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“КРАЮ” 5 РОКІВ!

Запрошуємо вас:
9:00 до 17:00, у суботу до 16:00, у неділю до 15:00

Понеділок  - вихідний
м.Славута, вул.Шевченка (Червона Площа), 8

моб. +380 67 983 61 06 

 

- роздрібна торгівля 
  ювелірними виробами;
- виготовлення ексклюзивних 
  ювелірних виробів на 
  замовлення, ручної роботи з 
  використанням дорогоцінного 
  каміння;
- всі види ремонту 
  ювелірних виробів;

ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН  
“АВГУСТ”
Надає послуги:

тел/факс (03842) 2-20-43

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â

24 лютого ГО ТП “Край” святкував 5-ту річницю з 
дня свого заснування.  Приємно,  що  за  цей  час  до 
чотирьох її засновників (В.Т.Соколовського, А.В.Казімірова, 
О.О.Супрунюка, В.В.Смалійчука) приєдналося багато 
однодумців, які на демократичних засадах стоять на захисті 
своїх законних економічних інтересів та прав. Завдяки їх 
співпраці “Край” став серйозною, сильною громадською 
організацією, яка дійсно працює, а не існує лише на папері. 
На рахунку “Краю” велика кількість громадських протестів, 
мітингів, благодійних акцій та здобутків у вирішенні багатьох 
регуляторних питань. Тому з нагоди 5-річчя ГО ТП “Край” ми 
вирішили поспілкуватися  з тими людьми, хто безпосередньо 
стояв біля витоків товариства та починав його роботу. Серед 
них помітною постаттю є Володимир Михайлович Кушніров.

- Відомо, що ви стали членом “Краю” одним з перших. Що 
стало приводом для такого рішення?

- Засновників “Краю” я знав ще до того, як створилася 
громадська організація. А після Помаранчевої революції 2004 
року виникла ідея про створення товариства підприємців, 
адже ми розуміли, що окрім нас самих, ніхто не захистить наші 
права. Тому, дочекавшись моменту, коли “Край” був офіційно 
зареєстрований, я без роздумів приєднався до ініціаторів 
його створення. Відомо, що спочатку членів товариства 
налічувалося лише декілька чоловік, тому мені було за честь 
стати “краянином” одним з перших. На перших порах нам 
доводилося дуже важко, адже не було налагодженої роботи 
та єдності колективу, недостатнім було фінансування. Окрім 
цього існувала проблема відсутності досвідченого секретаря 
організації, тому нам доводилося усім разом виконувати його 
обов’язки. Але після того, як цю посаду зайняв І.Д. Піголь, 
справи пішли набагато краще і швидше.

- Що об’єднує “краян”, окрім захисту власних інтересів?
- У нас свій стиль життя. Адже окрім бізнесу та громадської 

діяльності, ми багато часу проводимо разом, обожнюємо 
природу, туризм, екстремальні види спорту. До того ж  нами 
були організовані акції по очистці лісу, території біля джерел, 
льодової ковзанки на р.Утка. Також  у “краян” схожий 
політичний світогляд. Хоча відомо, що “Край” - позаполітична 
організація, але ми міцно стоїмо на демократичних засадах. 
Вже неодноразово влаштовували автопробіги на День 
незалежності, проводили вшанування козацьких могил та 
пам’ятника воїнам УПА в Стриганах.

-  Володимире Михайловичу, Ви є депутатом Славутської 
міської ради. Чи були такі випадки, коли доводилося захищати 
права “краян”?

- У депутати я пішов лише з міркувань захисту нашої 
організації, адже це єдина можливість  впливу на владу. Таких 
випадків, про які ви запитуєте, було дуже багато, але відзначу, 
що за час роботи “Краю” ставлення влади до товариства  
змінилося в позитивний бік: до нас прислухаються, нас 
поважають. Додам, що всі пропозиції та зауваження, що 
вносять представники “Краю” при розгляді важливих питань, 
беруться до уваги та приймаються.

- Ваші побажання “краянам” з нагоди святкування 5-ої 
річниці.

- Бажаю усім міцного здоров’я та зберегти та примножити 
все те, що було досягнуто за цих 5 років!

***
 Окрім Володимира Кушнірова, у витоків ГО ТП “Край” 

стояла представниця підприємців ринку Марія Степанівна 
Підборецька. Саме їй “Край” допоміг одній з перших. Тому 
ми вирішили запитати, чому її вибір випав на користь цієї 
організації, а не іншої?

-  Почалося все з того, що на ринку з’явилися проблеми 
з робочими місцями, і дійшло до того, що я разом з іншими 
підприємцями ледь не залишилася без  торгового місця, адже 

наші місця хотіли віддати іншим людям. Тому ми потребували 
допомоги і шукали, до кого звернутися. Саме в цей час 
організувалося ТП “Край”. На одних зборах у міськраді ми 
побачили, що засновники “Краю” - дуже розумні та енергійні 
люди, які активно захищають інтереси та права підприємців. 
Вже тоді про “краян“ склалося гарне враження. Тому ми, 
не вагаючись, саме до них звернулися за допомогою і 
задоволені, що питання вирішилося на нашу користь. З того 
часу я незмінний член “Краю”.

- Чи відчутною є підтримка товариства на даний час?
- Так. Відзначу, що підприємці, що працюють на ринку та 

є членами нашої громадської організації, перестали боятися 
контролюючих органів, адже тепер усі ми знаємо свої права. 
Окрім того, ми дуже задоволені роботою юридичної служби 
та мобільної групи товариства, яка просто миттєво реагує на 
всі наші звернення та скарги. Приємно і те, що координаційна 
рада завжди цікавиться, чим живуть члени організації, 
питаннями та проблемами підприємців.

- Ваші побажання представникам “Краю”.
- Я бажаю лише процвітання! За ці 5 років “Край” став 

дійсно сильною громадською організацією, яка є прикладом 
для наслідування іншим об’єднанням підприємців. 

***
З нагоди 5-річчя ми просто не могли не поспілкуватися з 

головою Хмельницького об’єднання громадських організацій 
та одночасно головою обласного осередку ТП “Край”, з 
людиною, яка була одним з ініціаторів створення “Краю” та 
була її першим керівником у Славуті - О.О. Супрунюком.

- Олександре Олексійовичу, чим відрізняється “Край” від 
інших громадських організацій?

- Найперше скажу, що таких організацій, як наша, є досить 
багато в Україні. Це я можу стверджувати, адже 20 лютого 
2010 року було створено Асамблею громадських організацій. 
Тобто ми вже вийшли на всеукраїнський рівень, що є 
результатом співпраці підприємців протягом останніх трьох 
років. Організаторами створення асамблеї були черкаські 
підприємці та представники Полтавщини та Київщини. Але 
ми разом з іншими організаціями Хмельниччини брали у 
цьому безпосередню участь. У нашій державі є різні типи 
громадських об’єднань. На фоні провладних організацій, 
які захищають лише її інтереси та тих, в яких одна людина 
виконує адвокатські функції під виглядом громадської 
організації, “Край” дійсно виконує свої першочергові 
завдання. Тип, близький нам, - це структуризована організація 
з активними та свідомими членами, яка існує за рахунок 
самофінансування. І я радий, що у “Краї” є обдаровані та 
активні люди, які так самовіддано працюють.

- Чи існують побоювання, що зі зміною влади можна 
втратити все, що було напрацьовано за цих 5 років?

- Загроза така є, і вона стосується не лише громадської 
організації, але і кожного з нас. Можуть повернутися часи, 
коли всі жили у страху перед кожним чиновником. Зрозуміло, 
що вони, як і ми, є заручниками вищого керівництва, але ми 
боремося не з чиновниками, а з системою. Навіть більше 
того, ми не лише намагаємося примусити посадовців 
працювати у правовому полі, але і хочемо захистити права 
тих чиновників, які відмовилися виконувати протизаконні 
вказівки вищого керівництва. Я думаю, у нас це вдасться, 
адже “Край” активно розвивається. Відомо, що існують 
осередки товариства у Славуті та Нетішині, нещодавно 
запрацював у Старокостянтинові, та зараз створюється 
міський осередок у Хмельницькому. Окрім того, нещодавно 
наші нетішинські колеги подали документи на реєстрацію 
обласного осередку ГО ТП “Край” Рівненщини, а саме 
створюється осередок в Острозі.

- Тобто можна сказати, що славутський “Край” 
започаткував підприємницький рух?

- Саме так. Просто у нас немає бажання втримати все 
“під собою”. У нас всі рівноправні, незалежно від посад, і 
“Край” підтримує будь-які демократичні ініціативи його членів. 
Кожен просто виконує свою роботу. У нас діють дуже потужні 
осередки, зокрема у Славуті та Нетішині товариство налічує 
близько 200 членів. Але ми не приймаємо або виключаємо з 
організації тих людей, які пасивні, які прийшли для того, щоб 
вирішити лише власні проблеми чи ведуть себе негідно у 
відношенні до працівників та партнерів. “Край” створений на 
принципах позапартійності, колегіальності та порядності. Всі 
члени погоджуються з цим, а решті тут не місце!

- Ваші колеги вже говорили, що у “краян” особливий спосіб 
життя. Які ще напрямки діяльності розвиваються членами 
товариства?

- У нас створено туристичний клуб, сімейний табір 
відпочинку. Цьогоріч хотіли створити подібний у Нетішині, але, 
не зрозуміло чому, отримали величезний опір з боку міськради. 
Хоча для дітей це все робиться безкоштовно. Планувалося 
зробити водну станцію, щоб була можливість займатися 
спортивним туризмом та навчати дітей, адже у нас є і серфінги, 
і катери, і байдарки. До речі, наші “краяни” робили сплави на 
байдарках по р. Случ, цього року було бажання “пройти” Горинь 
до впадіння у Случ, але через вищезгаданий спротив влади, 
ми не змогли цього зробити. Дуже багато людей цікавляться 
цією справою, спостерігаючи за нами. Не дивно, тому що у наш 
час, окрім нічних клубів, алкоголю та наркотиків, молоді люди 
нічого не бачать...

- Вас, мабуть, часто запитують, яка ж Вам вигода від 
“Краю”? Що відповідаєте у таких випадках?

- Так, дійсно. Скажу так: вигода є, пряма і непряма. Непряма 
- це бажання зробити так, щоб мої діти жили у нормальному 
суспільстві. А прямою вигодою є те, що я на протязі останніх 
років практично не плачу ніяких хабарів, не надаю сумнівної 
благодійної допомоги, а лише адресну та економлю на 
“планових” штрафах.

- Чого хочеться побажати членам “Краю”?
- Найперше, я вітаю усіх із 5-річчям нашої організації і 

бажаю всім дотримуватись християнських заповідей, адже це 
так важливо у наш час. Моє особисте кредо - не вкради, не 
бреши і не бійся, і я бажаю усім шукати друзів, а не ворогів, чим 
“Край” безпосередньо і займається!

Т.Маліновська



Кримінальний Кодекс України.
Стаття 368. Частина2. Одержання хабара у великому 

розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне 
становище, або за попередньою змовою групою осіб, або 
повторно, або поєднане з вимаганням хабара, карається 
позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років та з 

конфіскацією майна.
Ст 67. Обставини, які обтяжують покарання 

4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим 
службового або громадського обов’язку; 

*** 
“1 февраля 2010р в Киеве в ходе спецоперации был 

задержан и.о. начальника управления Госкомзема 
Вышгородского района Киевской обл. за вымогание взятки 
в 135 тыс. долл. с сообщниками. Чиновник требовала 135 
тыс. долл. за оформление 5 гектаров земельного участка”, 

- сказал В.Наливайченко.
Он уточнил, что посредники этой сделки были задержаны 

в одном из банковских учреждений Киева во время получения 
части суммы. В тот же день была задержана и чиновник.
Прокуратура г. Киева по материалам этой операции 

возбудила уголовное дело. Ко всем злоумышленникам 
избрана мера пресечения содержание под стражей

http://obkom.net.ua/news/2010-02-02/1335.shtml?rss

Те, що сталося восени 2008 року в селі Капустин 
Старокостянтинівського району, незвичайним для 
України не назвеш. Голову тамтешньої сільської ради, 
Гальому М.О. спіймали співробітники СБУ на гарячому 
при спробі взяти хабара у розмірі 1 тис доларів. Все 
задокументовано СБУ, описано, є диктофонні записи, 
покази свідків, оперативної групи. Але те, що коїться з 
того часу в селі, є унікальним навіть для нашої системи 
правосуддя з її “колядниками”. 
Як все починалося.
2006-му році з метою організації органічного виробництва, 

приїхала до нас американка українського 
походження Бронкема Валентина Романівна. 
Сповнена бажанням організувати корисну 
суспільству справу, з ентузіазмом взялася за 
роботу. Обрала землі, частина яких знаходиться 
на території с.Капустина Старокостянтинівського 
району. В Капустині взяла в оренду близько тисячі 
гектарів землі. Розпочала процес очищення землі 
від того мінерально-гербіцидно-пестицидного 
бруду, що нагромаджувався роками. На це ідуть 
роки і десятки тисяч доларів. Працюють десятки 
людей, техніка. Земля (і продукти, що вирощені 
на ній) вже сертифікується європейськими 
центрами сертифікації, є  документальні свідчення 
збільшення кількості гумусу. Народ з довколишніх 
сіл з купує продукцію з цих земель, бо знає що 
вони чисті і корисні. 
Вимагання.
І от йде 2008рік. Вже очистили деякі території, 

вже можна починати розвивати тваринництво, 
брати в оренду приміщення для худоби. А голова 
майнової комісії не підписує договір оренди 
приміщень. І загальні збори пройшли, люди згодні, 
всі формальності утрясли, а не підписує. Чому ж 
не підписує? Інвестор в підвішеному стані. Робити 
ремонт чи ні? Буде оренда чи ні? Невідомо. А в справу вже 
вгатила чимало коштів. 
А тут ще більша біда. Непрогнозована і непередбачувана 

в аграрних книгах цивілізованих людей. Сільський голова 
Капустина Гальома М.О. почав вимагати хабара - багато 
тисяч мертвих президентів. При цьому дав зрозуміти: “Не 
заплатиш - відберу в тебе твої гектари”. А така можливість в 
нього була, і про це детальніше. 
Землю в оренду дають тільки на рік. На п’ять дуже рідко. 

Для нашого ж інвестора важливо, щоб землю використовувати 
довгий час, бо не окуповується органічне вирощування за 
рік. Довго треба очищати землю. Також важливо, щоб вся 
земля була вкупі, щоб не було десь посередині ділянки, 
яку обробляють хімією. Тому в оренду були в взяті цілісні 
великі території. Взагалі, землі, що орендувала інвестор 
складаються з кількох категорій:
а) Ділянки, на які в людей є державні акти. Ці ділянки люди 

надали на правах оренди;
б) Ділянки, які є невизначеними паями (202га). Це ті 

ділянки, на які під час розпаювання був виданий земельний 
сертифікат, але люди їх з якихось причин не переоформили. 
Скажімо, померла людина, а спадкоємець за кордоном, 
чи мала дитина. Через 6 місяців цією ділянкою вже 
розпоряджається сільська рада. Сертифікати на землі в 
людей відібрано, люди не можуть витребувати належне їм 
майно та реалізувати в повній мірі своє законне право. Також 
в разі смерті пайовика спадкоємці не можуть дізнатися, чи в 
повному обсязі реалізоване право на землю, адже земельний 
сертифікат відсутній. Право власності людини таким чином 
порушено.
в) Невитребувані паї (420га). Це ноу-хау Капустянської 

с/ради. В середині 90-х розпайовувалася земля (958га). 
Люди отримали сертифікати приблизно на 4,5га землі кожен. 
На початку 2000 року виходить постанова. В ній говориться, 
що якщо є схили чи заболочені місця, то на них не давати 
державні акти, бо ця земля не є ріллею. Людям давати тільки 
ріллю. А якщо в людей до земельного сертифікату включена 
інша категорія землі, то видавати державний акт на сіножать 

РЯТУЙТЕ НАС ВІД ЗЛОДІЯ
або на іншу категорію, яка встановилася як результат 
вищевказаної постанови. Але оце “видавати державний 
акт на сіножать чи іншу категорію” якось пропало без сліду. 
Так от, в результаті, ріллі видали в середньому по 1,37га 
на кожного пайовика Капустина. Більше ніж 2Га забрали, 
і не реалізували таким чином земельне право громадян. 
Вкрали, якщо по-простому сказати. Бо розпоряджаються 
цією землею, як виявилось, вже не громадяни, а влада. 
Договір оренди написано між інвестором і с/радою. І в 
договорі написано, що в оренду здали (ось воно, диво) - 
РІЛЛЮ! Більше половини ж такої землі взагалі неможливо 
чи дуже важко було використати під органічне вирощування, 
непридатна вона тому що, бо лише на папері вона - рілля. 
До речі, про людську землю, якою розпоряджається 

сільська рада (пункти б) і в) окрема історія, варта цілої 
статті. Лише в судовому порядку в людей є надія повернути 
незаконно відібране від них право на землю. І більше ніж 
120 капустинців написали заяву не віддавати цю землю до 
відновлення в судовому порядку їхніх порушених прав. Але 
Гальома М.О., не дивлячись на це, знову віддав її комусь на 
використання. Цей представник влади відговорює людей від 
позову, агітує їх надати саме йому права розпоряджатися 
людським майном. Нащо йому це? З огляду на описувані 
події ясно як день - щоб брати хабарі з майбутніх орендарів. 
А що буде далі з землею? Не виключено, що ці землі колись 
“прихватизуються” кимось.
Так от, про можливості голови щодо цих категорій земель. 

Він, як представник влади на селі, має великий вплив на 
людей, в яких є державні акти. І при бажанні та відсутності 
порядності легко налаштовує людей проти інвестора. А от 
відносно невизначених (пункт б) та невитребуваних паїв 
(пункт в) у голови дійсно царські повноваження. Він особисто 
може “казніть і міловать”. Адже згідно розпорядження голови 
Старокостянтиніської райдержадміністрації від 16.03.2002р 
голови с/р вносять пропозиції по використанні земель до 
районних земельних комісій і можуть таким чином підняти 
чи опустити вартість оренди, взагалі порекомендувати 
іншого орендаря. Заява на оренду землі без погодження 

сільського голови взагалі не потрапляє на земельну 
комісію району. “В законі так не написано, але так роблять 
з огляду на усну вказівку голови райдержадміністрації” 
(цитата з протоколу допиту прокуратурою свідка по 
кримінальній справі начальника управління держкомзему 
у Старокостянтинівському районі). Також, якщо після 
підписання договору голова с/р (скажімо, через відсутність 
настрою, прим. автора) відмовиться підписувати акт 
приймання-передачі землі, то договір вважається недійсним 
(цитата звідти ж).
Приміщення ж під худобу не давав в оренду брат сільського 

голови, він же - голова майнової комісії в Капустині. Проте він 
мав з радістю підписати договори оренди, після того як “вони 
візьмуть” (цитата з диктофонного запису, що є в крим.справі) 
хабар. 
Таким чином, сільський голова Гальома М.О. з 

мовчазної згоди керівництва мав можливість одноосібно 
розпоряджатись сотнями гектарів землі і людським майном. 
Багато дореволюційних поміщиків могли позаздрити такому 
багатству. І вчинив він з ним так само як зі своїм. Почав 
вимагати гроші за право ним користуватись.
Хабар.
Що зробив би українець? Правильно. Поторгувався б і 

заплатив, а потім ще раз і ще. Так робимо всі ми і тому ми 
в такому г..і. Та американка виявилася порядною і чесною 
людиною. Ну не звикла вона до корупції і вірила в нашу 
державу, в справедливий суд і безповоротність кари для 
злодія. Написала заяву в СБУ. Зробили оперативники мітки 
на 100 долл купюрах, всього тисячу доларів (перша частина 
хабара). Підготували захід. І зранечку в п’ятницю, 31 жовтня 
2008 року, наш Гальома М.О. вже писав явку з повинною.
Все. Хеппі-енд, як кажуть в народі (щасливий кінець).
Покарання.
А що ж далі? Вигнали з ганьбою злодюжку голову? 

Справедливість перемогла? Справи у інвестора пішли на 
краще? Ні, шановні, не забувайте, в якому районі якої держави 
ви живете. СБУ відкрила кримінальну справу. Її передали 
прокуратурі, та - міліції. Представляє обвинувачення в суді 
вже 3-ій представник прокуратури. Суд затягується. Зараз 

справа розглядається Головою Старокостянтинівського 
районного суду Сіньковим О.Г. у міжрайонному суді міста 
Старокостянтинова Хмельницької області. Деякі засідання 
не відбулись, бо потерпіла не прийшла. Їй канцелярія суду 
чомусь забувала присилати повістки. Останній раз судове 
засідання не відбулося, бо адвокат підсудного не прийшов. 
Цікаво, коли він вже прийде і чи прийде взагалі? А за цей 
час свідчення, що причетні до справи аморфно змінюються, 
справа “розмивається”. 
Мало того що скомпрометований чиновник не ізольований 

від суспільства (як це зробили наприклад в Києві, див. 
епіграф). Ви не повірите, але він і далі на посаді голови! Так 
само прикидається порядним і чесним чоловіком і багато 
хто йому вірить. Наче нічого не трапилось, він реалізовує 
свої погрози стосовно інвестора і користується тими самими 
повноваженнями. На засіданні тої самої земельної комісії, 
наш голова розказує нічим не підтверджені казки про те, що 
ніби інвестор нічого не робить для села. Хоча, ось неповний 
список зроблених справ, все документально підтверджено: 

* Оренда автобуса, щоб возив малечу до сусіднього села 
у школу - хоч ці справи мав вирішувати сільський голова. 
Дітлахи роками і в сніг і в дощ діставалися декілька кілометрів 
до сусідньої школи. ($300).

* Ремонт мотора водонапірної башти на селі (біля 3000 
грн.)

* Організація гуртків художньої діяльності для дітей - щоб 
не швендяли і бикам хвости не крутили.

* Ремонт місцевої школи.
* Організація літнього табору, була спеціально запрошена 

американська вчителька 
* Вперше за багато років допомога сім’ям на селі, в яких 

померли родичі
* Кошти на лікування хворих - в тому числі лише дружині 

пана Гальоми М.О. 1600 гривень (Очевидно, треба було 
пропонувати вільноконвертованою валютою. Але все як у 
прірву, що не даєш “всеееее мааалооооо”)

* Так як у Капустинських людей самий найменший 
земельний пай не лише по розміру ділянки, але й по оціночній 
вартості - Валентина Романівна віддала як допомогу селянам 
за 2008 рік ще додатково зерна для годівлі їх худоби (близько 
120 грн. на людину). За що наш герой у червоних шароварах 
(сільський голова) ще й докорив - “дала не те що треба:.” 
І от наразі людину, Бронкему Валентину Романівну, яка 

робить так багато корисного для суспільства, яка чесно 
виконала свій громадянський обов’язок, цькують 
і виживають, як і двох її попередників.
Питання без відповіді.
Наразі, виникають закономірні запитання:
- Чому до сих пір не усунуто з посади 

корупціонера? Адже суд може тривати роками, а 
він і далі користується всією повнотою влади. 

- Як так сталось, що на ключових посадах в 
селі опинилися 3 брати і окупували таким чином 
владу на роки? (є ще 3-ій брат, він наразі депутат 
с/ради і директор комунальної фірми при с/р)?

- З чиєї вини сталось так, що голова має 
можливість одноосібно вирішувати долю сотень 
гектарів земель?

- Невже районна адміністрація не знає, що 
при владі в селі скомпрометована людина? 
Якщо не знає, то нащо нам таке непрофесійне 
керівництво? А якщо знає, то чому не вживає 
заходів? Чому не приймаються відповідні міри 
прокуратурою?
Надіємось на підтримку громадян району в т.ч. 

колег-підприємців. Також маємо надію, що ця 
стаття буде передрукована на шпальтах вільних 
та незаангажованих газет, як-от “Громади міста” 
з посиланням на наше видання.

P.S. В цій невеликій статті неможливо описати всю повноту 
відносин між представниками нашої влади та інвестором. 
Поза нашою увагою залишилось: як налаштовував державний 
службовець Гальома М.О. людей проти інвестора (про що є 
заява в прокуратуру з відеозаписом); як землю, що відібрали 
в людей як непридатну, надають в оренду в якості ріллі; як 
інвестору просто вставляють палки в колеса. Скажімо, на 
простий запит інвестора “Скільки в мене було в оренді землі 
на початок 2009року” (це потрібно для податкової), відповіді 
не надала ні сільська рада, ні райдержадміністрація, ні 
земельний відділ. Податки ж інвестор платить за старими 
даними, а землі вже значно менше; як разпайовували 
майно в 90-х і чи все розпаювали, чи може залишилось 
щось і кому це “щось” дістанеться; як люди, що роками 
користувались землею, не платять потім за це податки. І 
пов’язані з цим “відкати”; як впливає на майбутніх інвесторів 
подібне відношення зі сторони місцевих царьків; чому немає 
підтримки органічного господарювання на державному рівні.
До цих тем ми звернемось в наших наступних статтях. 

Іван Артеменко

Звернення громадської організації “Край” 
м. Староконстянтинова до влади району

Ми дедалі ясніше розуміємо, що наша держава слабка 
і не в змозі забезпечити справедливість, а також захист 
чесних і порядних людей від злочинців. Цей приклад 
- яскраве тому підтвердження. Тому ми, громадська 
організація “Край”, бажаючи захистити свого колегу від 
злодія, вимагаємо:

- усунути з посади до винесення рішення судом 
скомпрометованого сільського голову Гальому М.О.;

- притягнути до відповідальності осіб, що не зробили 
цього до теперішнього часу, давши тим самим дозвіл на 
продовження злочинних діянь.
З неосяжним терпінням чекаємо задоволення наших 

вимог, а також звіту через ЗМІ про їх виконання від 
керівництва району та представників прокуратури. 
 Координаційна рада ГО ТП “Край” м.Староконстянтинова 
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Останнім часом все частіше доводиться чути, що люди 
стали слабші, не такі міцні, як були раніше. Однією з причин 
називається погана їжа. Хімія, як кажуть в народі. І справді, 
ми споживаємо зразу “три в одному”: трішки продуктів, трішки 
хімічних добавок, та в “нагрузку” (як колись давали зіпсованих 
оселедців) через 5 років букет хвороб, які для більшості 
людей на момент їх виявлення майже неможливо здолати. 
Якщо взяти онкологічні захворювання, то щороку кількість 
хворих на рак у нашій державі збільшується на 2%. Про це 
заявив головний онколог МОЗ України Ігор Щепотін. Згідно зі 
статистикою, злоякісні пухлини має кожен 50-й українець. При 
цьому однією з причин раку є неякісні продукти. На сьогодні 
ракові захворювання знаходяться на другому місці у світі за 
показниками смертності. До 2020 року експерти прогнозують 
першість онкозахворювань. Майже третина всіх злоякісних 
пухлин викликана курінням, трохи більше - неправильне 
харчування, 5% - вживанням алкоголю, всі інші випадки 
- результат забруднення навколишнього середовища. На 
онкологічному обліку в Україні перебуває близько 850 тисяч 
чоловік. Найчастіше, за словами медиків, на рак хворіють 
жителі східних та південних регіонів країни, що найбільш 
забруднені промисловістю. Причому онкохворих людей 
годують хлібом, який прискорює погіршення стану людей, а не 
покращення в лікуванні хвороби.

Вихід бачиться у впровадженні органічного виробництва 
- вирощування продуктів без використання “хімії”. 

Тут ми спробуємо ознайомити загал з тим, що таке 
органічне виробництво і “з чим його їдять”.

Що таке органічне сільське господарство 
За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) “Органічне сільське 
господарство - виробнича система, що підтримує здоров’я 
ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить від екологічних 
процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, 
характерних для місцевих умов, при цьому уникається 
використання шкідливих ресурсів, які викликають 
несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство 
поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою 
покращення стану навколишнього середовища та сприяння 
розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня 
життя для всього вищезазначеного”.

Що таке органічні продукти? 
Органічні продукти - це такі продукти, при виробництві 

яких:
* у рослинництві заборонено використовувати  

отрутохімікати для боротьби з бур’янами, шкідниками й 
хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного 
походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно 
препаратами натурального походження, а для живлення 
ґрунту й рослин використовуються органічні добрива;

* категорично заборонене використання генетично 
модифікованих організмів;

* у тваринництві не дозволяється застосовувати 
стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування 
тварин використовуються профілактичні засоби й 
гомеопатичні препарати.

Органічними можуть бути тільки ті продукти, які 
вироблені відповідно до затверджених правил (стандартів), 
а виробництво пройшло процедуру сертифікації у 
встановленому порядку.

При цьому органічна продукція належним чином 
маркується. На етикетці повинен бути нанесений відповідний 
логотип, а також інформація про відповідний орган 
сертифікації. 

Переваги органічних продуктів
* Відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, 

високі стандарти якості органічної продукції, мають позитивний 
вплив на ваш організм, охороняють ваше здоров’я.

* Органічні продукти безпечні для людини й навколишнього 
середовища, вони не забруднені нітратами, важкими 
металами, залишками пестицидів, гербіцидів й інших речовин 
хімічного синтезу. 

* Органічні продукти не містять хвороботворних мікро-
організмів, паразитів і алергенних компонентів.

* Органічні продукти не містять генетично модифікованих 
організмів і речовин, зроблених на їхній основі.

* Органічні продукти зберігають живильні властивості, 
якість, безпечність й натуральний склад при переробці, 
оскільки використовуються тільки натуральні методи 
переробки й традиційні рецепти, природні речовини й 
матеріали для пакування, заборонене використання 
синтетичних ароматизаторів, консервантів, добавок і т.д.

* Вживання органічних продуктів опосередковано сприяє 
збереженню навколишнього середовища, а саме позитивно 
впливає на відтворення природної родючості ґрунтів, 

сприяє збільшенню природного біорізноманіття; поліпшує 
здоров’я тварин, оскільки застосовуються такі методи їхнього 
утримання, які узгоджуються з їх природними потребами й не 
заподіюють страждання тваринам.

Що дасть впровадження органічного виробництва в 
Україні?

* відтворення родючості грунтів та збереження навко-
лишнього середовища; 

* розвиток сільських територій та підйому рівня життя 
сільського населення; 

* підвищення ефективності та прибутковості сільсько-
господарського виробництва;

* зебезпечення споживчого ринку здоровою якісною 
продукцією;

* зміцнення експортного потенціалу держави;
* поліпшення іміджу України як виробника та експортера 

високоякісної здорової органічної продукції;
* забезпечення продовольчої безпеки в Україні;
* поліпшення загального добробуту громадян держави.
Органіка в Україні.
* Україна, маючи значний потенціал для виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, 
споживання на внутрішньому ринку, досягла певних 
результатів щодо розвитку органічного виробництва. Так, 
площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в 
Україні, задіяних під вирощуванням органічної продукції 
складає більше чверті мільйона гектарів, а наша держава 
входить до двадцятки світових країн-лідерів органічного 
руху. Доля сертифікованих площ серед загального 
об’єму сільськогосподарських угідь України складає 
близько 0,7%. При цьому, Україна займає перше місце в 
східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі 
органічних сільськогосподарських угідь, спеціалізуючись 
переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних 
культур. Окрім того, в нашій державі сертифіковано понад 30 
тис.га дикоросів.

* В останні два роки спостерігається тенденція наповнення 
внутрішнього ринку власною органічною продукцією за 
рахунок налагодження власної переробки органічної 
сировини. Зокрема, це крупи, соки, сиропи, повидло, мед, 
м’ясні вироби.

* Офіційні статистичні огляди IFOAM стверджують, що 
якщо на початок 2003р. в Україні було зареєстровано 31 
господарство, що отримало статус “органічного”, то у 2008 р. 
в Україні нараховувалось вже 118 сертифікованих органічних 
господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 
сільськогосподарських земель склала 269984 га.

* Повільний та однобічний розвиток органічного 
виробництва в нашій країні спричинений незавершеністю 
створення законодавчої та нормативно-правової бази, яка 
б чітко окреслила державну політику у сфері органічного 
виробництва, створила умови для законодавчого визнання 
та захисту органічних продуктів, формування національної 
системи сертифікації, затвердження правил, стандартів 
і чіткої, ефективної системи державної підтримки та 
стимулювання розвитку органічного виробництва.

* В Україні поки що не існує жодного нормативного акту, який 
би регулював органічне виробництво. Відповідно, вітчизняні 
виробники проходять процедуру органічної сертифікації свого 
виробництва за діючими міжнародними стандартами, частіше 
за все - це норми Європейського Союзу.

* На сьогоднішній день держава все ж намагається 
підтримати цей сектор економіки. Державною цільовою 
Програмою розвитку села на період до 2015 р. планується 
довести обсяг частки органічної продукції у загальному 
обсязі валової продукції сільського господарства до 10 
відсотків, передбачається стимулювання ведення органічного 
сільського господарства, унормування розвитку органічного 
землеробства та створення системи його сертифікації.

* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 
березня 2008 року № 534-р затверджений орієнтовний 
план законопроектної роботи на 2008 рік, яким Міністерству 
аграрної політики України доручено розробити проект Закону 
України “Про органічне виробництво”. При Міністерстві 
створена робоча група фахівців, яка займається підготовкою 
законопроекту. Варто зазначити, що Верховною радою 
України в 2007 р. в першому читанні був прийнятий проект 
Закону України “Про органічне виробництво”.

* Прийняття законопроекту повинно започаткувати 
розробку повного пакету нормативно-правових актів для 
формування ефективної законодавчої бази європейського 
рівня і створення реального правового поля для забезпечення 
рівних умов функціонування суб’єктів господарювання 
органічного напрямку.

Іван Артеменко.

ОРГАНІЧНЕ ЖИТТЯ

З ПАСПОРТОМ ПО ПИВО
Немає вісімнадцяти - до слабоалкогольних не доріс.
Сьогодні стало звичним явищем, коли пиво, бірмікси, ром-

коли та інші напої, що входять до переліку слабоалкогольних, 
вільно споживають підлітки, і навіть, чого гріха таїти, 
школярі молодших класів. Дивно й те, що батьки не лише 
не забороняють дітям “кайфові” напої, а й заохочують до їх 
вживання. Мовляв, чим би дитя не бавилось... Хоча нікому 
не секрет, що підлітковий алкоголізм розпочинається саме 
з пива. 

Нарешті в боротьбу з алкоголізмом, у тому числі дитячим, 
включилися наші законодавці. Відтак 21 січня Верховна 
Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Закону 
України “Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів”, який забороняє вживання 
пива та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях, 
освітніх закладах та ін. 

Закон набув чинності з 11 лютого. Відповідно до 
його положень, забороняється споживання пива (крім 
безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв 
у навчальних та освітньо-виховних закладах, закладах 
охорони здоров’я, культури, на дитячих та спортивних 
майданчиках, у закритих спортивних спорудах (крім пива 
у пластиковій тарі), у державних установах, ліфтах і 
таксофонах тощо. 

Є певні нововведення і стосовно обмеження продажу пива 
та слабоалкогольних. Зокрема, ні продавати, ані купувати 
такі напої не мають права ті, кому ще не виповнилося 
вісімнадцяти. 

Забороняється продавати такий товар у приміщеннях 
та на території навчальних закладів, закладів охорони 
здоров’я, у закритих спортивних спорудах тощо. 

Крім того, продавець таких напоїв, якщо має сумніви 
щодо віку покупця, зобов’язаний вимагати паспорт чи 
інший документ, що підтверджує вік. Якщо ж покупець 

відмовляється надати такий документ, продавець не має 
права продати пиво, слабоалкогольні чи цигарки. 

Аргументи на 
кшталт “документи 
з собою не ношу”, 
“не маєте права 
вимагати” тощо 
навряд чи спрацюють. 
Зважаючи на штрафні 
санкції, підприємець 
не ризикуватиме 
репутацією та 
власними коштами, 
оскільки сплатити 
за порушення 
доведеться не мало 
ні багато - аж 6800 
гривень.

Поліна Муравська

Щорічний медогляд працівників у Нетішині вартує 
197,61 гривень для чоловіків та 215,08 гривень для жінок. 
Для порівняння: вартість подібних медоглядів у Славуті 
становить близько 110 гривень, у Старокостянтинові 
- 77 гривень, в Острозі ще менше - всього 62 гривні. 
Від чого залежить така калькуляція, поки залишається 
загадкою. 

Зважаючи на економічну кризу, роботодавці, які за 
законом повинні оплачувати профілактичні медичні 
огляди, наразі не спроможні дозволити собі таке дороге 
“задоволення”. Медсанчастина, у свою чергу, зловживає 
монопольним становищем, тим самим порушує права 
роботодавців. Ось і вирішили підприємці зайнятися 
захистом цих самих прав, та поки що безрезультатно.

Ще в жовтні минулоріч громадська організація 
товариства підприємців “Край” звернулась до 
Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна 
частина №4” з проханням надати калькуляцію вартості 
медоглядів та пояснити причину високої вартості 
послуги з проведення медичних оглядів працівників. 
На диво, відповідь не забарилася. У ній головний лікар 
СМСЧ-4 Юрій Уляницький зазначив, що на цілковито 
законних підставах ціну на всі види послуг встановлює 
сама установа. У листі йдеться: “Джерелом залучення 
додаткових коштів для гідного функціонування 
бюджетних установ є надання ними платних послуг.

Бюджетним установам та організаціям надається 
мінімальне фінансування з бюджету лише на 
захищені статті видатків. Необхідність надання 
послуг обумовлена залученням додаткових грошових 
коштів, особливо в теперішній час при умові вкрай 
недостатнього фінансування з боку держбюджету. Тому 
питання про залучення додаткових грошових коштів є 
дуже актуальним”.

Ще б пак! Виходячи з отриманої інформації, 
напрошується висновок, що послуги коштують 
залежно від того, як розіграється апетит у керівництва 
медсанчастини. І чому саме “гідне функціонування” 
нетішинської СМСЧ-4 є таким дорогим порівняно з 
іншими містами? Щодо калькуляції вартості медоглядів, 
звісно ж, її не було надано.

Після такої відповіді представники “Краю” активно 
й наполегливо взялися шукати правди в інстанцій, які 
б повинні були захищати права споживача лікарняних 
послуг. Зверталися з проханням перевірити економічне 
обґрунтування тарифів на послуги з проведення 
обов’язкових та періодичного медичних оглядів 
працівників певних категорій та повідомити про 
результати розгляду звернення.

Та переписка триває і досі, оскільки питання просто 
переливається з пустого в порожнє. “Органи державного 
контролю за цінами не мають права проводити 
позапланові перевірки суб’єктів господарювання”, - 
повідомила “Край” наприкінці грудня державна інспекція 
з контролю за цінами в Хмельницькій області. 

Зволікає з конкретною відповіддю і Хмельницьке 
обласне територіальне відділення антимонопольного 
комітету України, де пояснили, що оскільки “виникла 
необхідність отримати додаткову інформацію від ДЗ 
“Спеціалізована медико-санітарна частина №4”, термін 
розгляду продовжено до 18 лютого. Зазначена дата вже 
минула, а “Край” так і перебуває в очікуванні...

Поліна Муравська

МІСЦЕВІ 
РОЗЦІНКИ

Медичний бізнес по-нетішинськи
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ЯКІСТЬ  -  ЦЕ  КОЛИ  
ПОВЕРТАЄТЬСЯ  ПОКУПЕЦЬ ,  

А  НЕ  ТОВАР

Серед безлічі різноманітних крамничок, 
банків, перукарень та інших установ, без яких уже 
неможливо уявити життя в місті Славуті, скромно 
причаївся на площі Т.Шевченка ювелірний салон 
“Август”. Чому скромно?  Та тому, що про поважність 
і надійність цього салону говорить не помпезність чи 
вибагливість зовнішнього вигляду, а якість роботи, 
професійність майстрів, увага та чесність, яку 
гарантують тут кожному клієнтові, й, найголовніше, 
довіра, яка вже протягом 15 років є незмінною 
партнеркою “Августа” у житті ювелірного світу. Варто 
лише зайти в салон, як одразу потрапляєш немов 
у казку, де все виблискує сяйвом, переливається 
промінням, словом - заворожує. У майстерні ж - 
перехоплює подих, здається, що тут, де створюються 
унікальні, неймовірної краси коштовності, панує 
якась незвичайна таємниця. Намагаюся її розгадати, 
поспілкувавшись із власником ювелірного салону 
Августом Вацлавовичем Вольським.

- Августе Вацлововичу, сьогодні Ви - успішний 
підприємець, ювелірний майстер “з великої літери”. 
Розкажіть, будь ласка, як усе розпочиналося, якими 
дорогами Ви вийшли на цей шлях?

- У 1981 році я закінчив Львівське художнє професійно-
технічне училище та здобув кваліфікацію майстра-
ювеліра 4-го розряду. Практику проходив у відомому 
львівському ювелірному салоні “Діамант”. Виконав свій 
громадянський обов’язок як військовозобов’язаний. А 
після служби навчався у Здолбунові на залізничника, 
отримавши кваліфікацію помічника машиніста тепловоза 
у 1983 році. Далі потрапив у львівську школу міліції, де 
навчався за спеціальністю “Карний розшук”. Працював у 
правоохоронних органах: спочатку в Корецькому районі 
Рівненської області дільничним інспектором, а згодом - і 
в Славуті у відділі карного розшуку. 

- Маючи за своїми плечима такий багатий досвід і 
знання у багатьох сферах, Ви зрештою обрали саме 
ювелірну справу.

-  Певно це й є моя доля, можливо навіть і спадковість, 
адже мій дядько - знаний у Львові ювелірний майстер, 
заслужений художник України. Свій життєвий шлях я 
розпочав із цієї справи. Нею постійно жив, майструючи 
різні ювелірні вироби у вільний від роботи час. Завжди, 
навіть після натрудженого дня, ніби відпочивав, 
створюючи щось красиве та незвичайне, вкладав у це 
усю свою душу. Та врешті-решт повернувся до ювелірної 
справи і віддаю їй тепер майже усе життя.

Звичайно старт, як і в будь-якій іншій справі, був 
нелегкий. Тим більше враховуючи те, що на той час ми 
з моїм партнером були єдині, хто наважився відкрити 
свій ювелірний салон не лише в регіоні, а й в Україні в 
цілому. Розпочинаючи ювелірну справу, навіть працював 
безоплатно, виконував різні замовлення на виготовлення 
та ремонт прикрас, різних виробів безкоштовно. Таким 
чином салону вдалося завоювати авторитет якості, 
гарантії, чесності, здобути довіру та популярність і 
заохотити постійних клієнтів. Адже якість - це коли 
повертається покупець, а не товар. Спочатку доводилося 
працювати самому, а згодом підібрав хорошу команду, 
самостійно, можна сказати, виплекав своїх учнів, 
навчивши їх ювелірній майстерності. 

- Зараз ювелірний 
салон “Август” ко-
ристується великою 
шаною і вважається 
кращим у цілому 
регіоні. Як Вам вдалося 
досягти такого авто-
ритету в сучасних 
конкурентних рин-
кових умовах?

- Так, дійсно, зараз 
є багато хороших 
ювелірних майстрів, 
які добре знають свою 
справу. Однак, не 
кожен хоче брати на 
себе низькооплачувану 
роботу, яка натомість 
потребує чималих 
затрат часу і засобів. 
Ми ж  у “Августі” не 
відмовляємо жодному 
клієнтові, беремося 
за будь-яку роботу 
і добросовісно її 
виконуємо. Ще однією 
вадою більшості 
ювелірних магазинів 

є продаж низькопробного, турецького золота. Вони 
заманюють покупців низькими цінами і “збувають” їм 
прикраси, які згодом рвуться, гнуться, ламаються, 
окислюються - та й уміст золота в таких виробах низький. 
Відрізнити ж візуально, чи якісна прикраса, дуже важко. 
Ми в свою чергу завжди намагаємося догодити своїм 
клієнтам, ніколи не пропонуємо їм низькосортний товар, 
гарантуємо його якість. Тому й користуємося повагою 
і авторитетом не лише в регіоні, а й далеко за його 
межами. 

- Августе Вацлавовичу, Ви відомий не лише своїми 
чудовими, оригінальними ювелірними прикрасами, але й 
як творець пам’ятних значків до 100-річчя заснування 
братства князів Острозьких. Виготовили емблему 
“почесний громадянин міста Острога”, неймовірно 
гарний клейнод. Саме Ви відтворили реліквію - медаль 
“Князь Острозький”, оригінал якої є в єдиному екземплярі 
в Росії. А тепер працюєте над надзвичайно гарною 
ідеєю - створенням шахів зі срібла. Знаємо, що в такого 
талановитого чоловіка, як Ви, є не менш талановитий 
і вправний син Артем.

- Мені дуже приємно, що мій син пішов по моїх 
стопах. Він теж оволодів ювелірною майстерністю, 
а на додачу ще й опанував професію коваля. Артем 
викував храмову браму в центрі із фігурою апостола 
Андрія. Копію острозької вежі біля Острога прикрашає 
виготовлений ним флюгер “Козак-прапороносець”. А 
на одному із автомобілів, який часто можна побачити в 
Славуті, красується кований вікінг. Син гідно продовжує 
нашу родинну справу, росте, розвивається, вдосконалює 
свої уміння. 

- Знаю, що ви одним із перших стали членом 
товариства підприємців “Край”, стояли, так би 
мовити, у його витоків. 

- На той час свавілля влади і цькування підприємців 
настільки поширилося, що просто необхідно було 
створити таку організацію, яка б не лише надавала 
інформаційні чи юридичні консультації, а й допомагала 
б у вирішенні складних проблем. Багато хто розумів, що 
потрібно згуртуватися в одне ціле і разом добиватися 
правди, відбиватися від свавільних посягань, шукати 
справедливості. Адже ж не дарма в народі говорять, що 
“гуртом і батька легше бити”. Тоді ініціатором створення 
такого об’єднання виступив О.Супрунюк, який вже мав 
значний досвід у сфері підприємництва, користувався 
повагою і шаною серед колег. Він і став лідером ХО 
ОГО “Край”. Для мене зараз “Край” є невід’ємною 
частиною моєї підприємницької діяльності, помічником 
і порадником у сфері бізнесу.

- А що Ви думаєте про сучасне законодавство, яке 
стосується підприємницької діяльності? Чи дає воно, 
на Вашу думку, змогу безперешкодно створювати і 
розвивати бізнес в нашій країні?

- Я переконаний, що наше законодавство зараз 
потребує невідкладних змін і реформ, адже є дуже 
розмитим, нечітким. Закони, які воно представляє, 
подекуди є просто нереальними для виконання. Малий 
бізнес в Україні, у повному сенсі цього слова, тоне через 
єдиний податок, який практично уже давно таким не є. 
Не останню роль у справі “знищення” бізнесу відіграють 
численні відрахування у різноманітні фонди, які не 
зважають на доходи, що має підприємець. Тож часто 

люди змушені приховувати “нелегальних” працівників, 
заробітки тощо. А це ж і для держави є економічно 
невигідним. Тому зміни в законодавстві України зараз як 
ніколи на часі. Прикро й те, що більшість людей мислить 
радянськими стереотипами, вважаючи кожного, хто 
вирішив заробляти на життя бізнесом, куркулем, злодієм 
і таке інше. Вони не розуміють, яка це велика і плідна 
праця, яким важким буває той шматок хліба, зароблений 
підприємницькою діяльністю. Не відають, що робочий 
день у бізнесмена триває не 6 чи 8 годин на добу, а 
зранку до ночі. І, щоб чогось у цьому житті досягти, 
потрібно весь час працювати, докладати максимум 
зусиль, бути сильним, чесним, не обманювати людей і 
зважувати завжди усі “за” і “проти”, перш ніж наважитися 
стати підприємцем. 

Поспілкувавшись із Августом Вацлавовичем, 
зрозуміла, що таємниця успіху салону “Август” у 
плідній, невтомній праці, особливій любові його 
власника до ювелірної справи. Та, звичайно ж, у 
дружній сімейній гармонії, що панує як удома, так і на 
роботі. Адже працює родина Вольських пліч-о-пліч, 
завжди підтримуючи і допомагаючи один одному. 

Ольга МОГИЛЬНИЦЬКА

Здається в оренду приміщення за адре-
сою: м.Славута, вул.Соборності, 6. 

  Тел. 067 3812820  Людмила 
Продається піаніно “Беларусь”. 
  Тел. 0964024884 Володимир 


