
Така думка побутує серед багатьох 
жителів нашого міста, які вважають, 
що Славута розташована на воді, тому    
й тарифи на водопостачання повинні 
бути мізерними.

Насправді проблем із водою у місті 
немає: озера, річки, джерела - це все 
доступно й безкоштовно. Питання в ін-
шому - у доставці води до споживача.

Джерелом водопостачання міста Сла-
вута є артезіанська вода, яка добува-
ється з свердловин двох водозаборів 
підземних вод: «Південний» та «Цен-
тральний», які налічують 14 свердловин 
продуктивністю 12 тис. м куб. на добу, 
глибиною 75-150 м, надійно захищених 
від поверхневого забруднення. 

Водопостачання нашого міста - це 
величезний і затратний процес трьох 
етапів підйомів води з артезіанських 
свердловин, її очистки та доставки до 
осель славутчан. Вода, яка постачаєть-
ся містянам, якісна. На жаль, через старі 
заржавілі труби є проблеми з вторинним 
забрудненням. Ця проблема не залиша-
ється поза увагою комунального підпри-
ємства водопровідно-каналізаційного 
господарства та міської влади: поетапно 
проводиться реконструкція, заміна та 
поточне обслуговування мереж, загальна 
довжина яких складає 134,5 км, з них: 
внутрішньобудинкових мереж – 40-50 
км, магістральних водогонів – 11 км. 
Це більше, ніж відстань від Славути 
до Хмельницького!

Дехто спекулює та тому, що тарифи на 

водопостачання та водовідведення по-
стійно зростають, але ніхто не запитує, 
чому уряд стабільно підвищує ціну на 
електроенергію, яка разом із мінімаль-
ною заробітною платою складає 87% 
тарифу. Також у ціну послуги входять 
витрати на ремонт, амортизацію, подат-
ки та збори, які теж зазнають постійного 
підвищення.

Маємо такі реалії: для порівняння - 
станом на квітень 2017 року ціна за 
одну кВт/год. для підприємства стано-
вила 2,36 грн, а вже у квітні 2018 року 
– 2,83 грн, відповідно і збільшилися 
витрати на 70 673 грн (за один місяць). 

До речі, тарифи на постачання води та 
водовідведення зросли й в інших містах 
Хмельницької області. Для порівняння 
(ціна в грн за метр кубічний): станом 
на 15 жовтня 2018 року: м. Славута – 
15,55 - централізоване водопостачанняз 
використанням внутрішньобудинкових 
систем, 12,84 -централізоване водовід-
ведення з використанням внутрішньобу-
динкових систем; м. Шепетівка – 16,00; 
15,85 відповідно; м. Старокостянти-
нів – 14,42; 16,26.

Порівнювати Славуту з містами, де 
населення у десятки разів більше, на-
приклад, з Хмельницьким або ж Кам’ян-
цем-Подільським, де воду для спожива-
чів постачають із Дністра, некоректно, 
так само, як і якість цієї води.

Тож пропонуємо славутчанам обʼєк-
тивно оцінювати ситуацію щодо цін 
на водопостачання та водовідведення. 
А так званих «експертів» тарифів – 
звернутися до уряду, президента та до 
нашого народного депутата з вимогою 
зменшити ціни на енергоносії (при-
родний газ, електроенергію). 

Саме тоді можна буде говорити й про 
зменшення тарифів та стабільну роботу 
комунальних підприємств міста.

Адміністрація КП
 «Славутське УВКГ».

Міністерство охорони 
здоров’я України наступ-
ного року року планує 
запровадити Єдиний елек-
тронний реєстр листків не-
працездатності (ЄЕРЛН), 
над розробкою якого, крім 
МОЗ, працюють Міністер-
ство соціальної політики і 
Фонд соціального страху-
вання. На їхню думку, це 
унеможливить відкриття за-
днім числом лікарняних, усуне 
їхню фальсифікацію тощо.

У МОЗ вважають, що зазви-
чай лікарів викликають додому 
для оформлення лікарняного 
листка та трактують це як 
пережиток минулого. Більш 
сучасний підхід - це впрова-
дження реєстру електронних 
листків непрацездатності. У 
Фонді соціального страху-
вання вважають, що запрова-
дження електронного реєстру 
надасть можливість запобіг-
ти різного роду махінаціям з 
листками непрацездатності.  
Відкриття листка непрацез-
датності відбуватиметься в 
режимі реального часу, саме за 
фактом установлення лікарем 
тимчасової непрацездатності 

застрахованої особи. Усі дані 
система автоматично перевіря-
тиме на відповідність реєстру 
страхувальників.

Заступник міністра охоро-
ни здоров’я Павло Ковтонюк  
раніше щодо цього питання 
заявив, що «ми плануємо 
сформувати таку систему, коли 
відпаде необхідність виклика-
ти лікаря в перші дні хворо-
би, щоб отримати лікарняний 
листок, та звільнити лікарів 
від необхідності оформлення 
лікарняного».

Окрім цього, як повідомляє 
Славутський Центр первин-
ної медико-санітарної допо-
моги, через електрону систе-
му МОЗ запроваджуватиме 
і виписування рецептів для 
отримання ліків. 

Варто нагадати: те, що ви 
підписали декларацію з лі-
карем, не означає, що він 
«на все життя». Якщо вас 
щось не влаштовує, в будь-
який момент можете обрати 
нового лікаря. Попередню 
декларацію скасовувати не 
потрібно, необхідно просто 
укласти нову, зміни автома-

тично зафіксуються в системі 
реєстру.

Отож ті, хто не уклали де-
кларації з лікарями, скоро не 
зможуть отримати ні рецеп-
ти, ні «піти на лікарняний». 
Тому Славутський Центр 
ПМСД звертається до жителів 
міста та району не зволікати з 
цим питанням та обрати собі 
лікаря. Підписуючи деклара-
цію з конкретним лікарем, ви 
повідомляєте державі (Націо-
нальній службі здоров’я Укра-
їни), що оплата за ваше обслу-
говування має находити у цей 
медичний заклад - отже, від 
цього і залежить його, закладу, 
фінансова спроможність.

Підготувала
 Світлана Ябковська.

З  2 0 1 9  р о к у  В  Ук р а ї н і 
збільшується адміністративна 
та кримінальна відповідальність 
за вирубку лісу. Після підписання 
президентом відповідного закону 
про збереження українських 
лісів і запобігання незаконному 
в и в е з е н н ю  н е о б р о бл е н и х 
лісоматеріалів, збільшилися 
шт рафи як за  зрубану до 
новорічних свят ялинку, так і 
за незаконну вирубку ділянки 
лісу на продаж. Якщо йдеться 
про завдання істотної шкоди 
державі, то закон передбачає до 
10 років ув’язнення. Кому й за 
що загрожує штраф, а хто може 
й сісти до в’язниці ,читайте 
в матеріалі прес-служби ДП 
«Славутський лісгосп»:

3 жовтня 2018 року Президент 
України Петро Порошенко підписав 
Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо збереження українських 
лісів та запобігання незаконному 
в и в е з е н н ю  н е о б р о б л е н и х 
лісоматеріалів».

Згідно із Законом в декілька разів 
підвищено штрафи за незаконну 
рубку і знищення лісових культур 
та молодняка. Закон набуде 
чинності з 1 січня 2019 року.

Відовідні зміни вносяться 
д о  Ко д е к с у  Ук р а ї н и  п р о 
адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України, 
Кримінального процесуального 

кодексу України та Закону України 
«Про особливості державного 
регулювання діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, 
пов’язаної з  реалізацією та 
експортом лісоматеріалів».

Наприклад, незаконна порубка і 
пошкодження дерев або чагарників; 
перевезення, зберігання незаконно 
зрубаних дерев або чагарників; 
знищення або пошкодження 
лісових культур, сіянців або 
саджанців у лісових розсадниках і 
на плантаціях, а також молодняка 
природного походження і самосіву 
на площах, призначених під 
лісовідновлення, - тягнутиме за 
собою накладення штрафу на 
громадян від п’ятнадцяти (255 
грн) до тридцяти (510 грн) 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових 
осіб – від сімдесяти п’яти (1 275 
грн) до ста п’ятдесяти (2 550 
грн) неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, 
яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню 
за одне з перелічених вище 
порушень, - штраф на громадян від 
тридцяти (510 грн) до шістдесяти 
(1 020 грн)неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб - від трьохсот (5 
100 грн)  до шестисот (10 200 
грн) неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Також вводиться кримінальна 

відповідальність за переміщення 
через митний кордон України 
поза митним контролем або 
з приховуванням від митного 
контролю лісоматеріалів або 
пиломатеріалів цінних та рідкісних 
порід дерев,  лісоматеріалів 
необроблених, а також інших 
лісоматеріалів, заборонених до 
вивозу за межі митної території 
України.

Такі незаконні дії каратимуться 
позбавленням волі на строк від 
трьох до п’яти років.

Якщо о соба  вчинить  т ак і 
протизаконні дії знову або за 
попередньою змовою групою 
осіб, або службовою особою 
з  використ анням влади  чи 
службового становища, або у 
великому розмірі – каратиметься 
позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років  з 
позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років 
та з конфіскацією майна.

Якщо ж такі  незаконні дії 
вчинятимуться організованою 
групою чи в особливо великому 
р о з м і р і  – к а р а т и м е т ь с я 
позбавленням волі на строк 
від десяти до дванадцяти років 
з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років 
та з конфіскацією майна.

О к р і м  то го ,  к р и м і н а л ь н а 
відповідальність у разі заподіяння 

істотної шкоди* підвищуватиметься 
і  за незаконну порубка або 
незаконне перевезення, зберігання 
та збут лісу. За такі незаконні дії 
штраф становитиме від тисячі 
(17 000 грн) до тисячі п’ятисот 
(25 500 грн) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
арешт на строк до шести місяців, 
або обмеження волі на строк до 
трьох років, або позбавлення волі 
на той самий строк.

У разі, якщо такі незаконні дії 
будуть вчинені у заповідниках 
або на територіях чи об’єктах 
природно-заповідного фонду, або 
в інших особливо охоронюваних 
лісах – вони каратимуться 
штрафом від тисячі п’ятисот 
(25 500 грн) до двох тисяч (34 000 
грн) неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням 
волі на строк від трьох до п’яти 
років, або позбавленням волі на 
той самий строк.

Якщо незаконна порубка або 
незаконне перевезення, зберігання 
та збут лісу спричинили тяжкі 
наслідки** – каратимуться 
позбавленням волі на строк від 
п’яти до семи років.

Також Законом встановлюється 
о б м е ж е н н я  в н у т р і ш н ь о го 
с п о ж и в а н н я  в і т ч и з н я н и х 
лісоматеріалів необроблених у 
розмірі 25 мільйонів кубічних 
метрів на рік.

Водночас Уряду доручено 
розробити комплексну програму 

відновлення лісового фонду 
України та визначити першочергові 
обсяги робіт щодо відновлення лісів 
і лісорозведення, охорони лісів від 
пожеж, захисту від шкідників і 
хвороб, інших лісогосподарських 
заходів.

Прес-служба ДП 
«Славутський лісгосп».

Примітки:
*Істотною шкодою вважається 

така  шкода,  розмір  якої  у 
д в і  т и с я ч і  і  б і л ь ш е  р а з і в 
перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян (34 
тис. грн), або інша істотна 
шкода, завдана навколишньому 
природному середовищу в частині 
забезпечення ефективної охорони, 
належного захисту, раціонального 
використання та відтворення лісів.

* * Т я ж к и м и  н а с л і д к а м и 
вважаються такі наслідки,  
розмір яких у п’ять тисяч (85 тис. 
грн) і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

У зв’язку з тим, що надалі заплановано виписку рецептів та видачу 
листків непрацездатності тільки через електронну систему, просимо (для 
тих, хто до цього часу цього не зробив) вибрати лікаря та підписати з 
ним декларацію. Для цього необхідно мати при собі документи, а саме: 
паспорт, код платника податків, телефон (на який має прийти СМС), для 
дитини - свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків. 
Підписати декларацію можна в амбулаторіях міста та району.

Адміністрація Славутського ЦПМСД. 

ЧОМУ ТАКА ДОРОГА ВОДА У 
СЛАВУТІ?

ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ,
ЯКЩО ДОСІ НЕ ВСТИГЛИ – ЖИТТЄВО 

НЕОБХІДНО

З 2019 РОКУ ЗА НЕЗАКОННУ РУБКУ ТА КОНТРАБАНДУ ЛІСУ СУТТЄВО 
ЗРОСТУТЬ ШТРАФИ ТА ТЕРМІНИ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ШАНОВНІ КРАЯНИ!
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