. На наступний 
навчальний рік для іноземців пропонується навчання на ан-

гломовній програмі факультету МЕВ за спеціальністю “Між-
народні економічні відносини”. Також заплановано створен-
ня підготовчого факультету з метою подальшого збільшення 
пропонованих спеціальностей. 

Заслухавши та обговоривши інформацію, вчена рада 
ухвалила: організувати створення системи підготовки іно-
земних громадян трьома мовами (українською, російською, 
англійською), яка передбачає підготовку повного комплекту 
навчально-методичної літератури, викладачів для забезпе-
чення підготовки іноземних громадян; продовжити розроб-
ку комплексу рекламних заходів щодо всебічного інфор-
мування іноземних громадян про університет та правила 
вступу до нього; постійно брати участь у заходах з набору 
іноземних громадян на навчання на державному та місце-
вому рівнях через раду ректорів та державний центр між-
народної освіти МОН України. 

Також на засіданні розглянуто інформацію: нову редакцію 
Статуту Львівського торговельно-економічного університе-
ту (доповідав: ректор університету, професор П. О. Куцик); 
про результати перевірки наявності планів, розпоряджень 
та інструктивних документів у структурних підрозділах 
університету (доповідала: начальник навчального відділу 
Л. К. Притула); про заходи щодо підготовки та відзначен-
ня 160-річчя від народження і 100-річчя з дня смерті Івана 
Франка, 150-річчя від народження Михайла Грушевського 
(доповідав: проректор з навчально-виховної роботи, профе-
сор С. Д. Гелей).

* * *
04 липня 2016 року відбулось засідання вченої ради уні-

верситету на якому підведено підсумки поточного навчаль-
ного року та окреслено нові завдання на наступний навчаль-
ний рік.

Розпочалось засідання з вручення атестатів професора д.т.н. 
Т. М. Лозовій, д.е.н. Т. Г. Васильціву та д.е.н. К. І. Редченку.

З інформацією про реалізацію Програми діяльності уні-
верситету в 2014-2016 роках і завдання на 2016-2017 навчаль-
ний рік доповів ректор університету, професор П. О. Куцик. 
У виступі Петро Олексійович відзначив основні чинники, що 
вплинули на функціонування навчального закладу впродовж 
2014-2016 року, та акцентував увагу на тому, що вдалося до-
сягнути за цей період. Зокрема, наголошено, що навчальний 
заклад займає 4 місце у рейтингу серед вишів Львова, має 

право на підготовку іноземних студен-
тів, успішно проведено акредитацію всіх 
спеціальностей, постійно відкривають-
ся нові спеціальності та спеціалізації, 
успішно проведено ліцензування аспі-
рантури, що дає підстави стверджува-
ти: незважаючи на скрутну ситуацію на 
ринку освітніх послуг, наш університет 
намагається розвиватися.

Крім того, ректором окреслено за-
вдання на 2016-2017 навчальний рік, які 
полягають у необхідності ефективної 
роботи з потенційними абітурієнтами 
для успішного набору студентів, удоско-
налення матеріально-технічної бази та 
налагодження якісних зв’язків з робото-
давцями.

З інформацією про розгляд матеріалів 
самоаналізу діяльності Інституту еконо-
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міки та фінансів й юридичного факультету 
за 2015-2016 навчальний рік виступили ди-
ректор Інституту, доцент Т. О. Герасимен-
ко та декан факультету, доцент О. С. Коту-
ха. У доповідях відзначено, що структурні 
підрозділи здійснювали свою діяльність, 
яка відповідає нормам Закону України 
“Про вищу освіту” та внутрішнім доку-
ментам, що регламентують освітню і на-
укову діяльність та організацію роботи в 
навчальному закладі.

З доповіддю про розгляд матеріалів 
самоаналізу з спортивно-оздоровчої ді-
яльності університету виступив завідувач 
кафедри фізичного виховання та спорту, 
доцент І. М. Блащак. Ігор Михайлович 
відзначив, що спортивно-масова робота в 
університеті є осередком формування та 
забезпечення повноцінного фізичного роз-
витку студентів навчального закладу. На-
голошено, що близько 200 студентів займа-
ються у спортивних відділеннях з обраних 
видів спорту. На кафедрі працює 15 груп 
спортивного вдосконалення. Студенти 
є активними учасниками та лауреатами 
Всесвітніх універсіад, спартакіад, чемпіо-
натів Європи та світу й інших змагань.

Після заслуханої інформації вчена 
рада ухвалила: ініціювати проведення се-
ред студентів університету заходів наці-
онально-патріотичного виховання; запо-
чаткувати проведення навчань з надання 
першої медичної допомоги та лікувальної 
фізичної культури; започаткувати прове-
дення міжвузівської науково-практичної 
конференції. 

Про роботу спеціалізованої вче-
ної ради К 35.840.03 за спеціальністю 
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит доповів голова ради, професор 
К. І. Редченко. У виступі наголошено, що 
за період функціонування ради проведе-
но захист 21 кандидатської дисертації, з 
них 13 дисертацій захищено здобувачами 
нашого університету.

Після заслуханої інформації вчена рада 
ухвалила: голові спеціалізованої ради по-
дати документи для перереєстрації ради на 
наступний термін у Міністерстві освіти і 
науки України.

Секретар вченої ради, професор 
Л. Г. Медвідь доповіла про системність ви-
конання ухвал вченої ради університету у 
2015-2016 навчальному році.

З інформацією про обрання за конкур-
сом на заміщення вакантних посад на-
уково-педагогічних працівників доповіла 
секретар конкурсної комісії університету 
Л. К. Притула. Після таємного голосуван-
ня кандидатури на заміщення вакантних 
посад були схвалені членами вченої ради.

На завершення ректор університету, 
професор П. О. Куцик привітав присутніх 
із завершенням навчального року, подяку-
вав за плідну роботу впродовж 2015-2016 
навчального року та побажав гарного від-
починку на літніх канікулах.

ЗБОРИ ТРУДОВОГО 
КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

25 червня 2016 року в актовій залі відбулися збори Трудового колективу 
Львівського торговельно-економічного університету, на яких розглянуто 
нову редакцію Статуту Львівського торговельно-економічного університе-
ту та хаходи щодо відзначення 200-річчя з дня заснування університету. 
У роботі загальних зборів трудового колективу взяли 232 викладачі, 

співробітники і студенти навчального закладу.

З інформацією про нову редакцію Статуту Львівського торговельно-еко-
номічного університету виступив ректор університету, професор П. О. Ку-
цик. Петро Олексійович зазначив, що всі зауваження, пропозиції щодо змісту 
статуту, які висловили кафедри та інші структурні підрозділи розробника-
ми повністю враховані, а Статут враховує всі вимоги чинного законодавства 
України.

Загальні збори одноголосно ухвалили нову редакцію Статуту Львівсько-
го торговельно-економічного університету та його подання для погодження 
Правлінням Укоопспілки.

З інформацією про заходи щодо відзначення 200-річчя з дня заснування 
Львівського торговельно-економічного університету виступив проректор з 
навчально-виховної роботи, професор С. Д. Гелей. Він наголосив на тому, 
що 200-річний ювілей відзначатиметься разом з Національним університе-
том “Львівська політехніка” 4 листопада 2016 року. Пояснюється це тим, що 
7 березня 1816 року австрійським цісарем була заснована Реальна школа, що 
мала два відділення: торговельне і технічне, які згодом виросли у вищі на-
вчальні заклади. Крім того, Степан Дмитрович ознайомив присутніх з осно-
вними заходами, що плануються для відзначення ювілею.

Загальні збори трудового колективу одноголосно підтримали пропозицію 
про відзначення ювілею та ухвалили заходи з відзначення 200-річчя з дня за-
снування Львівського торговельно-економічного університету.

На завершення ректор університету П. О. Куцик подякував учасникам збо-
рів за плідну співпрацю у поточному навчальному році та побажав гарно від-
почити під час літньої відпустки.

ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

“ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
в університеті започатковано освітню діяльність зі спеціальності
“Технології захисту навколишнього середовища” першого
(бакалаврського) рівня.
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НАША ДЕЛЕГАЦІЯ  УЧАСНИКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ
8 червня 2016 року у Верховній Раді України відбули-

ся парламентські слухання на тему “Транскордонне 
співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів 
України”, участь у котрих взяли ректор університету, 
професор П. О. Куцик, перший проректор, професор 
М. Ю. Барна та начальник відділу міжнародних зв’язків 
Т. М. Штанько.

Головувала на слуханні Перший заступник Голови Вер-
ховної Ради України І. В. Геращенко, що у своєму вступно-
му слові відзначила пріоритетність та важливість розвитку 
транскордонного співробітництва в сучасних умовах євро-
інтеграції.

Голова підкомітету з питань регіонального та транскор-
донного співробітництва між Україною та країнами ЄС 
Комітету Верховної Ради України з питань європейської 
інтеграції О. В. Юринець у виступі відзначила основні на-
прями транскордонного співробітництва та чинники, що 
впливають на їх розвиток.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції України І. О. Климпуш-Цинцадзе, 
окреслила перспективи розвитку транскордонного співро-

бітництва для економіки України та підвищення рівня кон-
курентоспроможності регіонів.

На парламентському слуханні виступили представники 
обласних державних адміністрацій, консульських служб, 
агенцій європейських програм, громадських організацій, 
науковці.

За результатами обговорення питання транскордонного 
співробітництва учасниками заходу було схвалено проект 
Рекомендацій Парламентських слухань.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 35.840.03

Завершила свою роботу спеціалізована вчена рада 
К 35.840.03 з захисту кандидатських дисертацій за спеці-
альністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності), яка була сформована в 
університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і на-
уки України № 793 від 4 липня 2014 року.

До складу ради увійшли 15 осіб, серед яких вчені уні-
верситету: професор К. І. Редченко (голова ради), доцент 
Т. О. Герасименко (кафедра аудиту, аналізу та оподаткуван-
ня), професор П. О. Куцик, професор М. В. Корягін, про-
фесор В. О. Озеран, професор В. І. Бачинський, професор 
Л. Г. Медвідь (вчений секретар), професор С. І. Шкарабан 
(кафедра бухгалтерського обліку), професор Л. А. Яремко 
(кафедра міжнародних економічних відносин), професор 
Ю. А. Дайновський (заступник голови ради) (кафедра марке-
тингу), а також представники інших наукових шкіл: професор 

Я. Д. Крупка, професор П. П. Микитюк (ТНЕУ), професор 
І. Б. Садовська (ЛНТУ), професор І. Й. Яремко (НУ “Львів-
ська політехніка”), доцент В. Є. Швець (ЛНУ ім. І. Франка).

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 39 
засідань, на яких проведено захист 21 (двадцяти однієї) 
кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності). З них 13 дисертацій захищено здобувачами 
нашого університету; 3 – здобувачами ЛНУ імені Івана 
Франка; 1– здобувачем Львівського інституту ДВНЗ “Уні-
верситет банківської справи”; 1 – здобувачем НУ “Львів-
ська політехніка”; 2 – здобувачами Луцького національного 
технічного університету та 1 – здобувачем Національного 
лісотехнічного університету України. 

Теоретичні й практичні розробки, результати та реко-
мендації дисертаційних робіт були адресовані для розгляду 
Міністерству фінансів України та Міністерству економіч-
ного розвитку і торгівлі України, Центральній спілці спо-
живчих товариств України, Аудиторській палаті України 
та суб’єктам вітчизняного підприємництва різних галузей 
економіки України. 

Слід відзначити,що спеціалізована вчена рада 
К 35.840.03 продовжила славні традиції попередніх рад, які 
функціонували в академії з 1995 року, що дало змогу істот-
но зміцнити підвалини для продовження якісної підготовки 
фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту, що до-
зволяє нашому вишу займати провідні позиції не лише в 
Західному регіоні, а й на теренах усієї України.

15-16 червня 2016 року ректор університету, професор П. О. Куцик взяв участь у засіданні Ради ректорів і директорів вищих 
навчальних закладів споживчої кооперації України, що відбулось на базі Сумського кооперативного технікуму. На засіданні 
Ради обговорили широке коло питань розвитку освітньої діяльності кооперативних навчальних закладів в сучасних умовах.

Виступаючи перед учасниками заходу, ректор університету, професор П. О. Куцик розглянув основні підходи до розвитку 
сучасної освіти, що базується на відповідних освітніх програмах. Під цим розуміється, що система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних 
для виконання цієї програми, а також очкуванні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
відповідно ступеня вищої освіти.
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СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА: 
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКОГО ГУМОРУ

2 червня 2016 року в актовій залі університету від-
бувся фестиваль-конкурс “Студентська весна – 2016”, 
присвячений наданню навчальному закладу нового ста-
тусу і нової назви – Львівський торговельно-економічний
університет.

Відкрив фестиваль-конкурс проректор з навчально-ви-
ховної роботи, професор С. Д. Гелей. Він тепло привітав 
студентів та гостей свята, а також оголосив склад журі: 
Баша Олена Петрівна – заслужена артистка України; До-
лішний Василь Ярославович – диригент хорової капели 
“Мрія” Львівського торговельно-економічного університе-
ту; Дробот Руслана Богданівна – диригент капели банду-
ристок “Галичанка” Львівського торговельно-економічного 
університету; Мала Світлана Володимирівна – менеджер з 
персоналу компанії “Епіцентр К”. Виступаючий побажав 
успіху учасникам “СВ”.

На сцені актової зали зійшлися у змаганні молодих і ве-
селих талантів команди Інституту економіки і фінансів, фа-
культетів товарознавчо-комерційного, міжнародних відно-
син та юридичного. Кожна з команд винесла на суд глядачів 
свою програму. Впродовж всього дійства в залі не стихали 
безтурботливий сміх і підбадьорливі оплески. 

Голова журі у своєму виступі відзначила високий худож-
ній рівень представлених командами факультетів програм, 
їх актуальність та довершеність.

Особливо вразили дотепністю, артистизмом учасни-
ки команди “Економічний бум” (Інституту економіки та 
фінансів) – мініатюра “Життєві новини” (Богдан Степан, 
Цанько Микола) та сценка команди ЮФ “Затримання суд-
ді-хабарника” (Кустрьо Р.), Здрок Б., Череп’яна О., Дем’ян 
Н., Батенчук Ю.

Гран-прі “Студентська весна – 2016” за рішенням журі 
вибороли студенти товарознавчо-комерційного факультету. 
І місце посіла команда “Економічний бум” (ІЕтаФ); ІІ міс-
це – команда ЮФ “50 відтінків юрфаку”; ІІІ місце – коман-
да факультету МЕВ “Крейзі Інтернешнл”.

СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА  2016

27-29 травня 2016 року на базі за-
кладу оздоровлення та відпочинку 
“Табір “Сонячний” відбувся Десятий 
регіональний етап мультифестивалю 
“Студентська республіка – 2016”, у 
якому взяли участь сімнадцять членів 
Студентської ради Луцького коопера-
тивного коледжу ЛТЕУ. 

В межах фестивалю студенти на-
шого коледжу оформили наметове 
містечко. Команда презентувала на-
зву “Десант”. Активісти студентсько-
го самоврядування кооперативного 

коледжу брали участь у семінарах, 
тренінгах, ігрових змаганнях, кон-
курсах, різноманітних інтелектуаль-
них та спортивних турнірах. Це, зо-
крема: квест, брейн-ринг, дебатний 
турнір, турнір з пляжного волейболу, 
стрітболу, фотоконкурс, міні-футбол, 
караоке та ін.

Програма заходу включала в себе 
комплекс інформаційно-просвітниць-
ких заходів, спрямованих на попу-
ляризацію здорового способу життя, 
розвиток творчих ініціатив.

– Вважаю, що фестиваль згуртував 
наш студентський колектив у справ-
жню студентську сім’ю. Всі конкурси, 
які були нам запропоновані, розвивали 
потенціал кожного члена команди. Ко-
жен із нас показав, що він гідний пе-
ребувати у Студентській раді коледжу. 
Організатори фестивалю насправді по-
старались, аби учасникам було цікаво 
і водночас це спонукало нас до само-
розвитку.

Вадим Гергель, 
голова Студентської ради Луцького 

кооперативного коледжу ЛТЕУ
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БУКОВИНСЬКУ ГОСТИННІСТЬ ВІДЧУЛИ У ЛЬВОВІ
“Заставнівська волонтерська сотня” ВО “Буковина – 

українському війську” підготувала два вщент заповнені 
автобуси домашніми стравами з печі, копченою рибою, 
ковбасами, солодощами та особисто (30 волонтрів) до-
ставила воїнам, які проходять лікування у Львівському 
військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Загалом посмакувати стравами буковинських госпо-
динь мали змогу майже 200 солдат. Крім того, Заставнів-
ські волонтери підготували власну концертну програму 
для бійців.

Допомагали Заставнівським волонтерам у військо-
вому госпіталі представники ГО “Волонтерська сотня 
Львів” та волонтер, викладач нашого навчального за-
кладу (1969-2013 рр.) Марія Павлівна Ковальчук.

Університет долучився до волонтерської акції шля-
хом надання їй безкоштовного проживання у Львові.

Марія М’якота,
організатор Заставнівської волонтерської сотні
– Загалом, ми на фронт (саме фронт, а не АТО – відзначає Марія Василівна) відправили 18 кон-

воїв. Відвідини бійців у військовому госпіталі – це наша така перша волонтерська акція, якою ми 
хочемо показати солдатам, що їх чекають вдома з нетерпінням. Плануємо відвідати всі військові 
госпіталі України, а розпочали зі Львова, тому що він до нас є найближчим. Особливістю нашої 
допомоги є те, що всі страви ми готуємо власноруч в українській печі. Ми завжди відправляємо 
нашим солдатам все свіженьке, тому на сьогодні, наприклад, ми цілу ніч готували страви для того 
аби хлопці мали змогу скуштувати ще теплі страви.

До наших заходів долучається щораз більше і більше наших громадян. Загалом у “нашій сотні” 
налічується вже понад 200 осіб. У нашому колективі є бійці АТО, захисники Луганського аеро-
порту, матері солдат та прості громадяни, яким не байдужа ситуація на Сході України. При під-
готовці кожної відправки до нас долучаються всі школи району та дитячі садки. Дітки власноруч 
готують нашим захисникам духовні обереги, що є прикладом патріотичного виховання молоді.

Світлана Масловська,
депутат Чернівецької обласної ради, активний учасник Заставнівської волонтерської сотні

- Наші волонтерські заходи мають на меті не лише допомогти бійцям на Сході України, а й 
просвітницькі заходи як для наших захисників, так і для тих, хто готує їм допомогу. Прикладом 
патріотичного виховання молоді у нас в регіоні є те, що всі школи району долучаються до під-
готовки конвою. Зокрема, діти молодших класів готують малюнки для наших бійців, а старших 
класів – духовні обереги. Наприклад, дівчатка старших класів вишивали хустинки-обереги, які 
ми освятили в церкві та відправили захисникам на фронт.

Крім того, слід відзначити особливість нашого волонтерського руху. Заставнівська сотня ак-
тивно проводить флеш-моби, благодійні ярмарки та концерти, на яких ми збираємо кошти для 
фінансування кожного конвою. Звісно, багато наших співгромадян із різних куточків України та 
Європи до наших волонтерських ініціатив долучається як матеріально, так і фінансово, що свід-
чить: ми є єдиною країною.

ЛИСТИ СТУДЕНТАМ
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В академії працює інформаційно-організаційний кабінет 
(ауд. 507, вул. У. Самчука, 9). 

Ви можете отримати інформацію з приводу:
- проходження виробничої та переддипломної практики; 
- спортивних заходів та реєстрації для участі в конкурсах; 
- екскурсії у гіпертаркети компанії та на виробництва;
- зустрічей з провідними фахівцями компанії та видатними людьми;
- інших цікавих подій, що проводяться спільно з ТОВ “Епіцентр К”.
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