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«Якщо ти за все життя не посадив 
жодного дерева – плати за чисте повітря».
                                                                              Олександр Довженко.

• Компетентно

• Правопорядок

• Меридіан культури

Через два десятиліття вокально- інструмен-
тальний ансамбль «Форманта» з села Кру-
пець відновив діяльність та знову радує своїх 
шану-вальників яскравими виступами…

Другий подих «Форманти»

У складі ансамблю Олександр Нікітчук та Валерій 
Михалюк (соло-ритм гітари), Сергій Нікітчук (клавішні 
інструменти), Сергій Кобрін (бас-гітара) та Сергій Чулій 
(ударні інструменти).

Як згадують чоловіки, створенню гурту «Форманта» 
передувало те, що в 1982-1983 роках молодь Крупця і 
Стриган створила вокально-інструментальний гурт, який 
мав назву «Встреча», до його першого складу входили 
Євген Мачулянський, Сергій Нікітчук, Юрій Заріцький та 
Сергій Кобрін, згодом їх доповнив Павло Поліщук на удар-
них. Склад групи час від часу змінювався, адже когось із 
музикантів призивали в армію, їм на заміну приходили 
інші. Молодим музикантам доводилося самотужки вдо-
сконалювати свою майстерність, грати на застарілих 
інструментах, але любов до музики завжди брала гору.

Згодом завідуючим Будинком культури у Крупці став 
Анатолій Носолюк, який домігся, щоб в сільський заклад 
закупили нову музичну апаратуру. Це мало принциповий 
вплив на подальшу долю колективу. Хлопці змінили на-
зву на «Форманта» - такою була назва закордонної фірми-
виробника їхніх нових гітар. Після чого жоден святковий 
захід у селі або весілля не обходилися без «Форманти». 
Односельці із задоволенням приходили на їх виступи.

Сьогодні учасники гурту Олександр Нікітчук та Валерій 
Михалюк із посмішками згадують, як ще хлопчаками-ше-
стикласниками вчилися грі на гітарі у старшого товариша 
Сергія Нікітчука, як їм лише у восьмому класі дозволили 
взяти участь у виступі з маракасами в руках...

В ті часи серед молоді було надзвичайно модно займа-
тися музикою, грати на гітарі. Той, хто навчився брати 
декілька акордів і більш-менш вправно перебирати стру-
ни, мав незаперечний авторитет серед друзів-підлітків, 
користувався популярністю у дівчат. Гра на гітарах хлопців 
із «Форманти» також була далекою від досконалості, але 
вони регулярно збиралися разом, вчили нові акорди, 
підбирали мелодії популярних пісень. 

У всіх учасників «Форманти» доля склалася по-різно- 
му, кожен із них обрав власний шлях у житті. Але хлопці 
назавжди залишилися друзями, вони увесь цей час 
підтримували зв’язок між собою, товаришували, тим біль-
ше, що ніхто із них не полишив своєї малої батьківщини.

З покоління в покоління корінні жителі Славути передають 
розповіді про добрі справи князів Сангушків. І в наш час сла-
вутчани користуються багато чим із того, що започаткував 
або створив знаменитий князівський рід: працюють засно-
вані ними заводи, милують око закладені ними ліси... 

• Довкілля• Історія нашого краю

З метою забезпечення в насадженнях сприятливих умов 
для головних порід проводяться планові рубки догляду, 
при яких вирубуються всі небажані дерева. Протягом всьо-
го тривалого періоду лісовирощування проводяться рубки, 
які носять загальну назву: рубки формування та оздоров-
лення лісів. Під час проведення цих заходів у насаджен-
нях прибираються відсталі у рості дерева, екземпляри з 
кривими стовбурами. Формується насадження бажаного 
складу, необхідної повноти, форми стовбура. Крім того, 
в процесі вирощування лісу видаляються сухі, усихаючі, 
сильно послаблені або уражені грибковими захворювання-
ми дерева, а також пошкоджені негативними природними 
факторами, – це рубки оздоровлення. 

При проведенні кожної рубки заготовлена деревина 
реалізується споживачам, а вилучені кошти спрямовують-
ся на ведення лісового господарства. При проведенні ру-
бок у насадженнях старших сорока років лісгосп сплачує і 
так звану рентну плату або лісовий дохід, за встановлени-
ми державою спеціальними таксами.

Проводячи комплекс лісогосподарських заходів у 2015 
році ДП «Славутський лісгосп» забезпечив роботою 190 
осіб та сплатив бюджетних платежів на загальну суму 

9521,0 тис. гривень: у дер-
жавний бюджет – 5468,0 
тис. гривень; до місцевих 
бюджетів – 4053,0 тисяч гри-
вень.

Також за минулий рік бу- 
ло сплачено єдиного соці-
ального внеску – 5750,0 
тис. гривень. Загальна сума 
платежів склала 15271,0 
тис. гривень.

Обсяги заготовленої лісо-
продукції становили 92,6 ти-
сяч кубічних метрів. В тому 
числі: 49,9 тисяч кубометрів 
ділової деревини; 15,5 
тисячі кубометрів техсиро-
вини; 24,9 тисячі кубометрів 
дров паливних. 

Ліс, як і всі живі організми, хворіє. Тому на почат-
ку кожного року проводиться комісійне лісопатологічне 
обстеження насаджень та складається план санітарно-
оздоровчих заходів для проведення вибіркових санітарних 
рубок та суцільних санітарних рубок. Ділянки лісу, які 
уражені хворобами лісу і у яких патологічні процеси на-
були незворотного характеру, суцільного всихання на-
саджень, у яких вибірково-санітарними рубками не буде 
досягнуто позитивного результату, додатково обстежу-
ються членами спеціальної комісії, які приймають рішення 
про необхідність суцільної рубки. Такі рубки називають-
ся суцільними санітарними рубками і вони признача-
ються згідно санітарних правил в лісах України, які були 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №555 
від 27.07.1995 року. За заготівлю деревини на даних 
ділянках лісгосп також сплачує рентну плату.

Минулого року сума рентної плати становила 5231,2 тис. 
гривень. З них у державний бюджет - 4011,2 тисяч гривень. 
До місцевих бюджетів - 1220,0 тисяч гривень, в тому числі:

- в бюджет міста Славута - 18,6 тисяч гривень;
- в бюджет міста Нетішин – 30,5 тисяч гривень;
- в бюджет Славутського району – 1160,1 тисяча гривень;
- в бюджет Ізяславського району – 10,8 тисяч гривень.
Рубки догляду в 2015 році були проведені на площі у 455 

гектарів, в тому числі у молодняках (вік не старше 20 років) 
на площі 199 га. На 2016 рік рубки догляду заплановано 
провести на 486 гектарах, в тому числі у молодняках на 
площі 211 гектарів. 

Суцільні санітарні рубки були проведені на площі у 97 
гектарів. Заготовлено ділової деревини – 8808 куб. метрів, 
дров’яної – 13463 куб. метри.

Якщо ділянка лісу досягла віку стиглості, то вона 
призначається до проведення рубки головного користу-
вання. Власне лісівники збирають врожай, базу якого 
було закладено століття назад, і весь цей час три-чотири 
покоління лісівників доглядали та охороняли його. 

Рубки головного користування проводяться з метою 
заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, 
(для дуба звичайного – 101-110 років, сосни звичайної – 
81-90 років, ялини – 71-80 років, берези, вільхи – 61-70 
років). В їх основу покладено дотримання принципів без-
перервного, невиснажливого і раціонального використан-
ня лісових ресурсів, збереження умов для високопродук-
тивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших ко-
рисних властивостей.  

У ДП «Славутське лісове господарство» застосовується 
суцільнолісосічна система рубок, об’єм якої затверджений 
Наказом Мінприроди України №603 від 22.11.2012 року 
на десять років. Щорічна розрахункова лісосіка у лісгоспі 
складає 52,3 тис. кубічних метрів.

При проведенні лісовідновлювальних робіт на кожному 
гектарі славутські лісівники висаджують близько 5-7,5 ти-
сяч саджанців, але на момент проведення рубки головного 
користування  на одному гектарі залишається в середньо-
му 400-500 екземплярів дерев головної породи, а також 
дерева інших лісових порід. Потенційно виникає питання 
– а куди поділася решта дерев? Відповідаємо – поетапно 
видаляли з насадження в ході проведення освітлень, про-
чисток, проріджувань, прохідних та вибіркових санітарних 
рубок. Частина з них гине у процесі природного відбору.

Наголошуємо, що кожного року вирубується стільки де-
рев, скільки визначено розрахунковою лісосікою. Це науко-
во обгрунтована норма користування лісом. Цю норму нам 
встановлює спеціальна організація – «Укрдержліспроект», 
яка один раз на десять років проводить обстеження всіх 
лісів підприємства та визначає проведення комплексу всіх 
лісогосподарських заходів. Зазначена норма користуван-
ня лісом проходить складний і тривалий процес погоджень 
в Мінекології, Мінекономпромрозвитку, Держлісагенстві, 
і тільки після цього ми маємо право застосовувати її на 
практиці.

Звертаємо увагу читачів, що рубки, які ми проводимо, не 
є основною метою діяльності ДП «Славутське лісове госпо-
дарство». Рубками ми тільки формуємо насадження, які 
виконують багато різноманітних функцій. Якщо лісівники 
не будуть господарськими заходами втручалися у 
природні процеси, то сформується так званий «дикий ліс», 
або він взагалі загине через хвороби та розповсюдження 
шкідників. В таких лісах не буде цінних порід дерев, адже 
їх «заглушать» своєю кількістю другорядні, з яких можна 
отримати лише дров’яну деревину. А деревообробна га-
лузь потребує цінних сортиментів деревини (для мебель-
ного виробництва),  ділова деревина використовується у 
будівництві, комунальному господарстві, для інших на-
родногосподарських потреб.

Правильне ведення лісового господарства забезпечує 
відновлюваність такого ресурсу, як деревина. Жо-
ден із традиційних енергоресурсів не має здатності до 
відновлення – ні газ, ні нафта, ні вугілля. А деревина може 
відновлюватися. Цей фактор є дуже важливим для досяг-
нення енергонезалежності нашою молодою державою.

***
Шановні читачі, більше спеціалізованої інформації про 

особливості вирощування лісів та про роботу нашого 
підприємства можна знайти на сайті Slavutalis.com.ua

***
Останнім часом в нашому регіоні почастішали 

випадки самовільних рубок вікових дерев дуба 
звичайного. Адміністрація лісгоспу звертається 
до усіх, хто стає свідком, або має якусь 
інформацію про такі злочинні дії, повідомляти 
про це за тел.: (03842) 2-15-51; (03842) 7-03-80. 
Конфіденційність та винагороду гарантуємо.

Прес-служба ДП «Славутське лісове господарство».

Для чого рубають дерева?
Без проведення рубок не можливо 

виростити ліс – це вам скаже будь-
який фахівець лісової справи…

Князь Роман-Адам 
Сангушко був першим із 
князівського роду, хто на-
родився в Славуті. Це ста-
лося 215 років назад - 24  
квітня 1801 року. До речі, 
у 2016 році виповнюється 
135 років із дня смерті кня-
зя.

Роман-Адам Сангушко 
прожив яскраве та бурхли-
ве життя. Це була шанова-
на людина, яку оточувала 
повага і легендарна слава 
не лише на території Цар-
ства Польського (так тоді 
називалися польські землі, 
що входили до складу 
Російської імперії), але й 
по всій Європі. Славу князь 
Роман-Адам заслужив, 
відстоюючи незалежність 
Польщі. Він був старшим 
сином князя Євстафія 
Сангушка і Клементини 
Чарторийської. Його дитин-
ство пройшло за кордоном, 
навчався у Берлінському 
університеті.

У 1820 році, на вимогу 
царя Олександра І, князь 
Роман-Адам був змушений 
вступити на військову служ-
бу юнкером Кавалергардсь-
кого імператорського пол-
ку. Але після трьох років 
служби через хворобу вий-
шов у відставку у званні кор-
нета. Лікуватися поїхав до 
Європи. У 1829 році у Відні 
одружився з графинею 
Наталією Потоцькою (1810-
1830 рр.), донькою сестри 
короля Польщі Станіслава-
Августа Понятовського. Че-
рез рік після весілля княгиня 
Наталія народила в Славуті 
доньку Марію, але під час 
пологів померла. Онуку до-
велося виховувати князю 
Євстафію та його дружині 
Клементині, бо невдовзі й 
батька Марії, - князя Рома-
на-Адама, - заарештува-
ли за участь у Польському 
повстанні 1830-1831 рр. 

Якось Клементина Сан-
гушко із молодою княж-
ною їздила до Парижа. Там 
французький принц Людо-
вик Наполеон, який згодом 
став імператором Франції 
– Наполеоном ІІІ, захопився 
красою княгині Марії Сан-
гушко і попросив її руки. 
Це дуже обурило Клемен-
тину: «Як цей французький 
невіглас посмів підняти очі 
на Марію?» Отже, якби не 
принциповість бабусі, то 
Марія Сангушко, яка вже 
тоді була власницею всіх 
маєтків родини Сангушків 
на Волині, могла б стати 
імператрицею Франції.

Коли у Варшаві спа-
лахнуло повстання проти 
російського панування, 
князь Роман-Адам Сангуш-
ко нелегально дістався зі 
Славути до Варшави і ра-
зом із братом Владиславом 
взяв активну участь у ньо-
му. Як людей з військовим 
досвідом, обох братів у 
чині капітанів призначи-
ли ад’ютантами одного з 
ватажків повстанців генера-
ла Яна Скшинецького. Щоб 
не спровокувати царської 
помсти щодо батька, князя 
Євстафія, Роман-Адам во-
ював під вигаданим іменем 
Станіслава Любартовича, 
за участь у боях нагородже-

Яскрава постать із роду князів Сангушків

ний Золотим Хрестом «Virtuti 
Militari». 

Одного разу, коли князь 
Роман доставляв наказ по-
встанському загону, його 
затримали російські кавале-
ристи. Захопленого у полон 
зі зброєю в руках, віддали 
під суд за зраду присяги 
імператору. На допиті князя 
упізнав офіцер граф Адам 
Живуцький, який згодом 
став генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга. На єдине 
побачення із сином, з дозво-
лу царя, зміг приїхати лише 
батько - князь Євстафій Сан-
гушко. 

Щоб пом’якшити ви-
рок, князю Роману радили 
привселюдно сказати на 
суді, що він потрапив до 
повстанців через сімейні 
обставини, пославшись на 
смерть дружини при поло-
гах за кілька місяців до того. 
Але на запитання судді, 
як він оцінює свою участь 
у повстанні, Роман-Адам 
Сангушко сміливо заявив, 
що потрапив до повстанців 
«за переконанням». А на за-
питання про причину такого 
вчинку, князь додав: «Любов 
до Батьківщини».

Наслідком нескореності та 
мужньої поведінки став су-
ворий вирок суду - довічна 
висилка до Тобольська, 
конфіскація майна і по-
збавлення права володіння 
маєтками на Волині, втра-
та дворянства, позбавлен-
ня військового звання. На 
папері з вироком російський 
цар власноручно дописав: 
«втрата княжого титулу». 

До міста Орла засуджений 
князь Роман долав шлях на 
підводі. Довідавшись про 
це, Олександр І розпорядив-
ся, щоб подальшу дорогу до 
самого Тобольська князя 
вели пішки і в кайданах, при-
кутим до ланцюга разом із 
кримінальними злочинцями. 
З того часу  у Європі Романа-
Адама Сангушка шанобли-
во називали «Сибіряком», а 
вислів «За переконанням» 
став гаслом князя, його кар-
бували на особистих печат-
ках його шанувальники.

16 квітня  1832 року кня-
зя Романа за його прохан-
ням зачислили рядовим 
у Сибірський лінійний ба-
тальйон, а 22 жовтня, теж 
за проханням, перевели 
рядовим на Кавказ, де то-
чилася війна з горцями. 
За особистою вказівкою 
царя, рядового Сангушка 
призначили «у той бата-
льйон, який більше інших 
був у військових діях проти 
горців». Служба князя на 
Кавказі складалася з безпе-
рервних походів та бойових 
сутичок. Тоді у діючій армії 
на Кавказі служило багато 
учасників польського по-
встання та декабристів: бра-
ти Бестужеви, Одоєвський, 
Черкасов, Корнійович та 
інші. У своїх спогадах один 
із російських офіцерів пи-
сав, що «Сангушко – за-
клятий поляк, який цурався 
спілкування з російськими 
офіцерами, і що поляки між 
собою завжди говорили 
французькою мовою ...».

За мужність у боях у 
вересні 1835 року князю 

присвоїли звання унтер-
офіцера, а через два роки 
царським указом його пере-
вели у прапорщики. На той 
момент князь Роман був двічі 
поранений. У лютому 1838 
року за виняткову сміливість 
йому вручили орден Свято-
го Станіслава 3-го ступеня, 
а у 1840 році – присвоїли 
звання підпоручика. У квітні 
1841 року Романа Сангуш-
ка звільнили з військової 
служби з дозволом жити у 
Москві без права виїзду. З 
червня 1841 року він - кан-
целярський чиновник у штаті 
Московського губернського 
правління, працював у ста-
тистичному комітеті.

За станом здоров’я, з 
дозволу царя, у 1842 році 
князь одержав можливість 
виїхати на рік за кордон 
на лікування. Князь Роман 
лікувався на Сицилії, ско-
ристався нагодою, щоб 
відвідати Єрусалим. У 
березні 1845 року він по-
вернувся на Волинь і став 
просити відставки за станом 
здоров’я, підірваного по-
раненнями та травмою го-
лови, отриманої при падінні 
з коня у Москві, після чого 
князь повністю втратив 
слух. Звертаючись до нього, 
співрозмовники писали сло-
ва на дощечці, яку він завж-
ди носив із собою.

Поселившись у Славуті, 
князь Роман захопився по-
люванням із собаками у 
навколишніх лісах, завів ве-
лику псарню, але швидко 
охолов до цих розваг. Але на 
згадку про це у Славуті зали-
шилася назва одного із уро-
чищ – Псище, там утримува-
лися мисливські собаки. 

Царським указом від 
13.05.1847 року князь 
Роман Сангушко був 
звільнений зі служби за ста-
ном здоров’я і без права 
володіння маєтками бать-
ка. Вів усамітнений спосіб 
життя, жив не в палаці, а в 
помешканні при конюшні. 
Будучи управляючим сла-
вутських маєтків, позбавле-
ний княжого та дворянсько-
го титулів, Роман-Адам Сан-
гушко зробив надзвичайно 
багато для розвитку нашого 
краю і поліпшення добробу-
ту місцевих мешканців. 

Він запровадив систе-
му сівозмін на полях, склав 
план раціонального викори-
стання лісів, заклав обширні 
розсадники для вирощуван-
ня молодняку дерев, розбив 
ліси на сектори. Для того, 
щоб зберегти ліс, купував 
деревину для потреб влас-
них фабрик і заводів. Він 
заснував цукроваріння на 
Волині, для чого побудував 
п’ять цукрових заводів, в 
т.ч. Клембівський (1843 р.), 
Антонінський та рафінадний 
комбінат у Шепетівці (1848 
р.), організував видобу-
ток смоляних продуктів із 
коріння сосни на заводі сухої 
хімічної дистиляції. В Славуті 
князь відкрив чавунно-ли-
варний та механічний заво-
ди, розширив суконну і дві 
паперові фабрики, заснував 
каретну майстерню тощо. 
Саме князь Роман Сангуш-
ко надав право кріпакам 
панщину замінювати гро-

шовою платою, запрова-
див черговість при наборі 
рекрутів, відкрив лікарню 
для селян.

Особливу увагу приділяв 
князь Роман Сангуш-
ко конярству. У 1848 році 
він влаштував під селом 
Бачманівка перший на 
Волині кінний тор. Згодом 
тор та іподром із трибунами 
був збудований на околиці 
містечка Антоніни, де у 1851 
році були проведені перші 
на Волині кінські перегони. 

Коні з конезаводу 
Сангушків виступали і пе-
ремагали на перегонах у 
Варшаві, Відні, Києві та 
Львові. У 1878 році скакуни 
зі стаєнь Сангушків та По-
тоцьких отримали у Відні 
найвищі нагороди. Князь 
Роман продовжив споряд-
жати експедиції за кордон 
для закупівлі племінних 
огирів.

Впродовж 17 років спо-
чатку батько князя Романа 
Євстафій Сангушко, а зго-
дом його донька Марія Сан-
гушко писали звернення у 
Петербург із проханням про 
повернення князю Роману-
Адаму княжого титулу, для 
чого були представлені до-
кументи декількох століть 
про те, що Сангушки - кня-
жого роду. І лише у 1857 
році імператор Олександр 
ІІ повернув йому княжий 
титул. Після 1830 року і до 
кінця життя князь Роман 
Сангушко перебував під на-
глядом царської поліції. 

Донька князя Романа 
Марія-Клементина Сангуш-
ко (1830-1903 рр.) у 1851 
році вийшла заміж за гра-
фа Альфреда ІІ Юзефа По-
тоцького (1817-1889 рр.), 
польського і австрійського 
політичного діяча, мар-
шалка (голову) Галиць-
кого сейму у 1867 році, 
міністра сільського  го-
сподарства Австрії в 1870 
році, намісника імператора 
Австрії в Галичині у 1875-
1883 роках. 

Виконуючи заповіт свого 
діда князя Євстафія Сан-
гушка, княжна Марія По-
тоцька з роду Сангушків 
передала маєтки своєму 
двоюрідному брату князю 
Роману-Даміану Владисла-
вовичу Сангушку, залишив-
ши собі Антоніни, Сатанів та 
Шепетівку. У їхній сім’ї було 
четверо дітей, троє із них 
народилися в Славуті. 

Князь Роман-Адам Сан-
гушко, якого славутчани 
знали, як Романа Старшого, 
помер у Славуті 26 березня 
1881 року та був похований 
у підземеллі костелу Святої 
Дороти.

***
НА ФОТО: рядовий Ро-

ман-Адам Сангушко на 
засланні. Портрет першої 
половини ХІХ ст.

С. МОІСЕЄВА, 
науковий співробітник 

Славутського 
історичного музею.

Про грошову допомогу 
на поховання пенсіонерів

Згідно чинного законодавства у разі смерті пенсіонера 
членам сімей померлих виплачується грошова допомога 
на поховання. Але є особливості таких виплат.

Якщо пенсіонер отримував пенсію відповідно до Зако-
ну України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, допомога на поховання нараховується  в 
розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував на момент 
смерті та виплачується одноразовим дорученням у день 
звернення через центральне  поштове відділення зв’язку.

Для членів сім’ї померлих пенсіонерів, які одержу-
вали пенсію, призначену відповідно до Закону України 
„Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, допомога на поховання 
виплачується  у розмірі тримісячної пенсії, але не менше 
п’яти мінімальних заробітних плат на день смерті. 

Звертаємо увагу на те, що нарахування допомоги на по-
ховання пенсіонерів силових структур, відповідно до на-
даних документів, проводиться Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про-
тягом тижня, а не в день звернення за допомогою, та 
виплачується через відділення Ощадного банку на раху-
нок, відкритий особою, яка звернулась із заявою про ви-
плату допомоги на поховання. Тому до пакету документів, 
які необхідно подати для отримання такої допомоги, 
потрібно долучити дані про рахунок у відділенні Ощадбан-
ку, на який і будуть перераховані гроші.

На отримання цієї соціальної виплати має право осо-
ба, яка здійснює або здійснила поховання. Це може бути 
як член родини померлого пенсіонера, так і уповноваже-
на родиною особа. Допомога виплачується на підставі 
відповідної заяви та довідки про смерть або витягу з дер-
жавного реєстру. Терміну давності щодо звернення за та-
кою допомогою не існує.

 Якщо пенсіонер не встиг отримати пенсію за той місяць, 
у якому наступила смерть, або по його справі проводив-
ся перерахунок за попередні періоди, за цими грошима 
можуть звернутися члени родини, що мешкали разом із 
ним, впродовж шести місяців. У такому разі необхідно 
підтвердити два факти: належність до членів сім’ї та про-
живання разом із пенсіонером на день його смерті. Якщо 
за півроку до органів Пенсійного фонду ніхто не звернувся 
або зверталися особи, які за законом не можуть отримати 
ці гроші, то вони переходять до складу спадщини і будуть 
виплачені спадкоємцям на підставі свідоцтва про спадщи-
ну, за винятком пенсіонерів силових структур.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера, які 
були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку 
із втратою годувальника. При цьому дітям така пенсія 
призначається незалежно від того, були вони на утриманні 
покійного чи ні. На всіх членів сім’ї, які мають право на 
таку пенсію, призначається одна спільна пенсія. На ви-
могу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його 
частка, яка виплачується окремо. Особам, які мають одно-
часно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, 
у зв’язку із втратою годувальника), призначається один із 
цих видів пенсії за їх вибором.

Г. ЯСЬКЕВИЧ,
 начальник відділу Славутського ОУПФУ.

Безоплатна правова допомога
Центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги створені для того, щоб реально допомог-
ти простим українцям у відстоюванні їхніх законних 
прав. На даний час на регіональному та місцевому 
рівнях діє 125 таких центрів. 1 липня 2015 року такий 
центр був відкритий і в місті Шепетівка. 

Безоплатна вторинна правова допомога - це правова до-
помога, яка надається для захисту прав людини у судово-
му порядку за рахунок коштів Державного бюджету Украї-
ни.

Центр правової допомоги забезпечує 
надання таких правових послуг:

- представництво інтересів особи у разі, якщо 
справа потребує розгляду в суді чи вже розгля-
дається судом;

- складання документів, необхідних для  захис-
ту прав особи в суді.

Варто зазначити, що ці послуги надаються в цивільному 
та адміністративному судочинстві адвокатами за доручен-
ням центру або штатними юристами центру - якщо справа 
не потребує розгляду в суді. 

Наш центр обслуговує жителів Шепетівки та Шепетів-
ського району, а також Білогірського, Ізяславського, По-
лонського, Славутського районів, міст Нетішин та Славута, 
загальна кількість населення яких складає понад триста 
тисяч.

 Право на безоплатну 
правову допомогу мають:

- малозабезпечені особи;
- інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що 

призначається замість пенсії;
- діти-сироти, діти, позбавлені  батьківського піклу-

вання, безпритульні діти, діти, які можуть стати або 
стали жертвами насильства в сім’ї;

- особи, які претендують на статус біженця; 
- ветерани  війни (учасники бойових дій, у тому чис-

лі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени 
сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антите-
рористичних операціях;

- особи, що визнані жертвами нацистських переслі-
дувань; 

 - особи, які мають особливі заслуги та особливі тру-
дові заслуги перед Батьківщиною.

Найчастіше люди звертаються для захисту своїх прав у 
питаннях пенсійного та соціального забезпечення, оформ-
лення спадщини, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, 
вирішення земельних спорів, а також у зв’язку із необхід-
ністю заявити адміністративний позов до державних орга-
нів щодо поновлення порушених прав у судовому порядку.

Адреса центру: м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 
44. Тел.: (03840) 4-00-15; 4-00-31; моб. (068) 941-33-40. 

E-mail: shepetivka.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua 
Skype: Шепетівський місцевий центр із надання БВПД. 

У 2013 році завдяки співпраці Крупецької сільської ради 
з ВКП «Явір-інвест» та ПАТ «Славутський солодовий за-
вод» в сільський Будинок культури закупили нове елек-
тромузичне устаткування та інструменти. І колишні члени 
«Форманти» - вже дорослі й зрілі чоловіки - вирішили зно-
ву спробувати власні сили, адже всі ці роки музика і спо-
гади про молодість жили в кожному з них. Після кількох 
репетицій «Форманта» знову виступила перед односель-
чанами, які вітали своїх улюбленців щирими посмішками 
і бурхливими оплесками.

Та зважаючи на те, що Олександр Нікітчук проходив 
службу в зоні АТО, друзі цілий рік чекали його повернення і 
вже всі разом у повному складі вийшли на сцену сільського 
Будинку культури.

Минулої осені «Форманта» виступила в Славуті перед 
концертом відомого гурту «Авіатор». Тоді крупецькі музи-
канти своїм енергійним півгодинним драйвом здивува-
ли гостей та підняли настрій публіки. Чоловіки визнають, 
що дуже хвилювалися перед виходом на велику сцену, та 
коли відчули позитивну енергетику сотень глядачів, то всі 
тривоги вмить зникли. 

Учасники «Форманти» планують розширити власний ре-
пертуар, в ньому з’являться не лише народні пісні, але й 
композиції сучасних музичних гуртів та виконавців. При 
цьому наші земляки наголошують, що будуть співати ви-
ключно україномовні пісні. 

А. СЕМЕНЧУК, «ПУЛЬС».

Операція «Первоцвіт-2016»
У місті Славута та на території Славутського району 

щорічно (з лютого по травень) проводиться оперативно-
профілактична робота зі збереження рослин, які перебу-
вають під загрозою зникнення.

Обсяги незаконної торгівлі первоцвітами особливо зро-
стають напередодні свят, зокрема, 8 Березня. 

На даний час триває операція «Первоцвіт-2016», метою 
якої є перешкоджання знищенню рідкісних рослин, які 
занесені до Червоної книги України, та несанкціонованої 
торгівлі ними.

В ході проведення даної операції будуть від-
працьовуватись ринки та інші місця торгівлі рідкісними 
видами ранньоквітучих, ендемічних, реліктових та інших 
рослин. Торгівля рослинами забороняється на підставі ст. 
12 ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» і ст. 9 ЗУ 
«Про тваринний світ».

Якщо торгівля дикорослими рослинами відбувається 
на території ринків або на торгівельних майданчиках, 
правопорушники підлягають відповідальності за ст. 
159 КУпАП (порушення правил торгівлі на ринку), яка 
передбачає попередження або накладення штрафу в 
розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

У випадках, коли торгівля такими рослинами відбу-
вається за межами ринку, правопорушники підлягають 
відповідальності за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невста-
новлених місцях), яка тягне за собою відповідальність у 
вигяді накладення штрафу від одного до семи неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян і з конфіскацією 
предметів торгівлі або без такої.

Крім цього, торгівлю рослинами заборонено також ЗУ 
«Про охорону навколишнього природного середовища», 
яким передбачена відповідальність у вигляді штрафу в сумі 
від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Закликаємо всіх громадян не збирати, не купувати, 
не продавати первоцвіти! Разом збережемо прекрасні 
весняні квіти для нащадків!

А. НІКІТЕНКО, 
інспектор Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області.


