
КРАЩИХ КУХАРІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ-2015 ВИЗНАЧЕНО! 
Нещодавно у навчально-виробничому комплексі Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту облспоживспілки «Меркурій» відбувся конкурс 

кулінарної майстерності «Кращий кухар споживчої кооперації—2 015». 

 

 

 

агалом уже доброю тради-
цією у Хмельницьких коопе-

раторів стало проведення 

напередодні всеукраїнських 

конкурсів професійної майстерності 
обласних змагань, в яких беруть 

участь представники майже всіх 

райспоживспілок та райспоживто- 

вариств. Вітаючи учасників ниніш-
нього дійства, перший заступник го-

лови правління Споживспілки Воло-

димир Засаднюк зазначив: 

— Ваша праця нелегка, але дуже 
почесна і така потрібна людям — 

відвідувачам кооперативних закладів 

ресторанного господарства. 

Роботи конкурсантів та їхні практичні 
навики оцінювали члени журі конкурсу 

і районні голови правлінь. Оцінити і 

помилуватися експозиціями також 

мали можливість студенти інституту, 
які навчаються за спеціальністю 

«Готельно-ресторанна справа», та 

відвідувачі кафе «Меркурій». 

КУЛІНАРНОЮ РАДОЮ 

СПОЖИВСПІЛКИ 

МАТЕРІАЛИ 

КОНКУРСУ БУДУТЬ УЗА- 

ГАЛЬНЕНІ ТА НАДАНІ ДЛЯ 

ПРАКТИЧНОГО 

ВИКОРИСТАН- 

НЯ У РОБОТІ ВСІХ 

КУЛІНАРІВ 

ОБЛАСТІ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ 

РОЗШИРИТИ 

АСОРТИМЕНТ 

КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ТА,ПОКРАЩИТИ ЇЇ ЯКІСТЬ  

 

Всі учасники конкурсу показали 

високу майстерність у виконанні 

домашніх завдань: оригінально 

оформлені тематичні композиції із 
використанням місцевих традицій 

неабияк вразили кулінарну раду 

Споживспілки. Не згаяли кооператори 

і можливість обмінятися один з одним 
досвідом роботи та технологіями 

нових видів виробів. 

За підсумками конкурсу «Гран- 

прі» отримало Славутське райспо- 
живтовариство (голова правління — 

В.Р.Савчук, кухар ресторану 

«Україна» — Т.П.Балабаш); 1 місце 

посіло Кам'янець-Подільське рай- 
споживтовариство (голова правління 

— В.К.Дяконова, кухар кафе 

«Танюша» — С.П.Ващукова); 2 місце 

— Волочиське райспоживтовариство 
(голова правління — 

В.В.Слободянюк, кухар кафе «Зати-

шок» — Л.А.Страшнюк) та Красилів-  

ська райспоживспілка (голова прав-
ління — Р.В.Ковальчук, кухар комбі-

нату громадського харчування — 

Г.М.Артемчук); 3 місце — 

Чемеровецьке райспоживтовариство 

(голова правління — В.В.Кравець, 

кухар ресторану «Промінь» — Н.М. 
Мельник), Ізяславське 

райспоживтовари- ство (голова 

правління — О.С.Грейман, кухар 
ресторану «Горинь» — Г.С.Артемчук) 

та Теофі- польська райспоживспілка 

(голова правління — А.А.Літвінов, 

кухар кафе «Ювілейне» —  
Н.С.Кратасюк). 

Переможців конкурсу правління 

Споживспілки нагородило дипломами 

та вручило пам'ятні сувеніри. 

Окремим кухарям підвищено про-

фесійні розряди. 

Паралельно із журі конкурсу, ро-

боту конкурсантів оцінювали і сту-
денти. В результаті їхнього таємного 

голосування перше місце посіли кулі-

нари Теофіпольської райспоживспіл- 
ки. Від студентської комісії їм було 

вручено приз студентських симпатій. 

Петро БОРЩИНСЬКИЙ 

начальник відділу оргроботи та 

кадрів 
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