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Кооператори Хмельниччини - на передових рубежах 
інновації та модернізації. 

Подолавши затяжну кризу, кооператори Хмельниччини 
сьогодні забезпечують рентабельну роботу, постійно наро
щують обсяги господарської діяльності. Вони розуміють, що 
реформування кооперативного господарства - справа незво-
ротна. Відтак намагаються поетапно втілювати напрацьовану 
з'їздами споживчої кооперації області і республіки стратегію 
соціально - економічного розвитку системи. В її основі - тех
нічне переоснащення і модернізація оптової та роздрібної тор
гівлі, ресторанного господарства, ринків, заготівельно - пере
робного комплексу, забезпечення їх конкурентноспроможнос-
ті, нарощування мережі платних послуг. В міру фінансового 
зміцнення організацій та підприємств ця робота набула систе
мності, цілеспрямованості й результативності. 

Разом з тим правління Хмельницької облспоживспілки 
взяло курс на поглиблення демократичних процесів, передов
сім, в економічній сфері, надаючи більше самостійності та 
ініціативи низовим кооперативним структурам. Керівникам 



райспоживспілок, районних і сільських споживчих товариств, 
дочірніх підприємств надають можливість самостійно визна
чатися, як краще господарювати. За участі цих керівників по
передньо визначаються джерела фінансування. Вимога до них 
одна - позитивний фінансовий результат. На основі їхніх біз
нес-планів і прогнозів. 

Отже, правління ОСС і кооператори, пайовики об'єднані 
прагненням швидше розбудувати інноваційно-інвестиційну 
модель розвитку економіки обласної системи споживчої коо
перації. А вона, власне, і забезпечила суттєве просування на 
пріоритетних напрямах фінансово-господарської діяльності. 

Один із них -модернізація роздрібної торгової мережі на 
основі інновацій. Ще в 2005 році одним із перших в області 
кооперативний маркет, тобто магазин високого європейського 
рівня, було відкрито в Городку, де у вільному продажу що
денно представлено на вибір покупця 13 тисяч найменувань 
товарів. Місячний виторг магазину сягає 760 і більше тисяч 
гривень. Для активних покупців запроваджено зниження цін 
через дисконтні картки. За домовленістю з відділенням При-
ватбанку тут обслуговують клієнтів через пост-термінал, який 
спілчани городоччини придбали за безвідсоткову позичку. Це 
полегшує обслуговування пенсіонерів, працівників бюджет
них організацій, підприємств. Правління облспоживспілки ви
вчило і рекомендувало запровадити досвід городоцьких коо
ператорів в усіх районах. 

Пересвідчившись, що вони на правильному шляху, коо
ператори, очолювані головою Городоцького РСТ Галиною 
Саврій, у квітні 2008 року відкрили на околиці райцентру ще 
один магазин за європейським еталоном. У його торговельній 
залі площею 117 квадратних метрів виставлено понад 7,5 ти
сяч товарів. Місячний обіг і тут не опускається нижче рівня 
120 тисяч гривень. Селяни дякують спілчанам за облаштовані 
сучасні маркети в Цільному Олексинці, Кремінній, Лісоводах, 
Сатанові. На часі відкриття ще одного - в Жищинцях. 

Предметно вирішують такі проблеми у Славутському 
РСТ (голова правління Віра Савчук), Чемеровецькому (Віктор 
Кравець), Дунаєвецькому (Микола Кардаш), Волочиському 
(Віктор Слободянюк), Ізяславському (Антоніна Алексійчук) 
районних споживчих товариствах, Теофіпольській (Анатолій 
Літвінов) та Красилівській (Руслан Ковальчук) райспоживспі-
лках, Деражнянському плодоконсервному заводі (Віліян Сінь-
кевич), Хмельницькій міжрайбазі (Михайло Отроковчук). 

Правління облспоживспілки орієнтує керівників коопе
ративних організацій та підприємств, аби вони облаштовували 
під маркети магазини, розміщені неподалік транспортних роз
в'язок, автомагістралей, а також у колишніх бригадних селах. 

Магазини європейського рівня прикрашають Кам'янку та 
Кривин Славутського району, ті села, які розміщені вздовж 
автомагістралі Чернівці - Луцьк, а також віддалені містечка -
Плужне і Білогородка Ізяславського; Рудка, Вихрівка, Смот-
рич Дунаєвецького, Тишки, Берездов, Мирутин, Ганнополь, 
Іванівці Славутського; Шибено, Базалія, Святці і Караїна Те-
офіпольського; Холодці, Пахутинці, Війтівці Нова Гребля Во-
лочиського; Пилява, Адампіль, Лисанівці Старосинявського, 
Струга Новоушицького районів. 

Загалом до послуг покупців Хмельниччини - 72 маркети -
висококласних торгових центрів. Зокрема, в сільській місце
вості їх 53. Лише 2008 року введено в дію 36 таких магазинів. 
У значній частині із них торговельні процеси обслуговуються 
новітніми комп'ютерними системами, що дає можливість зав
жди мати під рукою інформацію щодо обсягів реалізації та 
залишків товарів, відтак професійно займатися їхнім моніто
рингом, повніше задовольняючи купівельний попит людей. 

Ще один напрям реалізації програми стратегічного розви
тку галузі - відновлення законсервованої торгової мережі і 
приведення її до конкурентноспроможного стану. За 2007-
2009 роки відновлено роботу майже 300 підприємств торгівлі, 
які перебували в несистемній оренді. Правління облспоживс
пілки послідовно вирішує також проблеми формування спеці-



алізованої мережі. Після 2003 р. відновлено роботу 25 магази
нів та відділів торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами, будматеріалами, друкованими виданнями, ювелір
ними виробами, тощо. Понад 50 відсотків такої поновленої 
роздрібної мережі тепер стали конкурентоспроможними. 

Модернізується і ресторанне господарство. Вишуканими 
інтер'єрами, багатим меню зустрічають відвідувачів ресторан 
„Україна", кафе „Світанок" та „Затишок" у Славуті, кафе у Бе-
рездові того ж району, ресторан „Колос" та кафе «Едем» у 
Красилові, ресторан „Весна" та кафе в Городку, кафе „Таню-
ша", „Смакота" в Кам'янці-Подільському. Ресторан „Золотий 
колос" та кафе «Центральне» у Волочиську, кафе у Писарівці 
та Війтівцях; кафе „Шанс" в Ізяславі, ресторан „Ікар" у Старо-
костянтинові, кафе „Меркурій", „Два серця" та їдальня „Біст
ро" в Хмельницькому. Лише за останні два роки в інновацію 
та модернізацію підприємств торгівлі та ресторанного госпо
дарства інвестовано 23 млн. грн. - удвічі більше, ніж за попе
редні роки. 

Все це разом узяте сприяло суттєвому нарощуванню обся
гів товарообігу, і, відповідно, валових доходів, які є основним 
джерелом для наступних інвестицій у розвиток кооперативної 
економіки. У порівнянні з 2003 р. загальний виторг роздрібної 
торгівлі у 2008 р. зріс (у діючих цінах) в 3,3 рази, а ресторан
ного господарства - вдвічі. У 2008 р. його отримано відповід
но 135 млн. 227 тис. грн. та 27 млн. 432 тис, що на 35 і 20 від
сотків більше попереднього. На підприємствах ресторанного 
господарства Хмельниччини за п'ять років у 2,1 рази зросли 
обсяги помісячного приросту виробництва власної продукції. 

Шість районів з цього показника подолали мільйонний 
рубіж. До нього наближаються ізяславські, старокостянтинів-
ські, шепетівські, чемеровецькі, теофіпольські кооператори. 

Поліпшується і структура товарообігу. Впродовж остан
нього п'ятиріччя реалізація непродовольчих товарів (у діючих 
цінах) збільшилася в 3,9 рази, її частка в загальних обсягах 
зросла в 2,5 рази, а в Волочиському, Городоцькому райспожи-

втовариствах та Теофіпольській райспоживспілці цей показ
ник значно вагоміший від середньообласного. Нарощуванню 
цих обсягів сприяє відпрацьований за останні роки комерцій
ний механізм товаропостачання. Зокрема, і через кооператив
ну оптову торгівлю. Утім, в хмельничан є доволі резервів для 
підвищення ефективності торговельного обслуговування тру
дівників краю. 

Дедалі чіткіше відстежуються позитивні тенденції в заго
тівельно-переробному комплексі та на кооперативних ринках, 
де проходить реалізація платних послуг. Минулого року тут 
отримано понад 32,0 млн. грн. заготівельного обігу. Для порі
вняння у 2003 р. цей показник становив лише 21,2 млн. грн. 
(приріст 48%). У Красилівській райспоживспілці та Славутсь-
кому райспоживтоваристві предметно займаються відгодів
лею тварин. Тут агропромисловий потенціал, природнокліма-
тичні умови регіону дозволяють ефективніше використовува
ти місцеві ресурси, займатися переробкою та реалізацією 
м'яса. 

Орієнтиром для підприємств переробної галузі області є 
Деражнянський плодоконсервний завод облспоживспілки. Він 
- лідер кооперативної харчової промисловості України. Лише 
за останні 5 років обсяги виробництва на підприємстві зросли 
в 2,7 рази. А минулого року тут вироблено консервованої 
продукції на 2,3 млн. грн. Завдяки невтомній праці директора 
Вільяна Сінькевича, його високопрофесійних спеціалістів і 
робітників підприємство з цього показника посідає третє міс
це в Укоопспілці. 

Швидко нарощують потужності щойно реконструйовані 
ковбасні цехи Красилівської райспоживспілки та Дунаєвець-
кого м'ясо-переробного комплексу, Волочиського забійного 
цеху, що дає змогу стабілізувати ситуацію в галузі переробки 
та реалізації м'яса в цих місцевостях. 

У планах кооператорів - відновити роботу пекарні в Ду-
наївцях та кондитерського цеху в Новій Ушиці, а також ство-



рити підсобне господарство з відгодівлі птиці, свиней та те
лиць у Деражні. 

Налаштовує на оптимістичні прогнози і діяльність 26 коо
перативних ринків, де одночасно здійснюють торгівлю 14,5 
тисячі фізичних осіб. Минулого року тут з різних джерел над
ходження реалізовано майже 90 тис. тон сільськогосподарсь
кої продукції і, зокрема, торговельно-заготівельними підпри
ємствами - 7 тис. тон. Ринки області реалізували населенню 
послуг в 2008 р. на 47,1 млн. грн., що в п'ять разів більше ніж 
у попередні роки. Суттєво покращили роботу ринки Дунаєве-
цького, Шепетівського, Старокостянтинівського райспожив-
товариств, Кам'янець-Подільського кооперативного виробни
чо-заготівельного підприємства. А загалом по облспоживспіл-
ці торік реалізовано населенню різних видів послуг майже на 
22 млн. грн., що на 12,1 млн. більше, ніж 2003 р. При цьому 
частка послуг у ринкових зборах зросла і становить 136%. Ри
нками облспоживспілки перераховано до місцевих бюджетів 
34,4 млн. грн. - за цим показником Хмельниччина посідає 
друге місце в системі Української споживчої кооперації. 

Завдяки реформуванню кооперативного господарства об
ласті суттєво поліпшилася фінансова ситуація. Усі галузі спі
лчан працюють без збитків, а кількість рентабельних суб'єктів 
господарювання зросла до 96 %. 

Проводиться цілеспрямована робота з нарощування влас
них обігових коштів, які тепер становлять понад 11 млн. грн. 
Для порівняння у 2003 р. мали дефіцит у 2 млн. грн. За останні 
5 років до бюджетів усіх рівнів та в позабюджетні фонди Х м е 

льницькі кооператори перерахували більше 55 млн. грн. При 
цьому з них 40 млн. грн. інвестовано в розвиток усіх галузей 
економіки. 

Напрацьовуючи економічний потенціал, хмельничани на
магаються повніше виконати взяті на себе зобов'язання перед 
пайовиками, ветеранами системи і населенням. За результата
ми фінансово-господарської діяльності пайовикам нараховано 
і виплачено 250 тис. грн. дивідендів. Майже в усіх райцент-

рівських маркетах запроваджено дисконтні картки, якими у 
2008 р. уже скористалися понад 30 тис. покупців. Поступово 
запроваджується механізм кооперативних виплат на придбані 
в кооперативних магазинах товари. А в Антонінському сіль
ському споживчому товаристві Красилівської райспоживспіл-
ки здійснено апробацію Положення „Про посилення стиму
лювання участі пайовиків у господарсько-фінансовій діяльно
сті споживчих товариств і спілок". 

Хмельницькі кооператори проявляють турботу про май
бутні кадри. У стінах новоутвореного кооперативного інсти
туту та його структурного підрозділу - коледжу, визнаного 
лідера сучасної спілчанської освіти в Україні, здобувають фах 
понад 1600 студентів. Зокрема, тут навчаються 40 відсотків 
сільських юнаків та дівчат, 118 дітей пайовиків - за галузевим 
замовленням організацій та підприємств. Поетапно реалізову
ється в життя і молодіжна концепція. Частка молодих праців
ників серед працюючих спілчан вона уже сягнула 30 відсот
ків. Заробітна плата кооператорів зросла у порівнянні з 2003 р. 
втричі. 

Як бачимо, вінничанами та хмельничанами зроблено чи
мало. Завдяки активістам, професіоналам-організаторам та 
самовідданим трудівникам, в центрах і на місцях, в кожнії 
кооперативній галузі долається криза, досягаються вагомі ре
зультати. Сьогодні подільські кооператори ставлять перед со
бою нові високі завдання, для виконання яких потрібні і сила, 
і воля, і наснага. Все це притаманно спілчанам X X I сторіччя 
здавна, від дідів і батьків прийняли вони естафету кооперати
вної ідеї і батьківську традицію перемагати в боротьбі. Немає 
сумнівів, що, мужньо долаючи труднощі і перепони вони 
зроблять все необхідне, щоби удосконалити кооперативне ви
робництво і обслуговування для підвищення добробуту жите
лів подільського краю, для процвітання і слави України. 


