
ТЕМА  НОМЕРА

 СТОР.  3 – 8

КООПЕРАТИВНІ  ОБ’ЄКТИ – КООПЕРАТИВНІ  ОБ’ЄКТИ – 
ПОЗА  КОНКУРЕНЦІЄЮПОЗА  КОНКУРЕНЦІЄЮ

Конкуренція у сфері торгівлі в наш час дуже жорстка. Конкуренція у сфері торгівлі в наш час дуже жорстка. 

Як її долати і перемагати – знають і вміють у коопера-Як її долати і перемагати – знають і вміють у коопера-

тивних закладах Первомайського районного споживчо-тивних закладах Первомайського районного споживчо-

го товариства, що на Миколаївщиніго товариства, що на Миколаївщині

 СТОР. СТОР.  10 10 СТОР. СТОР.  9 9  СТОР. СТОР.  14 14

РОЗДРІБ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ:РОЗДРІБ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ:  
АРХІТЕКТУРА СПІВПРАЦІАРХІТЕКТУРА СПІВПРАЦІ

Про засади взаємоспівпраці між кооператорами Про засади взаємоспівпраці між кооператорами 

і постачальниками розповідає заступник голови і постачальниками розповідає заступник голови 

правління Тернопільської обласної споживспілки правління Тернопільської обласної споживспілки 

Михайло Гуменюк Михайло Гуменюк 

ПІКЕ НАДІЇ, ПІКЕ НАДІЇ, абоабо  
УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИУРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Нинішня позиція та висловлювання на-Нинішня позиція та висловлювання на-

родного депутата Надії Савченко сьогодні родного депутата Надії Савченко сьогодні 

стали неабияким подразником для громад-стали неабияким подразником для громад-

ської думки. Чому так – думка політолога ської думки. Чому так – думка політолога 

Євгена МагдиЄвгена Магди

      

www.coop.com.ua

w
w

w
.m

e
d

ia
.c

o
o

p

ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

№51 (1280) 
четвер, 22.12.2016 р.

передплатний iндекс – 30058

Протягом трьох 
днів – 12–14 груд-
ня 2016 року у ста-
ровинному Львові  
відбулися особли-
ві, дуже знакові для 
споживчої коопе-
рації України по-
дії – завершальні 
урочистості при-
свячені 150-річчю 
утворення першо-
го споживчого то-
вариства в Україні 
і 200-літтю Львів-
ського торговельно-
економічного 
університету.
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ЗАСЛУЖЕНІ  ЗАСЛУЖЕНІ  

ВІДЗНАКИВІДЗНАКИ

  НАГОРОДИ

150 РОКІВ ПЕРШОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНО

За багаторічну сумлінну працю, 
особистий внесок у розвиток спожив-
чої кооперації України та з нагоди 
ювілейних дат нагороджено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукра-
їнської центральної спілки споживчих 
товариств та ЦК профспілки праців-
ників споживчої кооперації України:

АРОНЕЦЬ Світлану Мамедівну, го-
ловного інспектора з організаційно-
кооперативної роботи Спілки спо-
живчих товариств Чернівецької об-
ласті;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих товариств 
та ЦК профспілки працівників спо-
живчої кооперації України:

ЛИПКАНЬ Ганну Францівну, дирек-
тора Кооперативного підприємства 
«Ринок» Летичівського району обл-
споживспілки Спілки споживчих то-
вариств Хмельницької області.

Шановний Ілля Леонідовичу!
Хочу висловити щиру подяку Вам особисто і кооперації 

України загалом за виняткову гостинність і бездоганну ор-
ганізацію нашого візиту до України з приводу святкування 
150-річчя споживчої кооперації України та 200-річчя Львів-
ського торговельно-економічного університету.

Від імені секретаріату я б хотів висловити наші теплі 
привітання Вам, очільнику споживчої кооперації України, 
за Ваші зусилля в об’єднанні, збереженні та просуванні 
кооперативного руху у вашій країні, а також професору 
Петру Куцику, ректору Львівського торговельно-
економічного університету, за зусилля та успіх у підготов-
ці майбутнього покоління для країни, яка є двигуном коо-
перативної ідентичності.

Делегатів Euro CO-OP зустріли з великою повагою і не-
ймовірною гостинністю, яка залишиться в наших серцях та 
пам'яті назавжди. 

Науково-практична конференція 13 грудня та академіч-

но-культурна програма 14 грудня були вершиною подоро-
жі Euro CO-OP до вашої прекрасної країни!

Колеги-кооператори із України та працівники Львівсько-
го університету мають пишатися собою!

Програма, яку Ви підготували для нас, була чудовою і до-
зволила нам познайомитись із успіхами кооперації України. Ми 
вдячні Вам за Ваші зусилля у збереженні, розвитку і просуванні 
кооперативної ідентичності та бізнес-моделі в Україні, і дуже 
пишаємось, що Ваша організація є членом Euro CO-OP. Ваша 
відданість нашій асоціації заслуговує найглибшої подяки.

Нехай Різдво принесе здоров'я, процвітання і спокій 
усім працівникам споживчої кооперації України та Львів-
ського торговельно-економічного університету, їхнім 
сім'ям. Сподіваюсь на плідну і близьку співпрацю з коопе-
рацією України у 2017 році! 

З кооперативними вітаннями 

Тодор ІВАНОВ

  МІЖНАРОДНІ   ЗВ’ЯЗКИ

ПОДЯКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ EURO CO-OP

Д о великої зали засідань 
правління Спожив-
спілки були запрошені 
як керівники коопера-
тивних підприємств і 

організацій, так і їх попередники 
– ветерани споживчої кооперації 
області.  

Привітавши присутніх зі свя-
том, голова правління Спожив-
спілки Віктор Боїн пригадав осно-
вні етапи розвитку кооперативно-
го руху, детально зупинившись на 
історичному минулому Черкащи-
ни, багатому на події та особис-
тості. 

Перше споживче товариство 
з’явилося на Вільшанському цу-
кровому заводі у 1889 році, друге 
– у Смілі в 1895-му, а на початок 
1917 року в повіті нараховувалося 
вже 54 споживчих товариства. За 
соціальним статусом їх членів 

більшість кооперативів були се-
лянськими.

Набуття кооперативним рухом 
національного характеру тісно 
пов’язане з ім’ям Василя Микола-
йовича Доманицького. Його ідеї і 
досвід у вирішенні наболілих про-
блем народу тривалий час визна-
чали основні тенденції розвитку 
української кооперації. Він напи-
сав кілька книг про кооперацію, 
зокрема «Товариські крамниці», 
«Про сільську працю», «Як хазяй-
нують селяни в чужих краях», ко-
трі не раз потім перевидавалися. 
Його іменем називали коопера-
тивні школи і культурно-
просвітницькі фонди.

У травні 1913 року в м. Черкасах 
Київської губернії відбувся пер-
ший з’їзд працівників споживчих 
товариств, організований повіто-
вим земством. 

Вдалою ілюстрацією роботи 
коо перативних організацій Чер-
кащини в роки революції та гро-
мадянської війни може служити 
діяльність кооперативу «Дніпро-
Роська спілка», створеного в селі 
Стеблів Канівського повіту влітку 
1918 року. Його діяльність була 
спрямована на забезпечення 
функціонування всіх ланок соці-
альної сфери населеного пункту.

Упродовж 150-літньої історії 

коо перативного руху в Україні на-
працьовані цінності, на яких сьо-
годні ґрунтується діяльність коо-
перативних організацій. 

Час довів, що система може пра-
цювати за будь-якої економічної 
ситуації і здійснювати реальний 
позитивний внесок у розвиток дер-
жавності, господарство споживчої 
кооперації України глибоко інте-
гроване в економіку держави і до-
помагає вирішувати важливі 
соціально-економічні завдання.

Спілка споживчих товариств 
Черкаської області сьогодні – це 
система підприємств, які забезпе-
чують робочими місцями близько 
2 тисяч працівників. Районні спо-
живчі товариства ведуть торго-
вельну, заготівельну, виробничу 
діяльність, організовують харчу-
вання, займаються ресторанною 
справою, надають різноманітні 
послуги населенню, зокрема фар-
мацевтичні.

У 2012 році стартував проект 
оновлення роздрібної мережі коо-
перативних підприємств СООР-
Україна. Магазини нового зразка 
вже працюють у Золотоніському, 
Смілянському, Уманському, Чи-

гиринському та Кам’янському ра-
йонах області. 

Та все ж основним нашим над-
банням є дружній колектив про-
фесіоналів, об’єднаний коопера-
тивною ідеєю, який постійно пра-
цює над вдосконаленням роботи 
підприємств на сучасному етапі, 
а також з оптимізмом дивиться у 
майбутнє.

Тепло та радісно пройшла зу-
стріч колег-кооператорів Черка-
щини різних поколінь. Серед за-
прошених були колишній голова 
правління облспоживспілки Ми-
кола Петрович Овчарук, заступ-
ники: Борис Дмитрович Костен-
ко, Анатолій Данилович Марчен-
ко, Володимир Тимофійович Мо-
гилей, Юрій Іванович Радченко, 
колишні голови районних спо-
живчих товариств: Черкаського – 
Микола Іванович Божко, Шполян-
ського – Олександр Сидорович 
Гончар, Золотоніського – Володи-
мир Михайлович Литвиновський, 
Звенигородського – Віктор Івано-
вич Байдаченко, голова ветеран-
ської організації Олексій Якович 
Нікітін, а також керівники і пра-
цівники системи.

Багато добрих слів пролунало 
на адресу правління Споживспіл-
ки. Спогади про минуле межува-
ли з демонстрацією на великому 
екрані раритетних та сучасних 
фото. Святкового настрою додав 
виступ ансамблю «Березіль» Чер-
каського економіко-правового ко-
леджу.

А на завершення зустрічі всіх 
запросили на смачну гостину до 
кооперативного підприємства на 
умовах франшизи – у нещодавно 
відкриту піцерію «Скоріні». 

Тетяна БУДЬОННА

IСТОРIЯ  ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
У Черкасах відбулися урочисті заходи 
з нагоди святкування 150-ї річниці створення 
першого споживчого товариства в Україні.
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КООПЕРАТИВНИЙ  САМIТ:

МIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄМIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄ
До цих дат українські кооперато-
ри готувалися останні кілька місяців. 
В усіх обласних споживспілках про-
йшли урочистості: ми згадували свою 
історію, аналізували її уроки і буду-
вали плани на майбутнє. Урочистос-
ті у Львові стали апогеєм у відзначен-
ні поважних ювілеїв. На святкування 
до Львова з’їхалися, зійшлися не тіль-
ки ті, хто має безпосередню причет-
ність до сучасної системи споживчої 
кооперації, хто сьогодні працює над її 
вдосконаленням та розвитком, а це – 

перші керівники Укркоопспілки, голо-
ви обласних споживчих спілок, голови 
райспоживспілок, споживчих това-
риств, потужних підприємств спожив-
чої кооперації України, керівники усіх 
українських кооперативних вишів.
Особливими гостями урочистостей у 
Львові були керівники світових та єв-
ропейських кооперативних структур: 
Массімо Бонжіованні – Президент 
Euro CO-OP, Тодор Іванов – Генераль-
ний Секретар Euro CO-OP, доктор Сіфа 
Чійоге – директор регіону Африки 

Міжнародного кооперативного альян-
су, Еяль Фаркаш – віце-президент з 
розвитку та інформаційних систем 
CO-OP Ізраїлю, представники спожив-
чої кооперації та вишів із Білорусі, 
Молдови, Казахстану. 
Таке поважне товариство керівників 
кооперативних організацій Європи 
та світу збирається в Україні вперше 
за роки її новітньої історії. До цього 
зобов’язують дати, які святкує україн-
ська споживча кооперація, її історія, її 
авторитет у суспільстві.

УРОКИ  МИНУЛОГО, 

ОЦІНКА  СЬОГОДЕННЯ, 

ОКРЕСЛЕННЯ  МАЙБУТНЬОГО

Напередодні головних святкувань – про-
ведення Міжнародної науково-практичної 
конференції, у Львівському торговельно-
економічному університеті відбулася уро-
чиста академія, на якій  ректор вишу профе-
сор Петро Куцик виступив із доповіддю 
«ЛТЕУ 200 років на службі освіти і науки». Та-
кож нагороджувалися  викладачі та співро-
бітники, кращі студенти. Лідія Войнаш, ди-
ректор Департаменту кадрової політики, 
освіти і науки Укркоопспілки, директор 
Навчально-методичного центру Укоопспілки 

«Укоопосвіта», вручила високі нагороди 
Правління Укркоопспілки.  

У день проведення конференції, присвяче-
ній 150-річчю першого споживчого товари-
ства, Петро Олексійович Куцик, ректор уні-
верситету, Степан Дмитрович Гелей, прорек-
тор з навчально-виховної роботи, Богдан Бог-
данович Семак, проректор з наукової роботи, 
інші викладачі та студенти вишу хвилюван-
ня не показують, тримаються так, як це вмі-
ють робити тільки у Львові, коли чекають на 
дуже поважних гостей – вишукано, інтелі-
гентно, люб’язно. На стінах коридорів куль-
ками викладені дати – 150 і 200 років. До цього 
дня в університеті відкрита виставка науко-

вих робіт, досліджень викладачів вишу. Їх 
різноманітність і теми вражають – це зайвий 
раз підтверджує унікальність, інтелектуаль-
ність кадрів одного із найстаріших в Україні 
та Європі вишу, а також глибину історії коо-
перативного руху в Україні.

Студентки у вишиванках із хлібом-сіллю 
зустрічають гостей. Свято набуває розмаху.

У цей день у стінах Львівського 
торговельно-економічного університету було 
зроблено те, чого, мабуть, так масштабно і 
глибоко не робилося впродовж останніх де-
сятиліть – у великому колі працівників спо-
живчої кооперації, представників коопера-
тивних рухів України та інших країн Європи 

і світу, підбиті підсумки 150-річного шляху 
споживчої кооперації України, а також пере-
кинутий місток у майбутнє людства, в якому 
обов’язково повинно бути місце кооператив-
ній діяльності та ідеї. Міжнародна науково-
практична конференція, яка була цьому при-
свячена, складалася із трьох пленарних засі-
дань: «150 років розвитку української коопе-
рації: досвід заради майбутнього», 
«Соціально-економічні перетворення у пост- 
модерновому суспільстві споживання. Чи 
відповідає кооперація викликам сучаснос-
ті?» та «Світ на етапі нової технічної револю-
ції та зміни економічної моделі розвитку. Чи 
є у кооперації адекватна відповідь?». Моде-
рували на пленарних засіданнях, відповідно, 
Олексій Нестуля, проректор Полтавського 
університету економіки і торгівлі, професор 
Богдан Семак, проректор із наукової роботи 
Львівського торговельно-економічного уні-
верситету, та Марія Флейчук, професор кафе-
дри міжнародних економічних відносин 
Львівського торго вельно-еконо мічного уні-
верситету.

Учасників конференції вітає Голова Прав-
ління Укркоопспілки Ілля Леонідович Горо-
ховський. Він дякує керівникам європейсько-
го та світового руху за їх приїзд на святкуван-
ня. У цьому факті – підтвердження важливос-
ті українського кооперативного руху для сві-
тової спільноти.

А ще вступним словом Голови Правління 
Укркоопспілки задається висота дискусії на 
Міжнародній конференції – Ілля Леонідович 
нагадує, що перше споживче товариство 
створили інтелектуали: науковці, професори, 
викладачі Харківського університету. 

«Мудрий той, хто ставить перед собою великі цілі, але важливо не втратити їх із поля зору під час переслідування».

Оскар УАЙЛЬД, англiйський фiлософ, письменник
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КООПЕРАТИВНИЙ  САМIТ:

МIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄМIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄ

ТЕМА НОМЕРА

З утворенням перших споживчих това-
риств склалася гарна традиція, за якою 
після відкриття магазину одразу ж відкри-
валися школи, курси, хати-читальні. Тоб-
то, споживча кооперація весь час йшла по-
руч з освітою, з просвітництвом, вона за-
вжди базувалася на наукових знаннях, на 
інтелекті. Ця особливість теж сприяла 
довговічності кооперативного руху.

У своєму вітальному слові до учасни-
ків Міжнародної конференції Голова 
Львівської обласної держадміністрації 
Олег Синютка робить акцент на ще одній 
важливій особливості кооперативного 
руху. За його словами, тут, у Галичині, у 
30-ті роки, саме завдяки кооперативному 
руху була врятована національна іден-
тичність, гасло «Свій до свого по своє» 
пройшло через свідомість багатьох-
багатьох галичан і таким чином перетво-
рило кооперативний рух не просто в еко-
номічний, а в рух самоідентифікації укра-
їнців, зберегло їх тут, на Галичині, як на-
цію, як спільноту.

ДО УВАГИ ФІЛАТЕЛІСТІВ

Науковим дискусіям на конференції 
передувало урочисте погашення марок, 
присвячених 150-річчю споживчої коопе-
рації та 200-річчю Львівського торго-
вельно-економічного університету. Мар-
ки випущені тиражем лише у 1000 штук. 
Тож, як пожартував Голова Правління 
Укркоопспілки Ілля Леонідович Горохов-
ський, їх власники можуть стати в май-
бутньому багатими людьми, адже ці мар-
ки перетворяться на неабияку цінність.

СПОЧАТКУ БУЛА МРІЯ…

Перше пленарне засідання почалося із 
перегляду фільму, у якому відображені 
усі етапи 150-річного розвитку коопера-
ції, аж до сьогодення.

Професор Олексій Олексійович Несту-
ля, починаючи пленарне засідання, жар-
тує, мовляв після такого вичерпного філь-
му із всіма етапами історії кооперативно-
го руху вже й додати нічого. Але профе-
сор пропонує подивитися на історію спо-
живчої кооперації зовсім з іншої точки 
зору. Із погляду… мрії.

– Я завжди закликаю студентів мріяти. 
Якщо мрієш – усе збудеться. Бо саме мрія 
– це емоційно забарвлена потреба особис-
тості, це інструмент пізнання світу. Пер-
ші кооператори також починали із мрії, 
– говорить Олексій Олексійович.

Насправді перші кооператори були 
мрійниками, були соціалістами-
утопістами, були науковцями, інтелекту-
алами, тому ідеї перших теоретиків коо-
перативного руху випереджали час. 

Цю думку розвинув у своїй доповіді 
професор, проректор з навчально-
виховної роботи Львівського торго-
вельно-економічного університету, ак-
тивний автор «Вістей…» Степан Дмитро-
вич Гелей:

– Перші споживчі товариства існували 
недовго, бо ідея з’явилася тоді, коли ще 
не було підгрунтя, ані соціально-еко но-
міч ного, ані духовного.

Степан Дмитрович нагадує, що зага-
лом ідеї кооперації – вічні. Бо ще первісні 
люди полювали на тварин, об’єднуючись, 

єгипетські піраміди також будувалися 
великим гуртом. Інша річ  – чи причини 
до об’єднання людей були добровільни-
ми, чи робилися з примусу.  

– Якщо люди об’єд-
нувалися свідомо, щоб ви-
жити і жити краще, то це та 
кооперація, про яку ми го-
воримо сьогодні і яка нам 
потрібна сьогодні, – підсу-
мовує Степан Дмитрович.

Отже, кооперуватися 
люди повинні тільки на до-
бровільних засадах заради 
кращого життя. В цьому 
сутність і сучасного коопе-
ративного руху.

Наступний висновок, 
який робить професор –  
коо перація може існувати 
там, де є не тільки відповід-
ні соціально-еконо мічні 
умови, а й людські. Коли 
люди розуміють значення 
кооперації, а ще, коли люди 
мають гроші.

Саме кооперація виховує 
і таку рису, як патріотизм, 
що є таким актуальним сьо-
годні. Адже патріотизм – це 
готовність захищати те, що 
маєш. Якщо пролетарій нічо-
го не має, то йому нічого ані 
захищати, ані втрачати. А 
ще саме кооперація дає змо-
гу стати людині багатшою.

Слухаючи Степана Ге-
лея, інших учасників дискусії, розумі-
єш, що кооперативна ідея – це і стимул 
до кращого життя, і виховання держав-
ницьких поглядів, бо вона не може роз-

виватися осібно, а тільки в процесі дер-
жавотворення. Що й відбувалося усі ці 
150 років.

Ярослав Шабала, завідувач кафедри 
археології, давньої та середньовічної іс-
торії України Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі 
Українки, називає кооперацію на захід-
них землях національно-господарським 
рухом, основною формою організації 
українського суспільства, засобом націо-
нального, духовного збагачення суспіль-
ства.

Також він пропонує видати енцикло-
педію історії кооперації. Ідею зал підтри-
мує.

За 150 років кооперації за неї бралися 
різні режими – радянський, фашист-
ський, її намагалися одержавити, прива-
тизувати або взагалі знищити, але коопе-
рація вижила, живе і має перспективи.

У  ФОРМІ  БЛІЦУ  ФОРМІ  БЛІЦ

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ, 
Голова Правління Укркоопспілки

– Чи знайшли Ви для себе відповідь 
на питання, що допомогло коопе-
рації вижити за ці 150 років?
– Ті, хто задумував кооператив-

ну ідею, як ідею соціальної справед-
ливості, справжньої демократії, 
взаємодопомоги, розраховували на 
те, що вона потрібна людині. Адже 
людина створена для соціального 
життя. Людина не одноосібна істо-
та. А кооперація дає можливість 
реалізувати себе через спільність 
людей, через співпрацю. Це є базо-
вим для кооперації, що й допомогло 
їй пройти такий великий історич-
ний шлях. Адже погляньте, скільки 
було створено штучних об’єднань, 
скільки було ідей довкола них. І де 
вони зараз? Їх немає. А кооперація 
живе. Кооперація сьогодні обговорює 
своє майбутнє. Я вважаю, що в коо-
перативній ідеї багато закладено 
для того, щоб вона могла розвива-
тися.

Дискусійне питання щодо того, 
чи вона має бути на кшталт секти, 
мати догми і суворо їх дотримува-
тися, чи все ж таки постійно еволю-
ціонувати і розвиватися. Що я маю 
під цим на увазі – почуєте у доповіді, 
коли я буду спікером на одному із 
пленарних засідань. Там я розповім 
за рахунок чого кооперація може 
отримати нове дихання і нові мож-
ливості.

– Які кроки треба зробити коопера-
ції сьогодні, щоб наступні 150 років 
вона пройшла не менш гідно?
– Тут головне гасло – «В єдності 

наша сила». Іноді ми його просто де-
кларуємо, але нічого для його вті-
лення не робимо. Але ми повинні ро-
зуміти, що саме єдність – це шлях 
до майбутнього і до того, щоб ми у 
ньому зайняли достойне місце.

увалися

ма

і т
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лея інших учас
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ТЕМА НОМЕРА

ВИМОГА ЧАСУ: КАРДИНАЛЬНІ 

ЗМІНИ ВЖЕ СЬОГОДНІ

Тон у другому пленарному засіданні 
задали наші іноземні гості – лідери та 
представники кооперативного руху в Єв-
ропі та світу.

Зокрема те, про що розповідали Тодор 
Іванов, Еяль Фаркаш, викликало в учасни-
ків Міжнародної конференції і цікавість, 
і здивування. Деякі приклади ведення тор-
говельних процесів, якими сьогодні вже 
володіють кооператори цілого ряду країн, 
для нас виглядали до певної міри фантас-
тичними. Але це не означає, що недосяж-
ними. Головне мати мету і прагнути до 
неї. До цього змушує динаміка часу.

ІЗ ДОПОВІДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ EURO CO-OP 

ТОДОРА ІВАНОВА

Генеральний Секретар Euro CO-OP за-
значає, що у світі небагато є кооперацій, 
які можуть похвалитися такою історією, 
як споживча кооперація України. Та щоб і 
надалі бути такою ж потужною й впливо-
вою, українським кооператорам треба при-
ймати виклики сучасності. Які саме? То-
дор Іванов наводить їх на прикладі діяль-
ності споживчої кооперації різних країн 
Європи. Для початку – кілька цифр із хро-
нології світових кооперативних рухів.

Euro CO-OP створений 1957 року, у ньо-
му працює півмільйона людей, які обслу-
говують 32 мільйони людей в Європі, за-
гальний товарооборот складає 76 мільяр-
дів євро.

Міжнародний кооперативний альянс 
– до нього належить 300 тис. кооператив-
них підприємств, тут створено 250 міль-
йонів робочих місць, це найбільша неуря-
дова організація у світі.

СПОЖИВЧА  КООПЕРАЦІЯ  ФІНЛЯНДІЇ: 
ЩОБ  КЛІЄНТ  БУВ  ВАШ
Товарообіг споживчої кооперації Фін-

ляндії складає 11 мільйонів євро. Фішкою 
місцевої кооперації є програма лояльнос-
ті, яка передбачає надання певних пере-
ваг та бонусів своїм клієнтам. За таких 
умов можна говорити, що «клієнт буде 
ваш».

42% населення є членами кооперації, 
вони користуються різними програмами 
лояльності. Загалом бонусів для своїх чле-
нів було надано на 343 мільйони євро. 

У споживчій кооперації Фінляндії за до-
помогою членської картки можна здій-
снювати усі платіжні операції, навіть не 
беручи до рук грошей. А за отримані бону-
си від користування карткою – купувати 
продукти. У споживчої кооперації Фінлян-
дії є власний банк, що, за словами Тодора 
Іванова, свідчить про повноту системи.

СПОЖИВЧА  КООПЕРАЦІЯ  ІТАЛІЇ: 
ПРОЗОРІСТЬ  ІНФОРМАЦІЇ 
НАБЛИЖУЄ  КЛІЄНТА
Споживча кооперація цієї країни є рин-

ковим лідером Італії. Її товарообіг скла-
дає 12,3 мільярда євро, до складу входить 
8,5 мільйона членів.

На ринку споживча кооперація Італії 
відома своїм брендом CO-OP, який най-
улюбленіший серед італійців.

Перш ніж стати фаворитом ринку, 
споживча кооперація Італії працювала 
не тільки над удосконаленням процесів 
торгівлі, а й над тим, аби товари в її су-
пермаркетах були екологічними.

Саме у цій країні народилася концеп-
ція супермаркету майбутнього, про що 
«Вісті…» писали. Спочатку думали, що 
такий супермаркет почне працювати у 
2020–2025 роках. Але він уже працює.

Особливість діяльності СО-ОР Італії – 
активний розвиток власних брендів про-
дукції, серйозна робота зі споживачем за 
допомогою програм лояльності.

У супермаркетах СО-ОР в Італії про 
продукти із логотипом СО-ОР клієнт 
може отримати повну інформацію – від 
того, де зроблений чи вирощений товар, 
весь ланцюг постачання, його склад, тер-
міни придатності, екологічність тощо. 
Тут вважають, що прозорість інформації 
для споживача збільшує довіру людей, 
наближує клієнта.

СПОЖИВЧА  КООПЕРАЦІЯ  НІДЕРЛАНДІВ: 
ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИЙ  ПІДХІД
Ноу-хау СО-ОР Holland – це продукти 

власного приготування, які готуються 
відповідно до часу доби. Коли споживачі 
увечері йдуть з роботи, таких продуктів 
готується більше, щоб клієнт міг придба-
ти собі вже готове на вечерю. Тут засто-
совують індивідуалізований підхід – пра-
цівники знають уподобання клієнта, а 
клієнт чітко знає, якої якості продукт 
придбаває.

Трьома умовами успіху у цьому сег-
менті торгівлі є:

• смачна їжа

• дешева їжа

• близькість магазину.

ОЦИФРУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПРОЦЕСІВ – КЛЮЧ У МАЙБУТНЄ
Однією із найважливіших, хоча і до-

волі складних, умов успішного функціо-
нування споживчої кооперації, за слова-
ми Тодора Іванова, є оцифрування торго-
вельних процесів. Під цим мається на 
увазі запровадження on-line банкінгу, до-
датків до мобільних телефонів тощо. 
Сьогодні треба враховувати бажання спо-
живачів, які хочуть знати все і одразу і 
найпростішим способом. Сьогоднішні 
споживачі – усі користувачі соціальних 
мереж, звідки беруть інформацію, спів-
ставляють якість і ціни продукції. До цих 
технологій так чи інакше доведеться 
прийти усім, вважає Тодор Іванов. Тож і 
нам, українцям, відставати не можна.

А от однією із родзинок системи спожив-
чої кооперації України, на думку Тодора 
Іванова, є наявність в її структурі коопера-
тивних засобів масової інформації. Тому 
що дуже важливо розповідати, як працює 
система, обмінюватися досвідом, робити 
діяльність системи споживчої кооперації 
публічною. Саме кооперативна газета «Ві-
сті…», вважає Генеральний Секретар Euro 
CO-OP, працює на усі ці процеси, а ще ви-
ступає основою для єдності системи.

НЕ БУВАЄ НЕМОЖЛИВОГО 

Головний посил аудиторії актової зали 
Львівського університету, який зробив 
Еяль Фаркаш, Віце-президент із розвитку 
та інформаційних систем СО-ОР Ізраїль, 
полягав у тому, що навіть ті приклади, які 
комусь сьогодні видаються фантастични-
ми, можуть бути втіленими у короткий 
термін. Головне  – дуже цього прагнути.

Слухаючи презентацію представника 
споживчої кооперації Ізраїлю, розумієш, 
завдяки яким крокам споживча коопера-
ція може стати лідером ринку торгівлі. Їх 
родзинка – у застосуванні технологічних 
процесів. Цим в Ізраїлі займається 
спеціальна компанія COOP ISRAEL 
Technologies, яка була створена 2 роки 
тому. Мета: відкривати нові можливості, 
які дозволять більше заробляти коштів, 
щоб можна було далі їх інвестувати у роз-
виток. Представник Ізраїлю амбітно за-
являє, що сьогодні бренд споживчої коо-
перації цієї країни достойно конкурує на-
віть з однією із найпотужніших амери-
канських компаній – Amazon, яка продає 
товари через Інтернет. 

Суть технологічних інновацій ізраїль-
тян полягає у тому, що вони максималь-
но оцифрували процеси самої організації 
торгівлі. Приміром, два з половиною роки 
тому запровадили «електронний лейбл», 
який дозволив одразу ж, із комп’ютера, 
бачити, які товари є на полицях магази-
ну, а яких не вистачає – відео технологіч-
но обробляється. Далі запровадили «тех-
нологію вікон». Саме ця технологія дозво-
ляє відсилати на телефон клієнтам інфор-
мацію про товари, акції, знижки. 

У  ФОРМІ  БЛІЦУ  ФОРМІ  БЛІЦ

Тодор ІВАНОВ, Генеральний Секретар Euro CO-OP 

– Що сподобалося Вам у системі споживчої кооперації України?
– Мені дуже цікавим був візит на ваше підприємство СО-ОР media, видавця 

газети «Вісті...». Я побачив, як в Україні, в кооперативній системі, поруч із роз-
галуженою системою освіти, працюють кооперативні медіа. Про них ми гово-
рили з Іллею Леонідовичем. Україна – член Euro CO-OP з 2012 року, але тільки 
минулого року дізнався, що в Україні існує таке відгалуження, як власні ЗМІ. А 
в цей приїзд мені пощастило побачити ваш потужний холдинг. У МКА немає 
систематизованої інформації про кооперативні виші, кооперативні медіа. Саме 
тому у рамках МКА планую зробити доповідь про досвід країн, які мають свої 
кооперативні медіа. Маємо обмінюватися досвідом роботи не тільки в системі 
рітейлу, а й в системі засобів масової інформації, інших видів діяльності.

– Ваша доповідь була дуже цікавою. Деякі її моменти виглядали для нас поки що 
недосяжними. Які б Ви дали поради, як нам рухатися далі, аби досягти таких су-
часних вершин розвитку якомога скоріше?
– Скажу вам із свого досвіду. А мені довелося пропрацювати 4 роки в коопера-

тивному русі Болгарії. Наш голова, як і Ілля Леонідович Гороховський, багато 
уваги  приділяв досвіду закордонного кооперативного руху. І це дуже важливо, бо 
дає розуміння, куди у своїй країні рухатися далі. 

Минулого місяця відбулася зустріч членів Ради Euro CO-OP. На ній, завдяки 
пропозиції Іллі Леонідовича, було прийняте рішення створити міжнародну 
експертну мережу. Це означає, що ми збиратимемо в одну площину найкращий 
досвід різних країн. Наприклад, кооперація Нідерландів дуже потужна в логіс-
тиці, Ізраїль дуже гарно розвивається в ІТ-технологіях, в Україні – потужні 
кооперативні ЗМІ і освіта. Ілля Леонідович запропонував це для того, щоб мож-
на було бачити, куди направляти своїх спеціалістів для отримання досвіду, 
певних навичок і кваліфікації. Адже дуже важливим є те, що окрім потужного 
розвитку супермаркетів, загалом торгівлі, наші колеги займаються ще різни-
ми видами бізнесу. Це все треба правильно об’єднати. Ми вже співпрацюємо у 
сфері рітейлу, і могли б налагоджувати співпрацю в інших сферах. Ця програ-
ма даватиме можливість обмінюватися представникам споживчої кооперації 
різних країн своїми ноу-хау. Адже якщо надіслати спеціаліста в певну країну 
за певним досвідом, він там отримає його найповніше, повернеться додому і все 
це застосує у себе на батьківщині. Зауважте, цей досвід буде безкоштовним. 

«І запам’ятай: ніколи нічого не доб’єшся, поки не навчишся визначати, що для тебе в цей момент найголовніше».

Роберт ХАЙНЛАЙН, американський письменник
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ТЕМА НОМЕРА

КООПЕРАТИВНИЙ  САМIТ:

МIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄМIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄ
Еяль Фаркаш вважає комунікацію із 

споживачем важливим елементом успіху 
для споживчої кооперації. А далі, за сло-
вами пана Фаркаша, «ми побачили, що 
втрачаємо гроші на підлозі». Під цим він 
мав на увазі те, що для швидкості та до-
сконалості у прийнятті рішень в управ-
лінні торговельними процесами була 
створена комп’ютерна програма, яка до-
помагає швидко приймати  рішення. Опи-
сати це ноу-хау ізраїльтян важко. Заува-
жимо лише, що керівники торговельних 
підприємств одразу на екрані комп’ютера 
по блоках отримують інформацію про 
торговельний процес, комп’ютер змінює 
показники, якщо відбуваються якісь змі-
ни. Тож топ-менеджерам не потрібно нія-
ких паперових звітів, збирання інформа-
ції тощо. Ті, хто організовує торговельні 
процеси в кооперативній мережі Ізраїлю, 
одразу ж бачать увесь стан справ. Ці дані 
поновлюють кожні 15 хвилин і щодо кон-
кретного магазину, і щодо конкретного 
товару. На екран комп’ютера виводиться 
навіть інформація про кількість покупців 
у магазині, про грошовий потік, графік 
товарних ресурсів тощо. Уся ця техноло-
гічна революція задля головного – швид-
кого прийняття рішення керівниками 
торговельних закладів.

Досвід ізраїльтян виглядає фантастич-
ним. Та головне для нас, мабуть, взяти на 
озброєння слова Еяль Фаркаша: «Усе мож-
ливо. Головне – в це вірити».

ДАЛЕКА-БЛИЗЬКА АФРИКА

Сіфа Чійоге, директор регіону Африки 
Міжнародного кооперативного альянсу, 
читачам «Вістей…» вже знайома. Фото 
цієї пані серед членів української делега-
ції, які нещодавно побували у Руанді на 
запрошення кооператорів Африки, при-
крашало обкладинку «Вістей…». Сіфа Чі-
йоге із величезною цікавістю ставиться 
до того, що відбувається у споживчій ко-
операції України. Адже для кооператорів 
африканського континенту саме зараз 
триває процес розбудови їхньої системи, 
той період, який вже пройшла Україна.  

За словами пані Чійоге, африканський 
континент зараз швидко розвивається і 
змінює свою історію. Економічне зрос-
тання африканських країн складає в се-
редньому 5%, покращується рівень осві-

ти, зменшується дефіцит бюджету, змен-
шується бідність, отже люди готові при-
дбавати товари. 10 із 53 країн Африки сут-
тєво збільшили споживання. Отже, прий-
шов зоряний час для розвитку споживчої 
кооперації. Кооперативний ринок у Аф-
риці – один із найбільших і дуже динаміч-
но розвивається. Одним із великих успі-
хів цього континенту, що додає імпульсу 
й до розвитку системи споживчої коопе-
рації, Сіфа Чійоге називає телекомуніка-
ційний розвиток. У цей важливий період 
для системи споживчої кооперації Афри-
ки її лідер покладає великі сподівання на 
співпрацю з українськими колегами.

МАЙБУТНЄ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ: 

ДО ЯКИХ ЗМІН ГОТУВАТИСЯ  

Сьогодні світ настільки динамічно 
розвивається, що навіть ми, у своєму по-
всякденному, побутовому житті ледь 
встигаємо за його змінами. І це відчуває 
кожен. Те, що кілька років тому вигляда-
ло фантастичним, сьогодні вже стає над-
банням людства, виходить у масовий ти-
раж користування. Яскравим прикладом 
цього може бути ера розвитку мобільних 
телефонів – від засобу зв’язку для обра-
них і багатих людей за десяток років мо-
більний телефон став доступним кожно-
му, його вартість суттєво знизилася, а 
функції користування спростилися й ево-
люціонували до ще більших можливос-
тей. Людство намагається встигати і при-
стосовуватися до розвитку технічного 
прогресу, ІТ-технологій. Власне, усі ці 
зміни й відбуваються заради нас, людей, 
задля нашого комфорту і зручності. Зали-
шитися обіч цих змін для конкретної лю-
дини означає повністю випасти із кому-
нікаційних, інтелектуальних процесів, а 
для конкретної галузі – просто зникнути 
із мапи економічного життя.

На пленарному засіданні, яке й було 
присвячене майбутньому розвитку світу 
і готовності до цих змін споживчої коопе-
рації, не видавалося конкретних рецеп-
тів. Мета цієї дискусії – допомогти кож-
ному присутньому на конференції, кож-
ному, хто хоче й надалі працювати в сис-
темі споживчої кооперації, збагнути сут-
ність четвертої промислової революції, 
яка вже розпочалася і яка змінює еконо-

мічну модель розвитку людства. Отже, й 
споживчої кооперації.

ІЗ ВИСТУПУ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 

УКРКООПСПІЛКИ 

І.Л. ГОРОХОВСЬКОГО: 

ПРО ШАНС ДЛЯ КООПЕРАЦІЇ

Те, що нас чекає найближчі 10 років, 
можна визначити терміном технологіч-
ного розвитку, швидкість якого постійно 
зростає. Ці тенденції відбуватимуться у 
найрізноманітніших сферах людської ді-
яльності: наприклад, штучний інтелект, 
охорона здоров’я, електро- та самокерова-
ні автомобілі, освіта, сільське господар-
ство, зайнятість населення.  

Науково-технічна революція змінює нас 
і світ навколо. Філософи говорять, що сучас-
на економічна модель застаріла, четверта  
індустріальна революція унеможливить 
функціонування традиційних механізмів 
капіталістичного суспільства та його ідео-
логії. Отже, виникне необхідність форму-
вання нової ідеологічної платформи.

Трансформована еволюційним шля-
хом кооперативна ідея може набути в но-
вому світі своєї актуальності. І це шанс 
не тільки для кооперації, а й для всього 
бізнесу нарешті знайти, омріяний протя-
гом тисячоліть багатьма поколіннями 
людей, отой соціально-економічний 
устрій, який грунтується на принципах 
справжньої демократії, солідарності, від-
повідальності, рівності та соціальної 
справедливості.

ПРИЙМАТИ ПРАВИЛА ГРИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Виступ Массімо Бонжіованні – Прези-
дента Euro CO-OP звучав в унісон із висту-
пом Голови Правління Укркоопспілки 
І.Л. Гороховського. У ньому був також по-
шук місця споживчої кооперації у майбут-
ньому. Пан Бонжіованні підкреслив, що 
дуже важливо мати таку глибоку і потуж-
ну історію, яку має споживча кооперація 
України, від якої можна відштовхнутися, 
щоб іти далі. Адже жити самою лише істо-
рією в сучасному світі неможливо.

Для того, аби правильно вибудувати 
модель існування споживчої кооперації 
в майбутньому Президент Euro CO-OP ра-
дить враховувати три складові:

1) інноваційні технології;
2) соціально-демографічну 
     революцію;
3) зміни в поведінці споживача.
Одне із соціологічних досліджень, яке 

було проведено, свідчить, що 60% людей в 
Європі першим, що роблять після пробу-
дження від сну – дивляться у свій телефон. 
Цей факт свідчить, як змінилися уподобан-
ня сучасної людини. Активність людей у 
соціальних мережах – той факт, який треба 
враховувати у побудові діяльності в май-
бутньому споживчої кооперації. Адже один 
коментар в соціальних мережах може змі-
нити багато речей. Тому пріоритетом для 
споживчої кооперації має стати надання 
інформації через Інтернет. Для цього треба 
створювати мобільні додатки, величезне 
значення матимуть і веб-сторінки торго-
вельних мереж в Інтернеті.

Смартфон, інформація, яка на нього 
надходитиме, може змінювати рівень за-
купівель.

Поведінка споживача із розвитком тех-
нічної революції також докорінно зміню-
ється. Массімо Бонжіованні стверджує, 
що сучасний європеєць не хоче великих 
магазинів, він цінує той, де його знають, 
де знають його смаки і уподобання, де на 
нього особисто чекають. А ще європей-
ський споживач може взагалі не ходити 
до магазину, цінуючи свій час, а робить 
свої покупки в Інтернеті.

Тож, або кооператори приймають ви-
клики розвитку та еволюцію, або звільня-
ють дорогу конкурентам.

У  ФОРМІ  БЛІЦУ  ФОРМІ  БЛІЦ

Сіфа ЧІЙОГЕ, директор регіону Африки Міжнародного кооперативного альянсу

– Ви вже кілька днів в Україні і у Вас склалися певні враження. Що розкажете про 
нашу країну своїм співвітчизникам, коли повернетеся?
– Україна дуже красива країна, Київ і Львів – сучасні, європейські міста. Також 

дуже цікаві історія і розвиток споживчої кооперації України. Ваш досвід буде дуже 
корисний у Африці.

– У доповіді Ви говорили про співробітництво з Україною. В чому його бачите?
– Насамперед хочеться, щоб кооперативна продукція з України була широко 

представлена на африканському ринку. І навпаки.
– Знаємо, що Вас дуже зацікавила українська освіта.
– Кооперативна освіта дуже важлива для того, щоб люди могли обмінювати-

ся досвідом, думками, щоб отримані економічні знання можна було застосува-
ти на практиці. Принаймні, для африканського континенту це зараз дуже ак-
туально.



7

WWW.COOP.COM.UA

№51 (1280), четвер, 22.12.2016 р.

ТЕМА НОМЕРА

Вплинуть на роботу споживчої коопера-
ції й соціально-демографічні процеси. Сьо-
годні в одних країнах зростає кількість на-
селення, в інших – падає, як результат по-
літичних процесів і появи біженців. До сло-
ва, Україна на своїх внутрішніх теренах 
також вже відчуває проблему переселення 
в одних регіонах і зменшення в інших че-
рез війну на Сході України.

Ще одна порада від пана Бонжіованні 
– враховувати вимоги клієнтів до продук-
тів харчування: вони повинні бути еколо-
гічно чистими і виробленими та вироще-
ними у своєму регіоні.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

ЯК ШАНС ДЛЯ ВХОДЖЕННЯ 

В МАЙБУТНЄ

Віктор Шевчук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин Львів-
ського торговельно-економічного універ-
ситету, давній автор «Вістей…», радить 
кооператорам враховувати суперечності 
економічного зростання. А вони стосують-
ся того, що поруч із прогресом людство 
відчуватиме нестачу ресурсів, також змі-
нюватиметься попит на окремі товари. 
Скажімо, одяг буде настільки дорогим, що 
на перший план вийде професія кравця, 
здатного ремонтувати старий. Вся промис-
ловість зосередиться на відстані 150 кіло-
метрів від проживання людини. За слова-
ми Віктора Шевчука, досі світ паразиту-
вав на китайцях, які вироб ляли дешевий 
товар, а він потім перепродувався у рази 
дорожче в інших регіонах світу. Відтак, 
цей час минув і треба переходити від зрос-
тання на ресурсах до екологічного зрос-
тання. Професор радить конкурувати на 
екологічній продукції, яку маємо  вирощу-
вати і виробляти у себе.

Ще один напрям майбутнього, на яко-
му радить вже зосередитися кооперато-

рам Сергій Семів, доцент кафедри міжна-
родних економічних відносин Львівсько-
го торговельно-економічного університе-
ту – працювати над застосуванням аль-
тернативних видів енергії. Адже світ під-
ходить до фази закінчення запасів енер-
горесурсів.

До 2067 року вичерпаються нафтові по-
клади, лише через 51 рік вичерпаються по-
клади газу. Ті, хто вже сьогодні працює 
над тим, аби на 100% забезпечити себе аль-
тернативною енергією – матимуть вели-
кий шанс укорінитися в майбутньому.

Під час міжнародної науково-
практичної конференції також прозвуча-
ли виступи представників споживчої коо-
перації та вишів Білорусі, Молдови, Казах-
стану. Важливою є інформація про інтер-
націоналізацію освіти – для цього був 
створений мережевий університет коопе-
рації, до якого увійшли виші України, Бі-
лорусі та Молдови. Утворення такої струк-
тури, на думку С. Лебедєвої, ректора Біло-
руського торговельно-економічного уні-
верситету споживчої кооперації, при-
швидшить прийняття рішень та реаліза-
цію різних проектів у цих країнах.

Цього ж вечора на честь 150-річчя спо-
живчої кооперації та 200-річчя Львівсько-
го торговельного університету керівни-
цтвом Укркоопспілки був даний урочис-
тий прийом.

Святкування наступного дня були по-
особливому духовними і красивими. 
Вони розпочалися Божественною літур-
гією у Архікатедральному соборі Святого 
Юра Галицької митрополії УГКЦ за 

здоров’я всіх кооператорів України та ви-
кладачів, співробітників, випускників і 
студентів  університету. Божественну лі-
тургію очолив Архієпископ і Митрополит 
Львівський Високопреосвященний вла-
дика Ігор, який побажав присутній коопе-
ративній спільноті зі всієї України, яка 
взяла участь у молитві, багато духовних 
плодів і доброго здоров’я. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 

ТА БАЛЕТУ ЗАПРОШУЄ…

А потім урочистості продовжилися у 
стінах Львівського національного акаде-
мічного театру опери і балету імені Соло-
мії Крушельницької, де у переповненій 
залі відбулася урочиста академія, при-
свячена 150-річчю споживчої кооперації 
України та 200-му ювілею кооперативного 
університету. Привітати кооператорів 
прийшли вельмишановні гості: депутати 
Верховної Ради України, керівництво 
Львівської облдержадміністрації в особі 
голови Олега Синютки, обласної ради, 
міського голови Андрія Садового.

З привітальним словом зі сцени театру 
до учасників урочистостей звернулися 
Голова Правління Укркоопспілки Ілля 
Леонідович Гороховський та ректор уні-
верситету, професор Петро Куцик. Голова 
ОДА Олег Синютка зачитав привітання 
Президента України Петра Порошенка 
кооператорам та університету і вручив 
державні нагороди. Також прозвучало ві-
тання від прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана, вручення подяк Кабінету Мі-
ністрів, відзнак ОДА. Депутат Верховної 
Ради України Оксана Юринець привітала 
кооператорів, зачитала вітальне слово 
Голови Верховної Ради України Андрія 
Парубія і вручила нагороди Верховної 
Ради України. Директор департаменту 
освіти і науки Львівської ОДА Любомира 
Мандзій зачитала вітання Міністра осві-
ти і науки України і вручила нагороди 
працівникам університету. Теплі приві-
тання на адресу кооператорів та виклада-
чів університету прозвучали з вуст місь-
кого голови Андрія Садового, який теж  
завітав на урочистості з нагородами. 

Голова Правління Укркоопспілки, док-
тор філософії Ілля Гороховський вручив 
нагороди чисельній спільноті кооперато-
рів. Він також вручив Почесний знак Все-
української центральної спілки спожив-
чих товариств України (Укркоопспілки) 
«Золотий знак «СООР Україна» за №1 Во-
лодимиру Павловичу Левицькому, пер-
шому заступнику Голови Правління Все-

української центральної спілки спожив-
чих товариств, голові Центрального комі-
тету профспілки працівників споживчої 
кооперації України, за вагомий особистий 
внесок у розвиток споживчої кооперації 
України, багаторічну самовіддану плідну 
діяльність на виборних керівних посадах 
у споживчій кооперації України.

На екрані транслюється відеозвернен-
ня Президента Міжнародного Коопера-
тивного Альянсу Монік Леру. Далі з ві-
тальним словом зі сцени виступають 
Президент Euro CO-OP Массімо Бонжіо-
ванні, директор регіону  Африка Міжна-
родного кооперативного Альянсу доктор 
Сіфа Чійоге. Ведучий перераховує при-
вітання, які надійшли від керівників іно-
земних кооперативних організацій: Віце-
президента Міжнародного Кооператив-
ного Альянсу Президента Кооперативів 
Європи Дірка Ленхофа, директора Коо-
перативів Європи Агнес Матіс, генераль-
ного директора CO-OP Нідерландів Фре-
да Боша, голови Національної Федерації 
Споживчих Товариств Угорщини Др. 
Золтана Ж.Соке, директора кооперати-
вів Нормандських островів (Велика Бри-
танія) Коліна Маклауда, генерального 
директора кооперації Іспанії Фелікса 
Мартіна, генерального директора CO-OP 
Ізраїль Офера Файнштейна, Голови Ради 
Національної Кооперативної Ради (Поль-
ща) Альфреда Домагальські, 

У  ФОРМІ  БЛІЦУ  ФОРМІ  БЛІЦ

Массімо БОНЖІОВАННІ, Президент Euro CO-OP

– Ви вже кілька днів в Україні, яке враження у Вас склалося від споживчої коопе-
рації України?
– У мене дуже позитивні враження від того, що я встигнув почути і поба-

чити в Україні, що стосується споживчої кооперації. Я зрозумів, як ви пиша-
єтеся своєю історією, наскільки ця дата важлива для споживчої кооперації 
України.

– Чим принципово відрізняється споживча кооперація України від подібних 
структур у Європі?
– Головна відмінність, приміром, з італійським кооперативним рухом 

полягає у тому, що там кооперативний рух є лідером ринку. У Європі також 
зосереджені на впровадженні інновацій у діяльність системи споживчої коо-
перації. І ці приклади такі, які б могли перейняти для себе українці.

– Хто найбільший конкурент для підприємств споживчої кооперації?
– Найбільший конкурент – інші види кооперацій, а також потужні торго-

вельні мережі. Є, приміром, на італійському ринку великі французькі компа-
нії, але вони не лідери, а тому не несуть великої загрози.

– Що допомагає перемагати конкурентів?
– Боротися із конкурентами допомагає довіра. Довіра споживачів до коо-

перативних мереж – і це є головною зброєю нашої перемоги. Але цю довіру тре-
ба вміти заслужити.

«Життя починається там, де закінчується ваша зона комфорту».

Ніл Дональд ВОЛШ, американський письменник
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КООПЕРАТИВНИЙ  САМIТ:

МIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄМIСТ ВIД IСТОРIЇ У МАЙБУТНЄ
директора CO-OP Естонії Януса Віханда, 
Генерального директора центрального 
союзу німецьких кооперативів Матіаса 
Фідлера, голови кооперативів Словаччи-
ни Габріеля Сцоллар, директора коопе-
ративів Данії Бенедікта Каалунда, ди-
ректора Союзу чеської та моравської спо-
живчої кооперації Лукаса Немчіка. З ві-
танням до  шановного зібрання з поба-
жанням успіхів у розбудові споживчої 
кооперації звернувся голова правління 
Укоопспілки у 1991-2011 роках Станіслав 
Григорович Бабенко.

Від ректорів зарубіжних країн з віталь-
ним словом звернулися ректор Вроцлав-
ського економічного університету проф. 
Анджей Калєта, від ректорів вищих еко-
номічних закладів України член президії 
Спілки ректорів України, ректор Київ-
ського національного торговельно-
економічного університету, проф. Анато-
лій Мазаракі, від ректорів кооперативних 
навчальних закладів, Голова ради ректо-
рів і директорів кооперативних вишів 
України, ректор Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі, проф. Олексій 
Нестуля.

У присутності гостей урочистої акаде-
мії відбулася церемонія присвоєння почес-
ного звання доктора Honoris Gausa Голові 
Правління Укркоопспілки, доктору філо-
софії Іллі Гороховському та доктору наук, 
професору Економічного університету у 
Вроцлаві Анджею Господаровічу. Дипло-
ми, а також пам’ятну медаль «200 років 
Львівському торговельно-економічному 
університету» їм вручив ректор універси-
тету, професор Петро Куцик. Ілля Горохов-
ський та Анджей Господаровіч щиро по-
дякували за високу нагороду.

Після завершення урочистої частини 
академії на сцену вийшли учасники свят-
кового концерту: лауреати міжнародних 
та національних конкурсів, народна хо-
рова капела «Мрія» Львівського 
торговельно-економічного університету, 
капела бандуристок «Галичанка», запаль-
ними танцями вітали гостей танцюристи 
заслуженого ансамблю танцю України 
«Юність», у складі якого чимало випус-
кників кооперативного університету. Гля-
дачі тепло аплодували тріо тенорів Львів-
ської національної опери у складі Андрія 
Савки, Михайла Матофія та Олега Лиха-
ча, багатьом іншим як молодим, так і ві-
домим виконавцям. 

Оцінюючи почуте та побачене в ці дні 
у стінах Львівського торговельно-
економічного університету, однозначно 
можна твердити – наступні 150 років в іс-
торії споживчої кооперації України, по-
перше, обов’язково будуть, по-друге, но-
вий етап розвитку для системи і вишу-
ювіляра буде наповнений реалізацією ам-
бітних проектів, здоровою конкуренцією 
на ринку рітейлу. Головне – глибоко про-
аналізувати і зробити правильні висно-
вки з усього, що було висловлене науков-
цями, кооператорами, іноземними фахів-
цями у межах науково-практичної конфе-
ренції. І перейти до реальних кроків.

Нова ера вже розпочалася…

Оксана ГУЦУЛ

Михайло МАЗУР
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  CТРАТЕГІЯ

COOP: РЕГІОНИ

КАДРИ

ЖІНОЧА  ЖІНОЧА  
БУХГАЛТЕРІЯ БУХГАЛТЕРІЯ 

ГАЛИНИ  ЧЕПЕЛЬГАЛИНИ  ЧЕПЕЛЬ
 КІРОВОГРАДЩИНА   Фінансовим напрямом 
в структурному підрозділі Бобринецького рай-
споживтовариства керує чарівна жінка Галина 
Павлівна Чепель. На посаді головного бухгал-
тера Міськкоопторгу вона працює 20 років, 
а у споживчій кооперації із 1979 року. 

До своєї нинішньої посади Галина Павлівна по-

ступово та впевнено піднімалась професійними 

сходами. І жодного разу, не пошкодувала, що ста-

ла бухгалтером. Позаду у пані Галини залишило-

ся навчання у Кіровоградському кооперативному 

училищі, практичний досвід ревізійної роботи. 

Працюючи, вступила на заочне відділення Кіро-

воградського кооперативного технікуму імені 

М.П. Сая, успішно його закінчила. Навіть сьогод-

ні, маючи багаторічний стаж, жінка не перестає 

навчатися. Є активним слухачем усіх семінарів та 

курсів для бухгалтерів, постійно читає спеціальну 

літературу, шукає і знаходить нову інформацію з 

аудиту та бухгалтерського обліку. 

– З кожним роком додається щось нове у бух-

галтерській сфері, і я не маю права не встигати за 

нововведеннями, – говорить пані Галина. – Все 

життя навчаюсь і вважаю, що це правильно: знан-

ня за плечима не носити, а без знань працювати 

на належному професійному рівні – неможливо.

Галина Чепель – з когорти відповідальних та 

організованих фахівців, має прекрасну пам’ять, 

холодний розум, чітку логіку та велике добре сер-

це. Тому у колективі користується величезною по-

вагою та незаперечним авторитетом.

– Я ціную Галину Павлівну як фахівця і щиро 

вдячна їй за віддачу, – говорить голова правління 

Бобринецького райспоживтовариства Валентина 

Татарова. – Вона відповідально ставиться до сво-

їх обов’язків, тому і звіти у всі потрібні  установи 

та організації у неї вчасні та об’єктивні. До того ж 

скажу, що Галина Павлівна з 2013 року за сумісни-

цтвом працює ще й головним бухгалтером КОТП 

«Кооператор». І незважаючи на нереально заван-

тажений графік, їй вдається поєднувати профе-

сійні турботи та сімейні радощі із власними упо-

добаннями і захопленнями. 

Окрім того, що пані Галина відмінний фахівець 

своєї справи, вона ще й турботлива дружина, 

мама та бабуся для своїх трьох онучат. Її старша 

донька Галина Гурина пішла маминими стопами і 

сьогодні їх життя пов’язує не лише одна професія 

– бухгалтера, але й споживча кооперація.

Ірина ШІХІЄВА

– Михайле Івановичу, в чому полягає, 
так би мовити, архітектура взаємовід-
носин із постачальниками?
– Саме у співпраці з ними закладаються 

підвалини успішної торгової організації: 
ми отримуємо від них достатній асорти-
мент товарів і наша ціль його оптимізува-
ти за найкращими цінами. Відповідаль-
ність за це в більшій мірі покладена на об-
ласну комісію з комерційної діяльності, 
або, як ще називаємо її, асортиментну ко-
місію, створену правлінням споживспілки 
з ініціативи працівників галузі торгівлі.

Мережа магазинів «ТеКо» – це перспек-
тивний бізнес, який зберігає кооперативний 
дух і виконує роль драйвера галузі на прин-
ципах клієнтоорієнтованості, створення ста-
більної привабливості для покупців та до-
сягнення максимального фінансового ре-
зультату. Переваги такого проекту – якнай-
повніше задоволення запитів споживачів, 
забезпечення оптимальних цінових пропо-
зицій, гарантована якість товарів, новатор-
ство і креативні ідеї працівників як най-
більш цінного кооперативного ресурсу. 

Хочу ще відзначити, що всі наші торго-
вельні підприємства створені райспожив-
товариствами чи споживспілкою і не наді-
лені жодним майном, що убезпечує їх від 
різних посягань. Кооперативні ж організа-
ції в особі райспоживтовариств  та спожив-
спілки отримують орендну плату і мають 
відповідні кошти для розвитку. В систему 
споживспілки входять 16 райспоживтова-
риств, а торгуючих суб’єктів у них – 19. 
Майже три роки тому обласною спожив-
спілкою, Борщівським, Заліщицьким та 
Теребовлянським райспоживтовариства-
ми було засновано ТОВ «ТеКо-Трейд», яке 
проводить господарську діяльність у 15 
маркетах, із яких шість у райцентрах, інші 
– в сільській місцевості.

– А який алгоритм роботи обласної ко-
місії з комерційної діяльності?
– Комісія укладає договори на наступ-

ний маркетинговий рік, враховуючи при 

цьому історію співпраці, моніторинг опто-
вих та роздрібних продажів, можливості і 
бажання постачальника чи виробника про-
сувати свій товар до покупця. До її складу, 
як правило, входять декілька голів прав-
лінь райспоживтовариств та керівників 
торговельних підприємств, а також спеці-
алісти управління маркетингу  спожив-
спілки. Очолює комісію заступник голови 
правління споживспілки з питань торгівлі. 
Склад комісії не є константою і може за 
певних обставин змінюватися.

Заздалегідь усім потенційним партне-
рам, з якими бажає працювати кооператив-
ний роздріб, надсилаємо повідомлення про 
комерційні пропозиції, які вони готові нам 
надати. Такі листи надсилаємо і потенцій-
ним партнерам, і тим, із ким вже співпра-
цюємо. Ми вже переконалися, що поста-
чальники зовсім по-іншому ведуть справи 
із постійним надійним покупцем, якого 
вбачають у системі споживчої кооперації: 
маркетингові пропозиції стають цікавіши-
ми, досягаються вигідніші домовленості.

– В чому полягають практичні функції 
комісії і які вимоги ставляться перед 
постачальниками?
– На засідання кооперативної комісії, 

яка взяла на себе комунікативні функції з 
постачальниками і яка формує формат 
співпраці на рік, запрошуються керівники 
дистриб’юторських компаній чи уповно-
важені ними спеціалісти. Предмет обгово-
рення – умови зміни цін відносно базового 
прайс-листа, мінімальний обов’язковий 
асортимент, відтермінування оплати за 
товар, встановлення додаткового облад-
нання, розміщення товарів у місцях топо-
вих продаж, бонуси, відшкодування ви-
трат на електроенергію за холодильне 
устаткування, терміни відвантаження то-

вару з моменту подачі замовлення, відсо-
ток усушки для фреш-групи тощо.

Однією із обов’язкових вимог і умов до-
говорів є доставка товару в кожний магазин 
системи. Члени комісії предметно готують-
ся до таких співбесід із дистриб’юторами, 
вивчають їхні базові прайси, відстежують, 
за якими цінами вони постачають товари 
нашим конкурентам. 

– Коли консенсусу досягнуто, які по-
дальші дії комісії?
– Комісія розглядає всі пропозиції по-

стачальника і обирає найоптимальніші 
для кооперативного роздробу. Договори на 
наступний маркетинговий рік укладаємо 
з переможцями конкурсів. Саме рішення 
комісії оформляється протоколом і воно є 
обов’язковим для всіх суб’єктів коопера-
тивної торгівлі області. Остаточна редак-
ція договору погоджується управлінням 
маркетингу споживспілки та постачальни-
ком. Договір на поставку підписується між 
постачальником і юридичною особою, тоб-
то кооперативною торговельною структу-
рою з обов’язковою візою управління тор-
гівлі споживспілки. 

Відповідно до укладених договорів, ви-
значених постачальників, асортименту та 
формату магазинів складаються планогра-
ми, які мають забезпечити найефективні-
ші продажі товару. Планограми надсилає-
мо у кожну торгуючу структуру.

Варто зауважити, що товарний асорти-
мент дуже стрімко зростає, тобто з’являється 
багато товарних позицій, які не завжди є 
вдалими й потрібними покупцю, але які по-
стачальники завжди намагаються збути. 
Тому, виходячи з аналізу продажів,  форму-
ємо базовий асортимент, щоб дещо звузити 
лінійку і збільшити прибутковість.

– Як запровадження сучасних марке-
тингових підходів у торгівлі впливає 
на збільшення реалізації товарів?
–  Позитивно. Про це свідчать результа-

ти роботи кооперативної торгівлі області. 
За 10 місяців цього року обсяги продажів 
зросли на 20%, а у ТОВ «ТеКо-Трейд» – на 
62%. У розвиток торгівлі за цей період за-
галом інвестовано понад 10 млн. грн., а у 
«ТеКо-Трейді» – 1,6 млн. грн.  Прибутків 
отримано понад 8,5 млн. грн., по «ТеКо-
Трейду» – 1 млн. грн.

– Дякую, пане Михайле, за предметну 
розмову.

Михайло МАЗУР

У ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПОЖИВСПІЛКИ 

ФУНКЦІОНУЄ 230230 МАГАЗИНІВ, МАГАЗИНІВ,  

ТОВАРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ 7070 ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

РОЗДРІБ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ: 

АРХIТЕКТУРА СПIВПРАЦI
На яких засадах грунтуєть-
ся співпраця між кооператора-
ми і постачальниками, розпові-
дає заступник голови правління 
Тернопільської обласної спо-
живспілки Михайло ГУМЕНЮК.

«Розум – це важіль, яким можна підняти земну кулю».
Оноре де БАЛЬЗАК, французький письменник
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  ПРАКТИКА

COOP: РЕГІОНИ

П ереважну більшість підприємств 
приведено у конкурентоспромож-
ний стан: приміщення відремон-
товані, реконструйовані, встанов-
лено сучасне технологічне і холо-

дильне обладнання. Об’єкти у спекотний 
сезон кондиціонуються, взимку обігріва-
ються за допомогою автономного опалення. 
Різноманітний товарний асортимент, гра-
мотна викладка, ідеальний порядок – такі 
основні риси магазинів кооперації. За цим 
пильно стежить Світлана Фендик, заступ-
ник голови правління Первомайського рай-
споживтовариства з торгівлі.

НЕЗРУЧНО З 

КООППІДПРИЄМСТВАМИ 

ТІЛЬКИ КОНКУРЕНТАМ 

У споживчій кооперації Світлана Юхи-
мівна трудиться з 1974 р. Більше 20 років 
веде головну галузь системи – торгівлю. 
Людина вона хоч і вимоглива, але при 
цьому сонячна, позитивна. Кооператори 
не тільки поважають, але й люблять зав-
торга. Жодне її слово або порада не зали-
шаються без уваги. У результаті коопера-
тивні магазини і кафе вигідно відрізня-
ються від конкуруючих структур. 

– Конкурентам завжди було незручно 
поруч з нами, – пояснює Світлана Юхи-
мівна. – Райспоживтовариству вдалося 

уникнути руйнівних процесів багато в 
чому завдяки розумній політиці правлін-
ня на чолі з головою Володимиром Ми-
хайловичем Бойчуком. А головна причи-
на в тому, що в нас трудяться справжні 
професіонали й ентузіасти своєї справи. 

Тон у колективі, безумовно, задає сама 
Світлана Фендик. Не випадково їй було 
присвоєно Президентом почесне звання 
«Заслужений працівник сфери послуг 
України». Роздріб райспоживтовариства 
завторг знає, як свої п’ять пальців, уболі-
ває душею за кожний магазин, щиро ра-
діє малим і великим успіхам торгівлі. 
Працівники прилавка і молоде покоління 
кооператорів рівняються на Світлану 
Юхимівну. Її схвальна усмішка – бажа-
ний бонус для всіх.

ЗАВОЗИТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ЗАТРЕБУВАНИЙ ТОВАР 

У товаристві Світлани Фендик я відвіда-
ла магазин «Мрія» у селі Синюхин Брід, від-
даленому від райцентру на 15 км. Роздріб-
ний кооперативний об’єкт тут є зразком 
культури торгівлі. У магазині можна купи-
ти і всі необхідні продукти харчування, і 
супутні товари. Середньомісячний оборот 
досягає 300 тис. грн. Його забезпечують зав-
маг Світлана Драчук, продавці Оксана Ма-
рук і Лариса Тодосьєва. У залі встановлено 
2 холодильні вітрини, 3 морозильні камери, 
кілька вертикальних шаф для напоїв.

– Товар надходить постійно, – відзначи-
ла Світлана Юхимівна. – Ретельно вивча-
ється купівельний попит і завозиться тіль-
ки затребуваний товар, тому оборотність 
становить 10–12 днів. При цьому прийма-
ються заявки на будь-які види товарів. 
Якщо покупцю необхідне щось габаритне, 
товар завезуть і доставлять за адресою. Ми 
завжди йдемо селянам назустріч, а вони, зі 
свого боку, говорять: «Є кооперативний ма-
газин – живе село».

КАМ’ЯНА БАЛКА

Підтвердження сказаному ми побачили у 
селі Кам’яна Балка, що у 25 км від районного 
центру. Тут проживають менше 400 осіб, зде-
більшого люди похилого віку. Але місячний 
товарооборот магазину, у якому трудиться 
Наталя Задорожня, завідувач і продавець в 
одній особі, становить близько 85 тис. грн. 

– Це типовий магазин товарів повсякден-
ного попиту, – прокоментувала завторг. – У 
малонаселених віддалених селах ця форма 
торгівлі завжди актуальна. Під одним да-
хом реалізуються як продовольчі, так і не-
продовольчі товари, необхідні у сільському 
побуті та господарстві: будматеріали, ін-
струмент, добрива тощо. Схожий магазин у 
нас є в с. Лащівка з населенням 150 осіб, у 
якому працює Світлана Леонтіївна Гаври-
лова. До речі, ці торговельні об’єкти ще й ви-
конують функції клубу, де люди спілкують-
ся, обмінюються новинами, і для всіх у про-
давців знайдеться привітне тепле слово. Па-
йовики на звітних зборах щиро дякують рай-
споживтовариству за організацію торгівлі 
у сільській глибинці. Говорять, що по-
справжньому сьогодні про селян турбують-
ся тільки кооператори.

В ОБОРОТІ КАФЕ ПЕРЕВАЖАЄ 

ВЛАСНА ПРОДУКЦІЯ

У селі Кінецьпіль ми переконалися: 
коо ператори вміють не тільки торгувати, 
але й бути успішними рестораторами. Ту-
тешнє кафе «Кодыма», назване на честь 
річки, яка протікає поблизу, інтер’єром й 
облаштованістю нічим не поступається 
міському закладу громадського харчу-
вання. А от меню й особливо ціни приєм-
но здивували.

– По суті, це передмістя Первомайська, 
– пояснила Світлана Юхимівна. – У нашому 
кафе жителі райцентру нерідко замовля-
ють обслуговування банкетів, весіль, юві-
леїв тощо. Досвідчені кухарі чудово готу-
ють національні українські страви, а на рі-
вень цін впливає та обставина, що багато 
продуктів ми заготовлюємо самі. У товаро-
обороті підприємства 60% становить влас-
на продукція. Середній дохід кафе – близь-
ко 65 тис. грн. на місяць, однак на свята бу-
ває справжній аншлаг.  «Кодыма» у селі 
користується великою популярністю.

І ФІРМОВИЙ 

РЕЦЕПТ 

НАОСТАНОК

У кафе нам дове-

лося спробувати 

фірмову страву 

«Пальчики з 

м’ясом» від шеф-кухаря Людмили Яреми, 

яка охоче поділилася його рецептом. Отже:

Для тіста потрібно взяти 100 г 
маргарину, 100 г сметани, 1 яйце, 400 г 
борошна.

Для фаршу перемолоти 400 г свини-
ни, 100 г цибулі, додати сіль і перець за 
смаком.

Замісити тісто, розкачати тон-
кий корж, нарізати його на смужки 
шириною 2,5–3 см. У середину кожної з 
них викласти чайну ложку фаршу, по-
тім скрутити спіралькою. Смажити 
у киплячій олії до золотавого кольору.

– Смачного! – бажає всім Людмила 

Миколаївна.

Ольга НАГІРНЯК

 МИКОЛАЇВЩИНА   Зона діяльнос-
ті Первомайського районного 
споживчого товариства охоп-
лює 40 населених пунктів на 
північному заході Миколаїв-
ської області. Вони розташова-
ні не тільки у Первомайському, 
але й у Врадіївському, а також 
Доманівському районах. Роз-
дрібна торговельна мережа на-
раховує 41 діючий магазин, у 
ресторанному господарстві 
працюють 4 об’єкти. 

КООПЕРАТИВНI  ОБ’ЄКТИ – 

ПОЗА  КОНКУРЕНЦIЄЮ

У кафе гостей пригощають Вікторія Данильчук і Олена Буйчук

Колектив магазину «Мрія»: Оксана Марук, Світлана Драчук, Лариса Тодосьєва Продавець Наталя Задорожня завжди допоможе вибрати покупку

КОНКУРЕН-
ТАМ  ЗА-

ВЖДИ  БУЛО 
НЕЗРУЧНО 

ПОРУЧ 
З  НАМИ
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«Не багатство душі, а душа для багатства – мірило».

Децим Магн АВСОНІЙ, давньоримський поет 

ТИСК ВЕЛИКОГО МІСТА

Якщо Черкаси розростатимуться 
такими стрімкими темпами, то невдо-
взі зітруться межі між обласним цен-
тром і селом Червона Слобода. Жити 
у приміській зоні – це додаткова зруч-
ність і великий плюс для місцевих 
мешканців: їм ближче до роботи чи на 
навчання, вони легше вирішують різ-
ні паперові проблеми. А от для  торгів-
лі і підприємств громадського харчу-
вання таке місце розташування ство-
рює певні проблеми: ті, хто працюють 
чи вчаться у місті, стараються там же 
і скупитися, замовити на вечір столик 
в кафе або ресторані, а між тим, це по-
тенційні відвідувачі кооперативних 
закладів. Як же вдається червоносло-
бідським кооператорам витримувати 
тиск великого міста, які ресурси вико-
ристовують, аби конкурувати з потуж-
ними торговельними мережами? 

ПРАВО ВИБОРУ – 

ЗА ПОКУПЦЕМ

Спілчанські маркет і кафе 
об’єднує не лише приналежність до 
однієї системи, а й назва – «Барві-
нок». Дорогу до них знайти легше лег-
кого: у самому центрі села виструн-
чились в одну лінійку обіч траси Чер-
каси – Кременчук. Поряд – зупинка 
транспорту, стихійний риночок.

– Той факт, що це багатолюдне 
місце – один з наших козирів, – пояс-
нює голова правління Черкаського 
райспоживтовариства Микола Ми-
хайлович Тарануха. – Головне, щоб 
відвідувач до нас зайшов, а при асор-
тименті товарів в 11 тисяч наймену-
вань завжди знайдеться що купити. 
До речі, цей маркет – найбільший у 
районі. Площі дозволили нам встано-
вити тут банкомат, термінал для по-
повнення рахунків, виокремити міс-
це під реалізацію квітів. Тобто, в од-
ному місці можна вирішити чимало 
побутових проблем.

Зручностей додають камери схо-
ву, візочки, корзинки, фірмові паке-
ти, дисконтні картки для постійних 

покупців. При великому напливі 
людей проходять презентації нових 
видів продукції, дегустації, запро-
поновані виробниками, акції від по-
стачальників.

– Активні форми продажу зараз на 
піку популярності, – пояснює заступ-
ник голови правління Спілки спо-
живчих товариств Черкаської облас-
ті Валентина Дмитрівна Зеленко. – 

Вони спричинені насамперед переви-
робництвом продовольчих товарів.

З РОЗРЯДУ 

ОРИГІНАЛЬНОГО

Посеред зали – вагові вироби. Ніби 
й не нова форма реалізації продукції 
методом самообслуговування, але та-
кої кількості пропозицій – більше два-
дцяти – раніше не зустрічала: борош-
но, крупи, макарони… Набираєш, зва-
жуєш на електронних вагах, прикрі-

плюєш чек – і готово. Можна й фасова-
ну пачку з полиці взяти, але вийде до-
рожче. Право вибору – за покупцем.

Також з розряду оригінального – 
окрема вітрина з продукцією конди-
терського цеху «Колос» Черкаського 
райСТ, котра користується великим 

попитом у покупців. Асортимент по-
стійно поповнюється, бо свіжа ви-
пічка надходить щодня.

– У цьому році ми почали вивча-
ти попит на баштанні культури, – 
розповідає завідуюча магазином, 
кооператор з майже 40-річним ста-
жем Тетяна Яківна Петриченко. – І 
хоч неподалік торгували приватни-
ки, у нас вони непогано розпродува-
лися, принаймні кавуни й дині ми 
завозили двічі на тиждень.

У формуванні оптимального асор-
тименту дуже допомагає комп’ю-
теризація: щотижня аналізуємо об-
сяги реалізації і бачимо реальний 
стан речей: який товар ходовий, а від 
яких позицій варто відмовитись. 
Приємні особисті враження від мар-

кету підкріпила одна з відвідувачок, 
Валентина Олександрівна:

– Хоч пенсія і не дуже дозволяє 
«розкошелитись», але цей магазин 
я не минаю, заходжу якщо не за по-
купками, то просто подивитись, що 
нового завезли, чи не змінилися 
ціни. Ви тільки гляньте, який від-
бірний перець щойно купила! І хоч 
сама вирощую на грядці, не встоя-
ла. Чудове овочеве рагу буде! Пре-
красний магазин, я сюди і в горі, і в 

радості: чи на поминки закупити 
продукти, чи на свято.

ТАМ, ДЕ ВИРУЄ ЖИТТЯ

Кафе «Барвінок» – за кілька хвилин 
ходу від маркету. Чисто, затишно, аку-
ратно. І людно: одні виходять, інші за-
ходять. Бармен Ніна Холуєнко ледве 
встигала обслуговувати клієнтів. Тому 
про стан справ почули від технолога 
ресторанного господарства Черкасько-
го райСТ Олени Олексіївни Дзьонь:

– У двох залах і банкетній кімнаті 
можемо одночасно розмістити до ста 
осіб, але такі масові гуляння замовля-
ють, як правило, на вихідні. У звичай-
ні ж дні пропонуємо комплексні обі-
ди, різноманітну випічку, виготовля-
ємо багато напівфабрикатів: варени-
ків, пельменів, млинців, котлет, які 
беруть на реалізацію кооперативні ма-
газини. Наша кухня настільки смач-
на, що її полюбили навіть вибагливі 
діти і проводять тут свої заходи – для 
них розробили спеціальне меню.

– Чим мені подобається це кафе, що 
у ньому вирує життя, – влучно охарак-
теризувала «Барвінок» Валентина Зе-
ленко. – Коли два роки тому в Луган-
ській області, на межі з окупованою 
територією, зводилися фортифікацій-
ні споруди, наші кухарі вахтовим ме-
тодом виїжджали у район міста Друж-
ківка і готували обіди для будівельни-
ків. Була серед них і наша Ніна Петрів-
на. Незважаючи на негоду і складні 
польові умови, добровольців із числа 
кооператорів не бракувало. На їхню 
адресу надійшло багато подяк. І це ще 
один штрих до колективного портрету 
закладу громадського харчування.

У Червоній Слободі «Барвінок» – 
це вже спілчанський бренд, місце 
зразкового обслуговування населен-
ня. Завоювати прихильність відвіду-
вачів за існуючої конкуренції було 
нелегко, але набагато складніше – її 
утримувати.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА 

АДРЕСА  ДОСВІДУ

COOP: РЕГІОНИ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

СВІТ  ДОБРИХ  ЛЮДЕЙСВІТ  ДОБРИХ  ЛЮДЕЙ

ПЛЮСИ I МIНУСИ ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ

Кафе «Барвінок» 

                
Бармен  

Ніна Когуєнко
 

Продавець Оксана Культенко
                                     

Продавець Яна Безобразова 

РІВНЕНЩИНА    День Святого Миколая – одне 
із найсвітліших християнських свят. Воно спо-
внене  милосердям, співчуттям, теплом та ще-
дрістю. Адже Миколай – покровитель тих, хто 
найбільше потребує любові та турботи. Тож 
рівненські кооператори традиційно відвідали 
цього дня маленьких пацієнтів обласного дитя-
чого протитуберкульозного санаторію «Ново-
став», більшість яких із неблагополучних сімей. 

Правління споживспілки на чолі із Петром 
Барашем, спільно із профспілкою, дирекцією 
заготівельно-виробничо-збутового комбінату 
облспоживспілки привезли 70 дітлахам не 
лише своє тепло і увагу, а й різноманітні соло-
дощі. Окрім печива та цукерок, малеча щиро 
раділа ще й натуральним сокам, джемам і по-
видлу, виготовленим на комбінаті. 

Зі слів директора санаторію Олега Кравця, 
благодійники, особливо останніми роками, не 
надто балують пацієнтів «Новоставу» своєю 
увагою. Але кооператори все одно знаходять 
можливість, щоб на Миколая потішити дітвору 
і довести, що ми живемо у світі добрих людей. 
Недарма ж у народі кажуть, що добро немож-
ливо роздати – воно завжди повертається сто-
рицею. 

Діти під час спілкування із кооператорами 
наввипередки розповідали, яким вони уявля-
ють Миколая і яких подарунків чекали від ньо-
го. Кажуть, що просили у Святого різне, але 
одне бажання було для всіх однакове: бути 
здоровими і якнайшвидше повернутися додо-
му, щоб жити звичним життям. 

Олена СОБКОВИЧ
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ЩОЩО? ДЕ ДЕ? КОЛИ?? КОЛИ?    УУ  ЧКЕПКЧКЕПК  
Нещодавно три групи студентів-другокурс-

ників юридичного відділення Чернівецького 
кооперативного економіко-правового коле-
джу взяли участь у грі «Що? Де? Коли?», яку 
було проведено Студентським науковим то-
вариством. 

Обов’язки Феміди взяло на себе журі у 
складі: Олени Фонарюк, заступника директо-
ра, завідувача юридичного відділення; Тетя-

ни Шевчук, викладача коледжу, керівника 
Студентського наукового товариства; Олек-
сандри Ольховик, старости юридичного від-
ділення, голови Студентського наукового то-
вариства.

Питання були і складні, і прості одночас-
но, що змусило всіх добряче понервувати під 
час оголошення відповідей. Бали команд 
можна було передбачити з огляду на реакцію 

учасників: шалені крики «ЙЄЄЄС!», «Дай 
п’ять!» або ж кулаком по парті і відвертий 
facepalm. Неоднозначні відповіді на деякі за-
питання дещо ускладнили гру, але це зроби-
ло її ще більш цікавою. Глядачі теж мали мож-
ливість брати участь у вирішенні проблем.

У результаті III місце посіла команда 271 
групи «Профі», II місце – 273 група з оригі-
нальною назвою команди «Недопрокурори», 

а омріяне всіма I місце здобула команда «Еру-
дити» 272 групи. Такі заходи варто влаштову-
вати, відвідувати та брати в них участь. Адже 
це враження, що назавжди залишаться при-
ємними спогадами про цікаві, безтурботні 
студентські роки!

Олександра ОЛЬХОВИК, 

староста юридичного вiддiлення

ЕМОЦІЇ ЕМОЦІЇ 

ВІД ВИСТАВИВІД ВИСТАВИ

Юлія ЩОКА 
(у ролі Целіни 
Журовської), 

студентка III курсу:

– Неймовірно вдяч-
на організаторам ви-
стави за можли-
вість зіграти одну з 
головних героїнь – 
жінку, яка відіграва-
ла в житті Франка 
неабияку роль. Я 
отримала багато 
позитивних емоцій 
від участі у виставі 

та чудовий урок з ак-
торської майстер-
ності. Місяць невга-
мовних репетицій, 
чималих зусиль – і, 
справді, шалений 
успіх на сцені. Ось 
справжнє свято!

Адріана 
БАБУШКІНА 

(у ролі Юзефи 
Дзвонковської), сту-

дентка III курсу: 

– Іван Франко – ве-
ликий поет, філософ, 
щира людина, яку не-
одноразово доля випро-
бовувала на стій-
кість. Саме ця по-
стать є прикладом 
для багатьох із нас. 
Мені випала неймовір-
на можливість втіли-
ти певні моменти із 
життя поета в реаль-
ність. Я зіграла друге 
кохання Франка – 
Юзефу. Воно було при-
речене на розлуку, 
оскільки у Юзі була не-
виліковна хвороба. Як 
моя, так і інші ролі 
були складними для 
нас, адже ми звичайні 
студенти-підлітки. 
Але щоденні репети-
ції, старання і наполе-
гливість дали свій ре-
зультат. Незабутні 
враження, приємні 
спогади, цікаві репети-
ції і тріумфальний ви-
ступ залишаться на-
завжди у моєму серці! 

Діана ЧЕГІЛЬ 
(у ролі Ольги 

Хоружинської), 
студентка II курсу:

– Під враженням 
від вистави не тільки 
я, але й мої однокурс-
ники, батьки. Усе 
було настільки захо-
плююче! Граючи у цій 
виставі я зрозуміла, 
як нелегко бути дру-
жиною генія. Після 
повернення додому до-
вгий час згадувала ви-
ступ, серце неймовір-
но билося в такт 
моїм спогадам. Ма-
буть, ми всі ще довго 
сумуватимемо за див-
ним й загадковим сві-
том театру.

Євгенія ЛУЦА 
(у ролі Ольги 

Рошкевич), 
студентка II курсу: 

– Коли почула, що у 
нашому коледжі бу-
дуть ставити виставу 
за участі студентів 
та акторів Закарпат-
ського обласного теа-
тру драми та комедії, 
з радістю пішла на 
кастинг. Мені пощас-
тило – мені довірили 
одну із головних ролей. 
У день прем’єри мене 
переповнювали емоції. 

Але мені було надзви-
чайно легко грати свою 
роль, тому що отри-
мувала натхнення від 
залу, в якому були і мої 
рідні, і однокурсники, і 
викладачі. Все промай-
нуло дуже швидко, а 
враження залишилися 
на все життя!

Едуард БОРОНІН 
(у ролі Івана 

Франка), випускник 
коледжу 2015 року:

– Насамперед хо-
четься подякувати ад-
міністрації коледжу 
за таку нагоду – висту-
пати на одній сцені із 
заслуженими актора-
ми України. Звісно, це 
цілий фонтан емоцій 
максимально пози-
тивних, які забудуть-
ся не скоро. Хочеться 
наголосити, що такі 
заходи є дуже цікави-
ми й пізнавальними 
як для студента, який 
сидить у залі, так і 
для студента, ко-
трий у цей момент 
знаходиться на сцені. 
Наші репетиції прохо-
дили дуже жваво, ко-
жен намагався якнай-
повніше та яскравіше 
втілити образ свого 
героя. Тому я з упевне-
ністю можу сказати, 
що ми максимально 
виклалися. Звісно, я 
ніколи б не відмовився 
взяти участь у поді-
бному заході ще раз.

СТУДЕНТСЬКАСТУДЕНТСЬКА

СВЯТКУВАННЯСВЯТКУВАННЯ 
        ПО-МИСТЕЦЬКИ

С туденти Мукачівського коопе-
ративного торговельно-
економічного коледжу – це 
клондайк амбіцій, енергії, 
мрій та активних дій. Тож 

цьогорічний Міжнародний день студен-
та ця юна інтелектуальна еліта виріши-
ла оригінально і з максимальною корис-
тю. Напередодні свята студрада коле-
джу запропонувала студентам спробу-
вати себе в ролі адміністрації та викла-
дачів. Ідея сподобалась, та й поставило-
ся студентство до неї серйозно і відпові-
дально: дублери читали лекції, прово-
дили практичні заняття, організовува-
ли семінари. Веселилися тільки на му-
зичних перервах.

Продовжилося святкування у залі За-
карпатського обласного театру драми 
та комедії, яке урочисто відкрив голова 
правління облспоживспілки В.В. Цап. 
Очільник споживчої кооперації області 
привітав коледжан зі святом та вручив 
почесну відзнаку директору коледжу, 
к.е.н., доценту Б.І. Кабаці, грамоти ви-
кладачам та грошові премії студентам. 
У вітальному слові Б.І. Кабаці побажав 

студентам наполегливості у здобутті 
знань та розвитку лідерських якостей, а 
ще – усвідомлення повноти життя, ра-
дості від кожного дня. Богдан Іванович 
відзначив грамотами кращих зі студен-
тів, серед яких була і спортсменка-
чемпіонка України Мар’яна Мучичка. 
Дівчина отримала сертифікат на зниж-
ку в оплаті за навчання. Дарунком усім 
присутнім стала театральна вистава 
«Хвилини, в котрих я любив…», образи 
героїв якої втілили студенти-аматори та 
професійні актори Закарпатського теа-
тру драми і комедії. Вона справила не-
ймовірне враження на глядачів. У захва-
ті від своїх ролей лишилися і студенти, 
які взяли у ній участь (коментарі щодо 
вистави друкуються нижче).    

У День студента коледжани добре і 
попрацювали, і повеселилися, і культур-
но відпочили. Та найголовніше – отри-
мали неабиякий заряд енергії, щоб із но-
вими силами зануритися у навчання. 

Вероніка ДОЛИНКА, 

студент-дублер заступника 

директора з виховної роботи
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У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МИСТЕЦТВО

  З ЕЛЕКТРОНКИ

 ВИХОВНА  ГОДИНА

ЖIНОЦТВО – ЦЕ НАШЕ ВСЕ!ЖIНОЦТВО – ЦЕ НАШЕ ВСЕ! 
Нещодавно в актовій залі Філії «Черкаський кооперативний економіко-
правовий коледж» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» було проведено виховну годину «Видатні 
жінки України та їх долі».

Мета заходу – на прикладі неймовірних доль українок, їхньої ролі в історії 
країни виховати у студентської молоді шанобливе ставлення до жінки, матері, 
дівчини, подруги. Учасникам дійства вдалося дуже точно відтворити образ 
жінки-ідеалу, її місце в суспільстві в різні часи та епохи, а також її головне при-
значення на землі, як треба до неї ставитися. Студенти декламували вірші, роз-
повідали легенди, історії життя найвідоміших жінок давньої та сучасної Украї-
ни. Виступи студентів перепліталися з піснями та відеороликами. Виховна го-
дина пройшла в урочистій та доброзичливій атмосфері.

Ірина МЕЛЬНИК 

13 грудня, коли весь православний світ святкував 
День святого апостола Андрія Первозваного, 
у Тернопільському кооперативному торговельно-
економічному коледжі відбулися молодіжні вечорниці.

У народі це свято ще називають «Калитою». Воно вва-
жається парубочим святом, оскільки у Андріївську ніч па-
рубкам дозволено бешкетувати і робити різні капості. Для 

дівчат у цей день з’являється можливість зазирнути у своє 
майбутнє, поворожити на судженого та на свою долю. Тож 
у коледжі вечорниці теж проходили у співах, іграх, роз-
важливих розмовах, жартах, декому довелося навіть «ка-
литу кусати». Дівчата ворожили на судженого: чий череви-
чок перший долетить до порога; витягували з макітри пев-
ну річ; підпалювали нитку; рахували полінця тощо. Також 
дівчата хотіли отримати відповіді на такі важливі для них 
питання: як зватимуть майбутнього чоловіка, яка в нього 
буде професія, чи любитиме дружину, врешті, коли чекати 
сватів, та в яку пору відбудеться весілля?

В Україні побутувало дуже багато найрізноманітніших 
ворожінь. Ми знаємо лише маленьку частку ритуалів та 
обрядів Андріївських вечорниць наших предків. Проте й 
досі вечорниці у цей день – це веселе і колоритне дійство, 
жарти і сміх, що захоплюють не тільки молодь, а й старше 
покоління.

АНДРIЇВСЬКI АНДРIЇВСЬКI 

ВЕЧОРНИЦI ВЕЧОРНИЦI 

ПО-СТУДЕНТСЬКИПО-СТУДЕНТСЬКИ

С постерігаючи за станов-
ленням випускників 
Хмельницького коопе-
ративного торговельно-
економічного інституту, 

можемо робити перші висновки 
про успішність реалізації проекту 
«Від мистецтва – до освіти і нау-
ки», започаткованого у 2009 р. рек-
тором інституту Людмилою Ко-
валь та народним артистом Укра-
їни, керівником ансамблю «Коза-
ки Поділля», професором Мико-
лою Балемою. Масштабна діяль-
ність вокального, хореографічно-
го колективів, театральної студії 
інституту за сім останніх років не 
лише додала вишуканості, мис-
тецької елегантності до достойної 
репутації вишу на Хмельниччині, 
але й в унікальний спосіб позначи-
лась на долі наших випускників. 

Одна зі складових реалізації про-
екту – діяльність студії історичних 
реконструкцій «Хмельниччина 
мистецько-історична» – розпоча-
лась лише з кількох фраз, що про-
звучали в кабінеті ректора: «Ска-
жіть, колеги, а чи є така гіпотетична 
можливість наочно продемонстру-
вати студентам кожен етап станов-
лення нашої держави: на рівні об-
ласті, на рівні України?» І далі: «Хо-
тілося б, щоб студенти Хмельниць-
кого кооперативного вийшли з ролі 

банальних споживачів культурних 
послуг: прийшли в музей, подиви-
лись, послухали… Вони мають на-
вчитись осмислено сприймати на-
вколишню дійсність, із кожної події 
«витягувати» користь для себе, для 
своєї професії. Візьмімо, наприклад, 
туризм. Це лише на перший погляд 
– мандри. А яку частку від вражень 
складає сервіс у готелі чи рестора-
ні? А відвідування торговельних ме-
реж? А вміння представити спожи-
вачеві саме той унікальний товар, 
який символізує країну, регіон? То 
ж хіба не кожен фахівець сервісної 
сфери має розумітись у туризмі?»

Так було створено студію історич-
них реконструкцій «Хмельниччина 
мистецько-історична», учасники якої 
– викладачі і студенти Хмельницько-
го кооперативного торговельно-
економічного інституту та коледжу 
інституту – взяли на себе сміливість 
реалізації унікальної місії відтворен-
ня вагомих віх із життєписів особис-
тостей, які творили історію Хмель-
ниччини. Через призму особистих іс-
торій успіху видатних людей було 
інтерпретовано історії замків і пала-
ців, міст, містечок, сіл… 

У широких наукових, мистець-
ких колах, у середовищі туристич-
ного бізнесу про студію почали ак-
тивно говорити після представлен-
ня театралізованих імпрез на регіо-

нальних туристичних форумах, 
міжнародних та всеукраїнських му-
зейних конференціях. Незмінно від-
значаючи наукову та історичну до-
стовірність представлених історій, 
представники громадськості осо-
бливо акцентують на високому мис-
тецькому рівні виконання. «Родзин-
кою» діяльності проекту є те, що ак-
тори – майбутні товарознавці, бух-
галтери, менеджери, фінансисти, 
маркетологи, ресторатори, тобто аж 
ніяк не професійні актори.

На новий рівень діяльність сту-
дії вийшла завдяки співпраці з 

історико-культурним заповідником 
«Межибіж». Кілька місяців роботи 
з результатами археологічних роз-
копок, вивчення листування, спога-
дів дозволили відтворити три істо-
рії кохання, пов’язані із Меджибізь-
кою фортецею. Якщо персонажі 
двох із них відомі усьому світові – 
герой Польщі, борець за незалеж-
ність США, генерал Тадеуш Кос-
тюшко (XVІІІ ст.) та велика княгиня 
Ольга Олександрівна Романова, рід-
на сестра останнього російського 
імператора Миколи ІІ (ХІХ-ХХ ст.), 
то історія «меджибізьких Ромео і 
Джульєтти» насправді унікальна. 
Вдумайтесь у цитату з цієї історії: 
«Я археолог… Моє дитинство про-
йшло в маленькому, але дуже старо-
давньому містечку, початок історії 
якого губиться в глибині століть. Зі 
шкільних років я вірив, що стану до-
слідником та відкрию такі таємни-
ці, про які не здогадуються ті, хто 
ходить сьогодні поверхнею землі.

Сьогодні, працюючи на подвір’ї 
Меджибізької фортеці, я натрапив 
на дивне поховання. У стародавні 
часи тут поховано двох – жінку і чо-
ловіка. Незвичайним є те, що в на-
ших далеких предків не було тради-
ції ховати людей по двоє. Чоловік 
мав зріст близько 1 м 85 см, жінка – 
1 м 65 см. Обличчя обох повернуті 
так, ніби вони назавжди дивляться 

одне на одного, рука чоловіка лежить 
на руці жінки. Вік чоловіка я визна-
чаю в 35 років, вік жінки – у 25. Похо-
вання датується не пізніше XII ст.».

Ви заінтриговані? І бажаєте по-
чути продовження цієї історії? За-
прошуємо вас до Меджибожа та ба-
гатьох інших красивих міст і місте-
чок Хмельниччини. А студія істо-
ричних реконструкцій ХКТЕІ від-
творить для вас живу історію.

Сьогодні ж із приємністю діли-
мось із кооперативною громадою 
фотоматеріалами з останнього пред-
ставлення «Історії кохання Меджи-
бізьких Ромео і Джульєтти» у Ме-
джибожі під час культурологічно-
розважального проекту «Гарбузова 
ніч: український Хелоуін». Заува-
жимо, що цього разу подія справді 
претендує на статус унікальної: сту-
денти представляли своїх героїв у 
костюмах з натуральних тканин, 
створених за модою ХVІІ століття і 
наданих для виступу клубом істо-
ричних реконструкцій Хмельниць-
кого та… Запоріжжя. І це вражає, 
оскільки демонструє співпрацю лю-
дей, які, не знаючи одне одного осо-
бисто, щиро шанують історію, красу 
та, звичайно ж, кохання.

Вікторія ЦЕРКЛЕВИЧ, 
проректор із науково-педаго-

гічної та виховної роботи ХКТЕІ

ПРО ТВОРЧIСТЬ, МРIЇ, УСПIХ

Іванна Ходаніцька та Максим Дьома

«Для того, хто добре знає минуле, побачити майбутнє не так вже й важко».
Михайло БУЛГАКОВ, письменник, драматург
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З вільнення у травні 2016 р. Надії 
Савченко з російської в’язниці 
стало святом для багатьох україн-
ців. Найвідомішу бранку Путіна 
зустрічали тепло та приязно, оси-

пали різноманітними привілеями – до по-
сади народного депутата та члена ПАРЄ до-
дали зірку Героя України. Мабуть, жодний 
військовополонений не отримував подібних 
стартових умов для початку нового життя. 
Надія Вікторівна відмовилася від реабілі-
тації та обіцяла опікуватися нашими поло-
неними, адже їх проблеми вона розуміла 
краще за інших наших політиків.

Заклики «зрозуміти Донбас» від Савчен-
ко українці почули ще влітку. Дещо дивно 
було чути від жінки, яка майже два роки пе-
ребувала у полоні, наївні слова про перспек-
тиви пошуку спільної мови із сепаратиста-
ми, бо ж, мовляв, вони такі самі люди, як і 
українці. Тоді ж з’явилися і фотографії На-
дії на Євромайдані, де вона була серед бій-
ців «Беркуту», що наступали на протестую-
чих. Проте напевне стверджувати про них, 
як про достовірні докази, не варто. 

Не можна сказати, що Савченко легко 
влилася до лав фракції «Батьківщина». Її 
стосунки з Юлією Тимошенко більше нага-
дували збройний нейтралітет, партійний 
лідер до останнього намагалася коректно 
коментувати словесні ескапади своєї сорат-
ниці. Нічого дивного, адже Надія Вікторів-
на була першим номером партійного спис-
ку «сердечних», багато в чому саме їй вони 
можуть завдячувати тим, що перетнули во-
сени 2014-го 5-відсотковий бар’єр. Проте у 
фракції «Батьківщина» Савченко залиша-

лася чужою серед своїх, не намагаючись ін-
тегруватися до її не надто чисельних лав. 
Не стала проривом робота відомого парла-
ментарія і у складі профільного парламент-
ського комітету з питань національної без-
пеки та оборони. Якщо у червні колишня 
полонена була політиком з найвищим рів-
нем довіри до неї громадян України (40%), 
то вже у серпні цей показник зменшився 
удвічі – розчарування викликала непрофе-
сійність неофіту від парламентаризму та 
неспроможність спілкуватися з медіа. 

Наприкінці жовтня Савченко побувала у 
Москві, де мало пройти засідання Верховно-
го Суду у справі Миколи Карп’юка та Станіс-
лава Клиха – двох громадян України, яким 
російська влада інкримінує участь у бойових 
діях у Чечні. Цей візит за 5 місяців після 
звільнення викликав чималий подив у бага-
тьох громадян нашої держави. Варто заува-
жити, що він став логічним продовженням 
заяв Надії, яка натякала на необхідність 
«зрозуміти Донбас» та його мешканців. Ці 
пропозиції чудово лягають до канви росій-
ської пропаганди, оскільки саме Кремль 
прагне докласти зусиль для сприйняття сві-
товою спільнотою подій на сході України 
саме як громадянського конфлікту. 

Згодом Надія Савченко встигла заявити 
про свої плани реформувати Конституцію 
України (її ідеї дивовижним чином співпа-
ли з поглядами Віктора Медведчука) та 
створити власний суспільно-політичний 
рух саме тоді, коли про аналогічні наміри 
заявив Міхеїл Саакашвілі. Савченко нага-
дує людину, яка шукає себе та перебуває під 
впливом радників, котрі контролюють 
практично кожен її крок. 

На початку грудня стало відомо, що На-
дія Савченко зустрілася у Мінську з лідера-
ми самопроголошених республік Захарчен-
ком та Плотницьким. Вона наголосила, що 
звітуватиме про свої дії лише перед наро-
дом, підкресливши, що не бачить у своїх ві-
заві «чортів» та терористів. Парламентарій 
наголошувала на своєму прагненні звільни-
ти українських полонених, підкреслюючи 

необхідність вести переговори з тими, хто 
утримує бранців. Чому Савченко ігнорує 
очевидний факт – повний контроль над оку-
пованою частиною Донбасу з боку Кремля 
– можна зрозуміти, якщо розглянути її пере-
говори у Мінську дещо детальніше.

Річ у тім, що «тристоронній формат» 
(Савченко–лідери бойовиків–представники 
Росії) є імітацією роботи Тристоронньої 
контактної групи, до якої входять представ-
ники України, Росії та ОБСЄ. Як відомо, 
успіхи офіційних переговорників протягом 
останнього часу далекі від ідеальних, фак-
тично переговорний процес тупцює на міс-
ці. І «добрі наміри» Савченко, які противни-
ки України можуть підкріпити, скажімо, 
звільненням групи полонених, можуть до-
дати їй політичної ваги.

Проте варто зауважити, що події розви-
ваються не на користь Надії Савченко. Її не-
санкціонована зустріч з ватажками теро-
ристів викликала обурення як громадян 
України, так і її колег по депутатському 
корпусу. Ті мають намір ініціювати виклю-
чення депутата зі складу парламентського 

комітету з питань національної безпеки та 
оборони, оскільки припускають розголо-
шення державної таємниці. Фракція «Бать-
ківщина» ухвалила рішення про виключен-
ня Савченко зі своїх лав. Швидше за все, На-
дія Вікторівна буде позбавлена статусу чле-
на ПАРЄ, проте це не завадить їй виступати 
на міжнародних майданчиках. 

Українським політикам сьогодні вкрай 
необхідно виробити консолідовану позицію 
для оцінки заяв та дій відомого парламен-
тарія. Маю сумніви, що вона стала агентом 
російських спецслужб, проте завдяки їх зу-
силлям перетворилась на рупор ініціатив 
Кремля, які з вуст людини, яка перебувала 
у російській в’язниці, сприймаються краще, 
ніж у випадку їх озвучення російськими 
офіційними особами. 

Для нашого суспільства ситуація з Наді-
єю Савченко – також потужний урок, який 
не лише доводить актуальність вислову «Не 
створюй собі кумирів», але й нагадує, що 
Україна продовжує гібридне протистояння 
з Росією, у якому прості рішення не завжди 
призводять до ефективних наслідків. 

НОВИНИНОВИНИ

У ЦЕНТРІ УВАГИ

ПIКЕ НАДIЇ, або УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Надія Савченко надто стрімко навіть для України проходить шлях від політика, з яким пов’язували зміни на кра-
ще, до народного обранця із званням «розчарування року». Прикметно, що у цьому процесі головний тягар про-
вини лежить саме на ній.

  УКРАЇНЦЯМ 

ХОЧУТЬ ДОЗВОЛИТИ 

ФОТОГРАФУВАТИ 

У МАГАЗИНАХ

Кабмін пропонує оновити сис-
тему захисту прав споживачів. Від-
повідний законопроект (№5548) 16 
грудня зареєстрований у Верхо-
вній Раді.

Серед основних нововведень:

• пропонується надати право 
споживачам на фото- і відеозйом-
ку порушень власних прав, цінни-
ків і приміщень;

• відкрита упаковка більше не є 
причиною для відмови в обміні то-
вару;

• продавці зобов’язані розпаку-
вати товар для демонстрації його 
неушкодженості (на вимогу спо-
живача);

• споживачу надається право 
на вільне відвідування туалету у 
громадських місцях;

• уточнюється механізм надан-
ня гарантії на технічно складні по-
бутові товари;

• розширюються права спожива-

ча при покупці товарів з недоліками;

• збільшуються штрафи за по-
рушення прав споживачів;

• уточнюється поняття безпеки 
продукції.

Зараз законопроект розгляда-
ють профільні комітети Ради.

   В УКРАЇНІ 

ПОГІРШИЛИСЯ 

СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ
Індекс споживчих настроїв по-

рівняно з жовтневим показником 
зменшився на 4,1 пункту – до 47,4. 
Такі дані щомісячного дослідження 
оприлюднила компанія Gfk Ukraine.

«Зниження індексу спожив-
чих настроїв у листопаді 2016 року 
пов’язане із посиленням девальва-
ційних очікувань. Найбільшого па-
діння зазнав індекс поточного осо-
бистого матеріального станови-
ща», – зазначається в прес-релізі 
Gfk Ukraine.

Згідно із повідомленням компа-
нії, очікування українців щодо кур-
су гривні протягом найближчих 
трьох місяців у листопаді також 
погіршилися: відповідний індекс 
збільшився на 8,9 п. – до 164,6. Ра-
зом із тим у листопаді покращили-

ся очікування українців щодо мож-
ливого безробіття: індекс очікува-
ної динаміки безробіття встано-
вився на позначці 143,9, що на 
4,2 п. нижче, ніж у жовтні.

Індекс інфляційних очікувань у 
листопаді зріс на 1,2 п. – до 190,2.

Gfk Ukraine здійснює вибіркові 
дослідження домашніх госпо-
дарств для визначення споживчих 
настроїв в Україні з 2000 року. В 
ході дослідження опитується 1 тис. 
осіб віком від 16 років.

За матеріалами сайту 

uamarket.info
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   НЕЙМОВІРНО

   БУЛО ДІЛО

КОМІКС

«Хто вміє дарувати, той вміє жити».

Французька приказка

ДОЗВІЛЛЯ

Заввідділом гумору і приколів Владислав ІВАНОВ Малював Микола КАПУСТА

 РОЗКIШНО,РОЗКIШНО,
 оригінально і з любов’ю оригінально і з любов’ю

 

26 ГРУДНЯ  26 ГРУДНЯ  –   ДЕНЬ  ПОДАРУНКІВ   ДЕНЬ  ПОДАРУНКІВ

Король Франції Людовік 
XIV де Бурбон, відомий як 
Король-Сонце, подарував 
своїй дружині Марії Терезії 
соболине манто довжиною 
1,5 км. Саме такою була від-
стань від опочивальні коро-
леви до її улюбленої альтан-
ки в саду.

* * *
Іноді сам подарунок може 

й не коштувати величезних 
грошей, бути простим і непо-
казним, але фантазія закоха-
ного робить його оригіналь-
ним і неповторним. Прикла-
дом може бути простенька 
каблучка, подарована пое-
том Володимиром Маяков-
ським своїй коханій Лілі 
Брик. На ній було вигравіру-

вано ініціали Л.Ю.Б. (Ліля 
Юріївна Брик). Ініціали були 
розташовані по колу і утво-
рювали нескінченне «ЛЮ-
БЛЮ». Це колечко Ліля Брик 

до останніх днів носила на 
шиї на золотому ланцюжку.

* * *
Елвіс Преслі обожнював 

свою матір. А ще він дуже лю-
бив автомобіль «Кадиллак-
Флітвуд-60». Саме цей автомо-
біль співак подарував своїй 
матері. Машина була пофар-
бована у приємний ніжно ро-
жевий колір і зараз знаходить-

ся у музеї у Мемфісі поруч з 
моделлю будинку Елвіса.

* * *
Британська художниця 

Лора Хедленд дуже оригі-
нально привітала свою све-
круху із 50-річчям. Вона ство-
рила портрет матері чолові-
ка, використавши при цьому 

9852 грінки. Загалом на ство-
рення портрета пішло близь-
ко 600 буханців хліба. Таким 
способом Лора змогла потра-
пити до Книги рекордів Гін-
неса.

* * *
Всі чули про банду грабіж-

ників Бонні й Клайда. Пере-

казують, що ексцентричний 
злодій Клайд подарував сво-
їй коханій цілу плантацію 
кактусів (офіційно, з доку-
ментами), придатних для ви-
готовлення текіли. 

ТІЛЬКИ НЕ БІЛОГО СЛОНА! 

 У Стародавній Греції популярністю ко-
ристувалися рукописи, вироби із золота, по-
родисті коні, вино і тканини. 

 У Стародавньому Єгипті дорогим по-
дарунком вважався хліб.

 У Римі нерідко дарували рабів: здоро-
вих і гарних юнаків і дівчат.

 У Середні віки у країнах, що сповіду-
ють іслам, найкращими подарунками вва-
жалися скакуни, рабині, пахощі, тканини. 
Серед чоловіків особливою популярністю 
користувалася військова збруя.

 У християнських країнах у Середньо-
віччя бажаними і типовими подарунками 
були ювелірні прикраси, земельні ділянки 
та цілі маєтки зі слугами разом. 

 За часів Київської Русі популярністю 
користувалося зовсім не золото. Перевагу 
віддавали сріблу. Саме тому немовлят обда-
ровували срібною ложечкою. Під час обря-
ду хрещення дарували ще хрестик або ла-
данку з цього металу. Існував і дійшов до на-
ших часів перелік речей, які не можна дару-
вати – наприклад, ножі, дзеркала тощо.

 У Сіамі придворному, який потрапив у 
немилість, дарували білого слона, тварину, 
що вважалася священною. За законами краї-
ни, такого слона не можна було передарува-
ти і використовувати для роботи у господар-
стві. А оскільки його утримання коштувало 
чимало, власник незабаром розоряв-
ся. Відтоді бі-
лим слоном 
називають 
дорогий, 
але не-
практич-
ний пода-
рунок.

– Навіть не знаю, 
який подарунок приготу-
вати своїй дружині до дня 
її народження, щоб був не 
надто дорогим і водночас 
її потішив.

– Hапиши їй анонімно-
го любовного листа.

Трирічне маля отри-
мує від бабусі, що живе в 
іншому місті, подару-
нок на день народження. 
Відкривши бандероль, 
дитина бачить шикарний 
водяний пістолет і радіс-
но біжить його наповню-
вати. Мати, однак, зовсім 
не у захваті і набирає но-
мер своєї матері:

– Мамо, ти пам’ятаєш, 
як ми доводили тебе до 
божевілля своїми водяни-
ми пістолетами?

З трубки лунає зло-
втішний голос бабусі:

– Ще б пак!

Спеціальна пропози-
ція для малого бізнесу: 
при замовленні банера 
«Ми відкрилися!» таблич-
ки «Оренда» і «Продаєть-
ся» – у подарунок!

– Кохана, чим це від 
тебе так приємно пахне?

– Парфумами, які ти 
мені подарував!

– Так я тобі начебто не 
дарував...

– Дарував, дарував! У 
гаманець заглянь!

Між чоловіком і жін-
кою спалахнула супереч-
ка, хто піде за сином у дит-
садок:

– Я тобі шубу подару-
вав?

– Подарував.
– От і йди за сином!
– А чому не ти??
– У чому?! У шкарпет-

ках і пінці для гоління?!

Зазвичай на весіллях 
крадуть наречену, а у 
мене вкрали тещу. Більше 
дорогих подарунків не 
було.

Не важливо, скільки 
вашому мужчині років – 5, 
15, 25, 35, 45... Подаруйте 
йому радіокерований вер-
толіт, і він збожеволіє від 
щастя.

– Алло! Мій чоловік 
учора купив у вас мені 
в подарунок кухонний на-

бір – у ньому не вистачає 
качалки!

– Він сам її не взяв!

Жінки, на відміну від 
чоловіків, у подарунках 
не вибагливі – діаманти 
так діаманти, шуба так 
шуба, машина так маши-
на. Це чоловікові можна з 
кольором шкарпеток не 
догодити.

У магазині дівчина шу-
кає подарунок для свого 
нареченого. Продавчиня, 
намагаючись допомогти, 
запитує:

– А чим займається 
ваш друг?

– Він письменник.
– Тоді подаруйте йому 

цей кошик для сміття.

Бабуся внучці подару-
вала набір лікаря. Коти 
сховалися відразу. А от ді-
дусь не встиг.

НАЙКРАЩИЙ  ДАР –НАЙКРАЩИЙ  ДАР –
  

МУДРІСТЬМУДРІСТЬ

У Японії, в одному селищі недалеко від столиці 
жив старий мудрий самурай. Одного разу, коли він 
вів заняття зі своїми учнями, до нього підійшов моло-
дий боєць, відомий своєю брутальністю і жорстокіс-
тю. Його улюбленим прийомом була провокація: він 
намагався роздратувати супротивника, щоб той, ослі-
плений люттю, кинув йому виклик і, роблячи помилку 
за помилкою, у результаті програв бій. Молодий бо-
єць почав ображати старого: він кидав у нього камін-
ня, плювався і лаявся останніми словами. Але старий 
залишався незворушним і продовжував заняття. На-
прикінці дня роздратований і втомлений молодий бо-
єць забрався геть. Учні, здивовані тим, що їх мудрий 
вчитель витерпів стільки образ, запитали його:

– Чому ви не викликали його на бій? Невже зляка-
лися поразки?

                             Старий самурай відповів:
– Якщо хтось підійде до вас з по-

дарунком, і ви не приймете його, 
кому належатиме подарунок?

– Своєму колишньому влас-
нику, – відповів один з учнів.

– Те саме стосується за-
здрості, ненависті та лай-
ки. Допоки ти не приймеш 
їх, вони належать тому, 
хто їх приніс.
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ПІСЛЯМОВА

Правління Укркоопспілки та ЦК профспілки праців-
ників споживчої кооперації України з глибоким сумом 
сповіщають, що 20 грудня 2016 року на 71 році пішов із 
життя Микола Петрович ЗАЖИРКО, директор Черкась-
кого кооперативного економіко-правового коледжу Ви-
щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі». 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного, 
поділяємо біль непоправної втрати – пішла з життя чудо-
ва людина, хороший сім’янин, люблячий батько і дідусь.

Колектив Херсонського кооперативного економіко-
правового коледжу глибоко сумує і висловлює співчуття 
рідним, близьким, колективу Черкаського кооператив-
ного економіко-правового коледжу ПУЕТ з приводу не-
поправної втрати – раптової смерті директора коледжу 
Миколи Петровича ЗАЖИРКА. 

Нехай світла пам’ять про добрі справи Миколи Пе-
тровича назавжди залишається у серцях всіх, хто знав, 
поважав і любив його.

Адміністрація Чернігівського кооперативного коледжу гли-
боко сумує з приводу смерті директора Черкаського коопера-
тивного економіко-правового коледжу Миколи Петровича 
ЗАЖИРКА і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покій-
ного та педагогічному і студентському колективам коледжу.

Адміністрація та колектив Кіровоградського коопе-
ративного коледжу економіки і права імені М.П. Сая ви-
словлюють щирі співчуття Олені Миколаївні ЗАЖИРКО 
з приводу непоправної і тяжкої втрати – смерті чоловіка 
Миколи Петровича.

Нехай наші співчуття допоможуть пережити біль 
втрати дорогої Вам людини.

Колектив Миколаївського коледжу бізнесу і права 
ПУЕТ висловлює скорботу з приводу величезної втрати 
для рідних, близьких, колег – смерті Миколи Петровича 
ЗАЖИРКА. Ця трагедія причинила біль усім нам. Микола 
Петрович був прекрасною людиною. Важко знайти такі 
слова, які б могли зменшити біль втрати. 

Микола Петрович запам’ятається нам, як людина з 
активною громадською позицією; він зробив багато ко-
рисного для освіти і міг би ще зробити. Був принципо-
вим і чуйним керівником, людиною, яка вірно служила 
Батьківщині і обраній справі.

Прийміть наші щирі співчуття.

Колектив Харківського торгово-економічного коледжу з гли-
боким сумом сприйняв скорботну звістку про раптову смерть 
директора Черкаського кооперативного економіко-правового 
коледжу Миколи Петровича ЗАЖИРКО. Висока професійна май-
стерність Миколи Петровича, його життєва мудрість, доброта, 
порядність, організаторський талант залишаться у вдячній 
пам’яті колег високими зразками для наслідування. 

Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким 
покійного та колегам із Черкаського кооперативного еко-
номіко-правового коледжу. 

Педагогічний та студентський колективи Новомосков-
ського кооперативного коледжу економіки та права ім. 
С.В. Литвиненка з глибоким сумом сприйняли звістку про 
смерть директора Черкаського кооперативного економіко-
правового коледжу ПУЕТ Миколи Петровича ЗАЖИРКА, 
який пішов з життя 20 грудня. Перестало битися серце не-
втомного трудівника, талановитого педагога, мудрого ке-
рівника, який до останнього дня переймався долею свого 
коледжу.

Микола Петрович Зажирко залишив після себе світлу 
пам’ять. Люди поважали його за порядність, добросовіс-
ність, працелюбство. Він заслужено користувався автори-
тетом за компетентність, ініціативність, різнобічність ін-
тересів, ерудицію, відданість коледжу. Микола Петрович 
був прикладом відповідальності та порядності для викла-
дачів і студентів. 

Висловлюємо свої глибокі співчуття родині Миколи 
Петровича Зажирка. Сумуємо, що немає вже серед нас та-
лановитого педагога, мудрого керівника. Ми завжди бу-
демо пам’ятати цю чудову людину, доброта, чесність та 
порядність якої залишатимуться зразком для усіх нас.

ГОРОСКОП НА  26.12–1.01

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Захочеться опинитися на 
вершині, причому обо-

в’яз ково першим. Цілеспрямова-
ності та працьовитості вам виста-
чить, однак не перестарайтеся. На 
Новий рік намагайтеся знайти комп-
роміс між друзями і коханими.р

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Підбийте підсумки, зга-
дайте всі свої досягнення 

протягом року, подякуйте долі за 
отриманий досвід і зробіть висно-
вки з невдач, щоб вони не повтори-
лися у майбутньому. у

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Не обговорюйте з незна-
йомими людьми свої пла-

ни. У другій половині тижня відчує-
те себе значно впевненішими. На 
Новий рік можливі легкий флірт і 
цікаві поїздки. Добре зустрічати 
свято там, де ви ще не були.

РАК  (22.06–22.07) 
У середу і четвер не ро-
біть дорогих покупок і не 

приймайте доленосних рішень. По-
ради оточення будуть не дуже до-
речні. На Новий рік завдяки неспо-
діваній допомозі та протекції впли-
вових знайомих можуть здійснити-
ся деякі бажання.д

ЛЕВ (23.07–23.08) 
На початку тижня уни-
кайте всього, що може 

завдати шкоди здоров’ю. Не ви-
ключені дрібні проблеми і затрим-
ки у справах. До Нового року слід 
підготуватися особливо ретельно.д у

ДІВА (24.08–23.09)
Сприятливий час для 
спільного відпочинку, по-

їздок. Не розкидайтеся грошима, 
оскільки це може серйозно позна-
читися на вашому бюджеті та фі-
нансових планах на наступний рік. 
Відвідайте батьків. д д

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Перед Новим роком хви-
лювань буде більше, ніж 

хотілося б. Приділіть увагу домаш-
нім питанням і рідним. Не довіряй-
те новим знайомим, остерігайтеся 
авантюр. На Новий рік на вас чекає 
незабутнє свято. у

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Поїздки цього тижня не-
бажані. Тримайте емоції 

під контролем і не відкидайте ро-
зумних порад. Будь-яку вашу фан-
тазію схвалять близькі люди. Деко-
му пощастить у коханні.
 

у щ

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
На початку тижня імовір-
ні несподівані витрати і 

непорозуміння з близькими. Не ви-
ключені навіть образи. На роботі 
можливі раптові зміни. На свято не 
зашкодить трохи екзотики.д

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Сонце знову з’явиться 
з-за хмар, і вам нарешті 

дуже пощастить. Можливі приємні 
сюрпризи на роботі. Люди, яких 
сприймаєте із задоволенням, не 
розчарують. Зустрічаючи Новий рік, 
пам’ятайте, що головне – знайти 
спільну мову з тими, хто поряд.у

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Назріла необхідність ро-
зібратися у заплутаних 

ситуаціях із друзями та однодумця-
ми. Але не призначайте важливих 
зустрічей і поїздок на середу. Най-
сприятливіші дні – четвер і субота.р

РИБИ  (20.02–20.03)
Розраховуйте на під-
тримку тих, хто залишив-

ся (або став) вашими друзями, по-
при всі негаразди минулого року. 
Новий рік зустрічайте з дітьми і ко-
ханою людиною. 

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВОДИТЬ 
ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ 
нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів універмагу загальною 
площею 261,6 кв. м за адресою: Волинська область, смт Іваничі, 
вул. Грушевського, 25. За довідками звертатися за телефоном: 
(067) 36-11-166.

ПРОДАЮТЬСЯ НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ МАГАЗИНІВ 
у м. Радомишль за адресою: 
– вул. Герцена, 16, загальна площа 135,8 кв. м;
– вул. Микгород, 46, загальна площа 60,8 кв. м.
За довідками звертатися за адресою: вул. 9-го Січня, 12, м. Радомишль, 
Житомирська область. Телефон: (04132) 4-20-78.

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ
Колектив Філії «Черкаський коо-

перативний економіко-правовий ко-
ледж» ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгів-
лі» глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті директора коледжу, за-
служеного працівника освіти України, 
кандидата психологічних наук, до-
цента Миколи Петровича ЗАЖИРКА.

Народився Микола Петрович 
8 серпня 1946 р. у с. Глинянка Бар-
ського р-ну Вінницької обл. у сім’ї 
селян. У 1971 р. закінчив Черкаський 
державний педагогічний інститут.

Микола Петрович пішов з життя на 
71 році. Коледжу він присвятив 43 роки, 
із них – 33 роки на посаді директора.

Завдяки його високопрофесій-
ним організаторським здібностям, 
мудрому керуванню педагогічний 
колектив неодноразово нагороджу-
вався за високі творчі досягнення в 
інноваційному оновленні націо-
нальної системи освіти.

М.П. Зажирко вів плідну наукову 
роботу. Мав понад 30 опублікова-
них праць. Підготував 4 кандидатів 
психологічних наук. За час роботи 
нагороджений срібною медаллю 
«10 років незалежності України» 
II ступеня Міжнародного Академіч-
ного Рейтингу популярності та якос-
ті «Золота фортуна», почесною тру-
довою відзнакою «Знак Пошани» 
Центральної спілки споживчих то-
вариств України, золотою медаллю 
«За заслуги в освіті», знаком «За 
відмінні успіхи в середній спеціаль-
ній освіті», медаллю «За трудову 
доблесть», знаком «Відмінник спо-
живчої кооперації». У 2004 р. наго-
роджений Грамотою Президента 
України. 

Також Микола Петрович брав ак-
тивну участь у громадському житті. 
З 1983 р. був Головою Ради директо-
рів вищих навчальних закладів I-II 
рівнів акредитації Черкаської облас-
ті; віце-президентом Української 
спілки промисловців і підприємців 
Черкаської області; членом колегії 
Управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації; 17 
років – до 2015 р. – був членом прав-
ління Черкаської облспоживспілки.

Своєю невтомною працею, го-
товністю прийти на допомогу лю-
дям Микола Петрович заслужено 
завоював до себе повагу колег, сту-
дентів, друзів, знайомих.

Від нас пішла чудова людина, та 
в наших серцях назавжди залишить-
ся пам’ять про Миколу Петровича. 
Нехай земля йому буде пухом.   

Вшановуючи світлу пам’ять Ми-
коли Петровича Зажирка, вислов-
люємо щирі співчуття дружині, ді-
тям, всім рідним та близьким з при-
воду тяжкої втрати.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 

МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА ЗАЖИРКА 

Рада ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої коо-
перації України, навчально-методичний центр Укоопспілки «Укоопосвіта», 
викладачі та студенти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі» висловлюють щирі та глибокі спів-
чуття колективу, рідним, близьким з приводу смерті директора Черкасько-
го економіко-правового коледжу Миколи Петровича ЗАЖИРКА, почесного 
професора, доцента кафедри практичної психології, заслуженого праців-
ника народної освіти України, людини, яка була видатним фахівцем, нау-
ковцем і зразком самовідданого служіння освіті та науці.

Микола Петрович назавжди запам’ятається щирою людиною, талано-
витим керівником і педагогом.

Багаторічне чесне служіння освіті та кооперативній справі отримало 
визнання з боку держави, керівних органів споживчої кооперації та освіти 
України. Микола Петрович нагороджений орденом «За розвиток науки і 
освіти», медалями «За трудову доблесть» та «За заслуги в освіті», «10 ро-
ків незалежності України», відзнаками «За відмінні успіхи в середній спеці-
альній освіті», «Знак пошани» та «Відмінник споживчої кооперації». 

Працездатність, демократичні принципи управління, ділова активність, 
простота у спілкуванні з людьми та постійне прагнення допомогти у вирі-
шенні їх проблем створили Миколі Петровичу заслужений авторитет і по-
вагу серед керівників вищих навчальних закладів, колег, студентів коле-
джу. Його внесок у розвиток коледжу, підготовку висококваліфікованих 
фахівців є неоціненним. 

В серцях освітян назавжди залишиться світла пам’ять про нього.
Л.Г. Войнаш, О.О. Нестуля, П.О. Куцик, Г.С. Бойко, А.Г. Драбовський, О.С. 

Силантьєва, В.П. Кравчук, В.М. Кофлан, О.В. Михайлов, С.В. Плісак, Н.П. 
Зубко, О.А. Дмитриченко, А.В. Дмитриченко, Б.І. Кабаці, Л.М. Піхотіна, В.А. 
Іноземцев, С.І. Добридник, О.Г. Мажорова, В.О. Овчаренко, В.М. Мулярчук, 
К.П. Вініченко, Л.М. Лімакова, Л.М. Коваль, С.А. Кошкаров, В.П. Мащенко


