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ОФIЦIЙНО

  НАГОРОДИ

ПЕРЕДПЛАТНА  КАМПАНІЯ

ЗАСІДАННЯ  ПРАВЛІННЯ

ЧОМУ Я ЧИТАЮ  ГАЗЕТУ «ВIСТI...»ЧОМУ Я ЧИТАЮ  ГАЗЕТУ «ВIСТI...»

За вагомий особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України, багаторічну 
плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди ювілейних дат нагороджено

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

КРАВЕЦЬ Варвару Петрівну, головного економіста облспоживспілки Спілки споживчих 
товариств Чернівецької області;

відзначено ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих това-
риств (Укркоопспілки):

ДАШКО Надію Олександрівну, бухгалтера профспілкового комітету Вищого навчаль-
ного закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

– Газета «Вісті Всеукраїн-
ської Центральної спілки 
споживчих товариств» – для 
мене, як і для всіх коопера-
торів Запорізького краю, – 
безцінне джерело інформа-
ції про життєдіяльність сис-
теми у різних регіонах нашої 
країни. Коли читаємо про 
проблеми, переконуємося: в 
роботі у нас багато спільно-
го. Газетні матеріали нерідко 
підказують, як краще вийти з 
тієї чи іншої ситуації, допо-
магають знайти конкретні 
тактичні рішення. 

Звичайно ж, завжди ціка-
во й повчально дізнаватися 
про успіхи колег. Позитив-
ний досвід інших областей є 
стимулом для власного роз-
витку. Хочеться бути не гір-
ше людей, тим більше що 
багатьох керівників, про 
яких пише газета, знаємо 
особисто, можемо з ними 
зв’язатися, щось уточнити, 
конкретизувати. Коопера-
тивне видання стимулює по-
дібні ділові контакти.

Але особливо приємно 
читати про наших коопера-
торів. Приміром, коли на 
сторінках газети був опублі-
кований нарис про Наталю 
Омельченко, голову прав-
ління Чернігівського район-

ного споживчого товариства 
Запорізької області, це не 
залишилося непоміченим не 
тільки в обласній системі 
коо перації. Матеріал прочи-
тали і представники місце-
вих органів влади, і селяни, і 
всі відчули гордість за Ната-
лю Іванівну. Я була присутня 
у райспоживтоваристві на 
звітних зборах, куди літні 
члени товариства принесли 
газети. Говорячи про роботу 
організації, люди зачитува-
ли витримки зі статті, під-
креслюючи, що централь-
ний орган друку гідно оці-
нив внесок районного спо-
живтовариства у поліпшен-
ня соціально-побутової сфе-
ри району. Це дуже зворуш-
ливі моменти.

Також ми дізнаємося із 
газети про діяльність коопе-
раторів з інших країн. Світ 
став відкритим, делегації з 
нашої країни бувають у ко-
лег в Європі та на інших кон-
тинентах, більше того, Укра-
їна приймає гостей у себе, 
адже нам теж є що показати, 
про що розповісти, до нас 
дослуховуються… Відкрива-
ючи черговий номер газети, 

ми немов відчиняємо вікно у 
величезний різноманітний 
світ, де є й сучасні торго-
вельні підприємства коопе-
рації, що використовують 
новітні технології торгівлі, 
ринкової діяльності, ресто-
ранного бізнесу, а є й скром-
ні, але ошатні магазини, що 
забезпечують необхідними 
товарами населення сіль-
ської глибинки.

Темп життя нині коло-
сальний, і з кожним днем він 
лише прискорюється. Хоті-
лося б бачити у газеті біль-
ше коментарів від провід-
них спеціалістів Укркооп-
спілки щодо практичних пи-
тань життєдіяльності систе-
ми, змін у законодавстві та 
будь-яких інновацій, які так 
чи інакше стосуються спо-
живчої кооперації. Також ба-
гатьох хвилює питання про 
використання касових апа-
ратів у новому році. Такі 
роз’яснення – підмога для 
нас і асоційованих членів 
кооперативних організацій, 
приватних підприємців, до 
слова, вони теж є перед-
платниками й читачами «Ві-
стей…». 

На завершення хочеться 
сказати велике спасибі за-
сновнику й колективу газети 
за  працю, пошук, творчість і 
безсумнівний внесок у зміц-
нення споживчої кооперації. 
Кожний черговий номер 
вселяє впевненість: коопе-
рації бути! 

ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

УВАГА!
«Вiстi...» Iндекс

Термiн
3 мiс. 6 мiс. 12 мiс.

Передплатана рік 01591 — — 402,00
Передплатана півріччя 30058 — 237,00 —
Квартальна 
передплата 
для студентiв 23302 99,00 198,00 396,00

При оформленнi передплати сплачуються додатковi кошти – 
залежно вiд термiну передплати: на 3 мiсяці – 8,20 грн; 
на 6 мiсяцiв – 10,00 грн; на 12 мiсяцiв – 15,30 грн.

ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ  ПЕРЕДПЛАТА 
НА 2020 РIК!НА 2020 РIК!
ПЕРЕДПЛАТНІ  ЦІНИ  НА  ГАЗЕТУ «ВІСТІ  ПЕРЕДПЛАТНІ  ЦІНИ  НА  ГАЗЕТУ «ВІСТІ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ЦЕНТРАЛЬНОЇВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ   СПІЛКИ  
СПОЖИВЧИХ  ТОВАРИСТВ»СПОЖИВЧИХ  ТОВАРИСТВ»
 У  I  ПІВРІЧЧІ 2020  У  I  ПІВРІЧЧІ 2020 рр..

Людмила НІКОЛОВА, 
заступник голови 
правління Спілки 

споживчих товариств 
Запорізької області:

Добігає до завершення господарський 
рік кооперативних організацій і підпри-
ємств Закарпаття, який багато в чому 
став визначальним у реалізації перспек-
тивних планів діяльності системи, зазна-
чалося на засіданні правління облспо-
живспілки. Так, обсяги продажу товарів 
зросли на понад 7%, виробництва това-
рів – на 8%, очікується напрацювання 
5,2 млн грн прибутків.

Окрім підбиття попередніх підсумків 
роботи споживчої кооперації області, на 
правлінні прогнозувалися основні показ-
ники роботи кооперації на наступний 
2020 рік.

Голова правління облспоживспілки Ва-
силь Цап критично підійшов до оцінки 
представлених членами облспоживспіл-
ки перспективних планів, бо деяким із 

них бракувало динаміки розвитку, не 
були враховані резерви щодо підвищен-
ня ефективності господарювання, інфля-
ційні процеси тощо. На переконання Ва-
силя Цапа прогнозовані прирости загаль-
ного роздрібного товарообороту, обсягів 
виробництва товарів народного спожи-
вання  на 2020 рік повинні бути не нижчі, 
за 10-12% до рівня нинішнього року. В об-
говоренні цього питання взяли участь 
члени правління облспоживспілки, голо-
ви правлінь райспоживспілок, керівники 
підприємств облспоживспілки.

Правління вирішило повернутися до 
розгляду цього питання із затверджен-
ням Програми діяльності системи з вра-
хуванням запропонованих змін на 2020 
рік в кінці грудня.

Михайло МАЗУР

НА ЗАКАРПАТТI БЕРУТЬ СТАРТ 
НА ДИНАМIЧНИЙ РОЗВИТОК – 2020

  МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ

З 26-го по 27 листопада ректор Львів-
ського торговельно-економічного уні-
верситету, професор П.О. Куцик, ректор 
Полтавського університету економіки і 
торгівлі, професор О.О. Нестуля та до-
цент кафедри теорії держави і права 
ЛТЕУ М.І. Голинська відвідали м. Роч-
дейл (Велика Британія), де взяли участь 
у роботі конференції на тему «100-years 
co-operative college». 

Мета конференції – представлення 
всіх переваг кооперативної діяльності 
та напрямів її розвитку. Під час конфе-
ренції проводилися воркшопи, на яких 
учасники обговорювали актуальні пи-
тання впливу кооперації на економіку, 
сприяння держави та місцевої влади ко-
оперативній діяльності. 

Науковий форум дав чудову можли-
вість познайомитися з представниками 
кооперативної освіти із різних куточків 
світу та обмінятися з ними досвідом. 

Крім того, для учасників конференції 
було організовано екскурсію в перше 
кооперативне об’єднання, створене ще 
1844 р. в англійському місті Рочдейл. Та-
кож представники української делегації 
відвідали університет Манчестера та 
ознайомилися з його навчально-органі-
заційним процесом.

Прес-центр ЛТЕУ

УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ ФОРУМI
У МIСТI РОЧДЕЙЛ


