
Вітання з нагоди Міжнародного дня кооперативів 

 
 

Шановні члени споживчих товариств, працівники і ветерани споживчої 

кооперації України! 

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та 

Центральний комітет Профспілки працівників споживчої кооперації України 

щиро вітають вас з Міжнародним днем кооперативів. Щороку, у першу суботу 

липня, світ відзначає цей день. Так ведеться ще із 1922 року, коли 

Міжнародний кооперативний альянс запропонував відзначати солідарність 

кооперативної громади. Із 1995 року цей день святкується міжнародним 

співтовариством під егідою ООН. За час існування кооперації її принципи 

здобули визнання в усьому світі: базуючись на демократичних засадах, вони 

завжди були спрямовані на вирішення економічних, соціальних і культурних 

потреб людей.  

Цьогорічний Міжнародний день кооперативів відзначається під девізом 

«Відбудовувати краще разом». Цим кооперативна спільнота хоче 

продемонструвати світові, що пандемія не може бути вироком для розвитку, 

для оптимізму, для успішного майбутнього, якщо об’єднуватися, 

кооперуватися. За таких умов можна долати усі виклики сьогодення, 

максимально зберегти здоров’я людей. Протягом всього часу пандемії 

коронавірусу було продемонстрована ефективність кооперативної бізнес-

моделі, яка орієнтована на людину і сповідує цінності взаємодопомоги, 

солідарності, соціальної відповідальності та турботи про громаду, вона може 

реагувати на негативні наслідки COVID-19. 

В усьому світі кооперативи є у галузях охорони здоров'я, сільського 

господарства, виробництва, роздрібної торгівлі, фінансів, житла, зайнятості, 

освіти, соціальних послуг та багатьох інших сферах, до них залучені понад 

мільярд членів, які своєю діяльністю доводять, що не потрібно залишатися з 

кризою наодинці. 

Система споживчої кооперації України також направила всі зусилля на 



боротьбу із кризою, спричиненою пандемією COVID-19. Не зважаючи на дуже 

складну і тривожну ситуацію, наші працівники забезпечували безперебійне 

постачання товарів своїм споживачами. А самовіддана праця продавців, які, як і 

лікарі, були на передньому фронті боротьби із COVID-19, заслуговує на 

вдячність суспільства. 

Для правлінь спілок споживчих товариств, окрім організації 

безперебійної роботи торговельних підприємств, постав ще один виклик – за 

великої кількості контактів працівників системи, максимально убезпечити їх 

здоров’я, допомогти у разі хвороби. За даними членів СООР України ситуація з 

рівнем захворюваності була важкою -- майже кожен 4 працівник перехворів на 

КОВІД. 

Для допомоги галузі охорони здоров’я, спілками закуплені апарати ШВЛ 

та надана матеріальна допомога на засоби індивідуального захисту, а у випадку 

захворювання – на тестування та лікування. 

Нині, оцінюючи пройдений шлях, можемо з впевненістю сказати, що саме 

кооперативні організації і підприємства, їх члени та колективи можуть бути 

прикладом стійкості, демократії, самоорганізації та відданості національним 

інтересам. Досвід, професіоналізм та самовіддана праця українських 

кооператорів є запорукою перемог сьогодні і в майбутньому, подальшого 

розвитку кооперативного руху зокрема і сильної та незалежної Української 

держави -- загалом 

Бажаємо членам споживчих товариств, працівникам і ветеранам 

споживчої кооперації, а також їх родинам міцного здоров’я, щастя, 

благополуччя! Разом ми подолаємо усі біди і труднощі! 
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