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■ВІТАЄМО!

була призначена на посаду
інженера-технолога управ
ління громадського харчу
вання Сумської облспожив
спілки. В апараті Сумської
облспоживспілки Тетяна Ми
колаївна пропрацювала 35
років на різних посадах. У
2014 році переведена на по
саду начальника Централь
ної харчової лабораторії
Сумської облспоживспілки.
На всіх ділянках роботи Тетя
на Миколаївна проявила
себе здібним, ініціативним і
принциповим фахівцем. Ви
ТЕТЯНУ
могливість, працелюбність,
МИКОЛАЇВНУ
наполегливість у поєднанні з
КУЛАКСИЗОВУ,
жіночністю принесли їй авто
начальника Центральної хар ритет та повагу серед коопе
чової лабораторії Сумської
раторів області.
облспоживспілки,
За сумлінну працю, високий
з 60-річним ювілеєм,
професіоналізм Тетяна Мико
який вона відзначатиме
лаївна відзначена почесною
8 листопада.
трудовою відзнакою УкрТетяна Миколаївна присвяти коопспілки «Знак пошани».
Шановна Тетяно Миколаївно!
ла споживчій кооперації 37
У цей ювілейний день ви
років свого життя. Після за
кінчення Одеського інституту словлюємо Вам глибоку
шану та вдячність за багато
харчової промисловості в
річну невтомну працю та від
1978 році розпочала свою
трудову діяльність на посаді даність споживчій коопера
ції. Бажаємо Вам міцного
завідуючої виробництвом
Баштанського хлібокомбіна- здоров'я, великого людсько
ту Миколаївської області. Че го щастя, благополуччя,
миру та злагоди. Хай доля
рез рік Тетяна Миколаївна
завжди і всюди буде щедрою
переїхала до міста Суми і

до Вас, даруючи безмежне
добро, невичерпну енергію,
щасливе довголіття!

посаду директора підприєм
повітніших мрій.
ства облспоживспілки Пу
Хай доля збагачує Вас життє
тивльський ринок, де і пра
вою мудрістю, енергією, нат
цює до цього часу. Анатолій
хненням та радістю!
З повагою та найкращими
Олександрович проявив себе З повагою та найкращими
побажаннями
здібним, висококваліфікова
побажаннями
правління Сумської облспоправління Сумської
ним, ініціативним і принци
живспілки, президія галузе
повим керівником. Вимогли облспоживспілки,
вого обкому профспілки
президія галузевого
вість, працелюбність, напо
легливість принесли йому ав обкому профспілки
торитет та повагу серед коо
ператорів області.
За сумлінну працю, високий
професіоналізм Анатолій
Олександрович неодноразо
во нагороджувався почесни
ми нагородами Укоопспілки,
Сумської обласної державної
адміністрації.
АНАТОЛІЯ
Шановний Анатолію
ДАНИЛА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА
Олександровичу!
МИХАЙЛОВИЧА
У цей ювілейний день ви
МАЛІНІНА,
ФИЛИПЧУКА,
словлюємо
Вам
глибоку
директора підприємства облшану
та
вдячність
за
багато
споживспілки Путивльський
голову правління Чернівець
річну невтомну працю та від кої спілки споживчих това
ринок, з 60-річним ювілеєм,
даність споживчій коопера
який він відзначатиме
риств, з 55-річним ювілеєм,
ції. Нехай завжди Вам соняч який він святкуватиме
6 листопада.
но всміхається доля, рясним
9 листопада.
Анатолій Олександрович роз дощем сиплються людська
почав свою трудову діяль
Шановний Данило
повага, любов рідних і
ність у системі споживчої коо близьких людей, кожен день Михайловичу!
перації області у 1994 році
Кооперативна громада Буко
буде радісним, наповненим
директором Путивльського
вини пишається своїм ліде
теплом і достатком. Нехай і
ринку. У 1998 році перейшов
ром, котрий присвятив себе
надалі Ваша щоденна праця
на керівну посаду великого
дає щедрі ужинки, а Ваш до служінню і розвитку економі
підприємства міста Путивль.
ки споживчої кооперації на
свід стане запорукою здій
У 2004 році повернувся на
шого краю, що став для Вас за
снення всіх задумів і найза-

понад 30 років рідним. Ваша
глибока віра в українську коо
перацію, Ваш високий профе
сіоналізм, діловитість, кон
структивізм, хист господарни
ка, громадянська позиція сприяють міцному утвер
дженню принципів спілчанства, основних рушіїв якісних
змін у соціальноекономічному житті буковин
ського села.
Щиро поважаємо Вашу людя
ність і порядність, товарись
кість, доброту, сповідувані
Вами високі християнські цін
ності, серед яких Ви понад усе
цінуєте сім'ю, родину, людські
чесноти і з яких черпаєте на
снагу для служіння справі сво
го життя - кооперації.
Тішимося за Вас і просимо
Вам, шановний ювіляре, у
Бога ласки, здоров'я, фізич
них і духовних сил задля до
сягнення нових успіхів у пра
ці на благо української держа
ви та споживчої кооперації.
Щоб радісним і довгим був
Ваш вік з добром, любов'ю,
спокоєм та миром!
З повагою
правління і колектив Черні
вецької споживспілки, прези
дія обласної профспілкової
організації та вся коопера
тивна громадськість краю
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відзначено ПОДЯКОЮ Правління Все
української центральної спілки спожив
чих товариств (Укркоопспілки):
МАЛІНІНА Анатолія Олександровича,
директора Підприємства облспоживспілЗа багаторічну сумлінну працю, осо ки Путивльський ринок Спілки спожив
бистий внесок у розвиток споживчої коо чих товариств Сумської області.
###
перації України та з нагоди ювілейних дат
За успішну реалізацію засад ступененагороджено
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїн вої вищої освіти шляхом інтеграції підго
ської центральної спілки споживчих то товки фахівців у кооперативних коледжах,
вариств та ЦК профспілки працівників технікумах і Вищому навчальному закладі
споживчої кооперації України:
Укоопспілки «Полтавський університет
БОНДАРЧУК Олену Борисівну, голов економіки і торгівлі», забезпечення висо
ного бухгалтера Дочірнього підприєм кої якості підготовки кадрів для сучасного
ства Дніпропетровської облспоживспіл ринку праці та з нагоди 20-річчя утворен
ки «Марганецький центральний ринок» ня Полтавського навчального комплексу
Спілки споживчих товариств Дніпропе Укоопспілки «Освіта» нагороджено
тровської області;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської централь
ХАРУК Марту Степанівну, голову ної спілки споживчих товариств та ЦК
правління Миколаївського районного профспілки працівників споживчої коо
споживчого товариства Спілки спожив
перації України:
чих товариств Миколаївської області;
Колектив Вищого навчального закла
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської централь
ду Укоопспілки «Полтавський універси
ної спілки споживчих товариств та ЦК
профспілки працівників споживчої коо тет економіки і торгівлі» (ректор проф.
Нестуля 0.0.);
перації України:
Колектив Полтавського кооперативно
РОМАНЮК Розалію Петрівну, дирек
го
технікуму
(директор Іноземцев В.А.);
тора Надвірнянського кооперативно
Колектив
Херсонського кооператив
торгового підприємства Надвірнянського районного споживчого товариства ного економіко-правового коледжу (ди
Спілки споживчих товариств Івано- ректор Лімакова Л.М. );
Колектив Новомосковського коопера
Франківської області;
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тивного коледжу економіки та права ім.
С.В.Литвиненка (директор Піхотіна Л. М.);
Колектив Житомирського коопера
тивного коледжу бізнесу і права (дирек
тор Кравчук В.П.);
Колектив Харківського кооператив
ного торгово-економічного коледжу (ди
ректор Вініченко К.П.);
Колектив Черкаського кооперативно
го економіко-правового коледжу ПУЕТ
(директор Зажирко М.П.).
###

За високу педагогічну майстерність,
впровадження інноваційних методів на
вчання, особистий внесок у розвиток
кооперативної освіти відзначено
ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств
(Укркоопспілки) переможців конкурсу
«Кращий викладач 2015 року» у коопера
тивних вищих навчальних закладах I рів
ня акредитації:
БАРГИЛЕВИЧ Ольгу Миколаївну, ви
кладача I категорії Житомирського коо
перативного коледжу бізнесу і права;
ЛОПАТОВСЬКУ Оксану Олександрів
ну, викладача II категорії Хмельницького
кооперативного коледжу ХКТЕІ;
БІГУН Ірину Василівну, викладача I ка
тегорії Івано-Франківського фінансовокомерційного кооперативного коледжу
ім. С.Граната.
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ІННА КУНИЦЬКА

ЯРМАРКУВАННЯ

ЩОРІЧНА ТРАДИЦІЯ
Протягом багатьох років підприємства споживчої коопе
рації (виробничі, заготівельні, ринки) згідно з розпоряджен
ням облспоживспілки проводять весняні (великодні) та осін
ні ярмарки з метою забезпечення населення сільськогоспо
дарською продукцією і продовольчими товарами за цінами
товаровиробників. Цьогоріч на суботніх ярмарках у м.Вінниця з 26 вересня по 31 жовтня підприємствами споживчої
кооперації реалізовано продукції на суму майже 1 млн. 300
тис. грн. А це - 45 тонн хлібобулочних та кондитерських ви
робів, 12 тонн ковбасних виробів, 23 тонни борошна та круп,
понад 110 тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація
продукції власного виробництва, заготівель проводилась за
зниженими на 10-15% цінами.
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1 м іс .

3 м іс .
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1 2 м іс .

30058

2 2 ,5 2

6 7 ,5 6

1 3 5 ,1 2

2 7 0 ,2 4
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01591

1 9 ,0 7

5 7 ,2 1

1 1 4 ,4 2

2 2 8 ,8 4

П іл ь г о в а
передпл ата
д л я с т у д е н т ів

23302

1 3 ,4 7

4 0 ,4 1

8 0 ,8 2

1 6 1 ,6 4

П ід п р и є м с т в а
і о р г а н із а ц ії

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти - залежно
від терміну передплати: на 1 місяць - 0,95 грн.; на 2-3 місяці - 2,15 грн.;
а 4-6 місяців - 2,60 грн; 7-12 місяців - 4,00 грн.
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