
 
 

ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

Газета заснована у квітні 2008 року №6 (216) 25 червня 2020 року 
     Шановні жителі  Музиківської ОТГ! 

    Щиро вітаю Вас з визначним національним святом – Днем 
Конституції України! 
   Нехай ця урочиста подія, що відкрила громадянам України широкі 
перспективи для всебічного розвитку, особистісної самореалізації, 
створила можливості для утвердження національної свідомості народу, 
його консолідації на основі громадянського суспільства, сповнює вас 
життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей. 
  Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Хай мир і 
злагода сприяють подальшій розбудові в нашій країні правової 
держави. 

В.О. Вагнєр, народний депутат України  

Відділ у Білозерському районі Головного управління 
 Держгеокадастру у Херсонській області  закликає громадян 
завершити процедуру оформлення права власності на землю 

    Для забезпечення належного захисту державою суб’єктів права 
власності і господарювання має бути здійснене відповідне оформлення 
права власності на землю. Частиною цієї процедури є присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці. Без нього сьогодні власник 
земельної ділянки не зможе здійснювати правочинні дії: продавати, 
дарувати, здавати в оренду, брати кредит під її заставу, тощо. 
   Тож, власники земельних наділів, які мають державний акт на землю, 
мають подбати про присвоєння кадастрового номера. Вирішити своє 
питання власникам державних актів не вдасться доти, доки цей документ 
правоволодіння на землю не буде приведений у відповідність до сучасних 
норм і вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин. 
   За період незалежності нашої держави та у зв’язку набуттям чинності 
Земельного кодексу України, громадяни мали змогу приватизувати 
земельні ділянки та відповідно до цього видавалися акти на землю трьох 
зразків. 
   Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003-го року (зеленого 
кольору)  чи з 2009-го року (синього кольору), то ви можете побачити на 
ньому зазначений кадастровий номер, а також перевірити наявність 
інформації на публічній кадастровій карті. Особливо актуальною 
перевірка є для власників державних актів зеленого кольору, адже у ті 
роки з ряду причин до бази ДЗК могла бути внесена не вся інформація.  
   Ті, хто отримав державний акт із 1993-го по 2003 рік (червоного 
кольору) має подбати про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці.  Адже ці акти не внесені в автоматизовану систему ведення 
Державного земельного кадастру, запроваджену у 2002-му 
році. Земельним ділянкам не присвоювались кадастрові номери. 
  Так Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» визнаються всі права на земельні 
ділянки, які були зареєстровані до 01 січня 2013. Однак у власників 
земельних ділянок можуть виникнути непоодинокі проблеми у разі, якщо 
така ділянка не має кадастрового номера. 
  Згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» 
земельні ділянки, право власності (користування)  на   які  виникло  до  
2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера.  
  Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх цільового 
призначення, але здійснювати цивільно-правові угоди неможливо, поки 
не буде присвоєно кадастровий номер. 
  Таким чином, для внесення даних про зазначені земельні ділянки до 
Державного земельного кадастру (проведення державної реєстрації 
земельної ділянки) їх власникам необхідно звернутися до землевпорядної 
організації та замовити розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на кожну земельну ділянку. 

 Відділ у Білозерському районі Головного управління  
Держгеокадастру у Херсонській області 

Шановна громадо! 
Вітаю Вас із Днем Конституції України і від щирого серця хочу 

побажати завжди пишатися своєю державою та пам’ятати про свої 
права, обов’язки, поважати та цінувати усі закони і вірно розуміти їх 
трактування. 

Від усього серця бажаю Вам міцного здоров'я та творчого 
натхнення, добробуту і затишку у родинах, мудрості і далекоглядності, 
високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень. 
                                                                    С.Н. Лейбзон, сільський голова 

        БЕЗПЕКА НА ВОДІ! 
   Розпочалося довгоочікуване літо, а разом з ним – шкільні канікули. 
У спекотну погоду батьки разом з дітьми намагаються провести свій 
відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших 
водоймах.  
   Купання та плавання – це корисний і активний відпочинок, який 
сприяє зміцненню організму, підвищує його опір до шкідливих 
впливів навколишнього середовища, запобігає простудним 
захворюванням. Вода приносить багато задоволення людям 
дисциплінованим, обачливим, але вона може завдати багато прикрих 
неприємностей людям, які не дотримуються правил безпечної 
поведінки на воді.  

Основними причинами загибелі людей на водоймах є: 
 - купання в необладнаних, неперевірених місцях та місцях, де купання 

заборонено; 
 - купання в нетверезому стані; 
 - пустощі на воді; 
 - купання дітей без нагляду дорослих. 

  Щоб відпочинок приніс задоволення та користь, пам’ятайте та 
дотримуйтеся наступних правил: 

  - купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для 
цього місцях; 

 - діти повинні купатися обов’язково під наглядом  дорослих; 
  - безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби; 
  - купатися краще в спокійну безвітряну погоду при температурі води - 

не нижче +20 С, повітря - не нижче +24 С; 
   - після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 

години; 
   - у воді варто бути не більше 15 хвилин. Перебуваючи у воді, не 

стійте на одному місці, активно рухайтеся, плавайте. При перших 
ознаках переохолодження вийдіть з води, переодягніться у сухий одяг, 
зробіть декілька фізичних вправ, простих рухів, присідань або 
побігайте; 

   - не запливайте далеко, особливо за буї, оскільки можна не 
розрахувати свої сили; 

   - пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора 
вода, рівне дно; 

   - після купання не рекомендується сидіти на сонці, краще відпочити в 
тіні; 

   - якщо ви стали свідками того, що людина тоне чи кличе на допомогу 
- негайно повідомте рятувальників, які завжди чергують на 
обладнаних для купання місцях. 

Нехай Ваш відпочинок буде радісним, приємним, а головне–
безпечним! 

     ПАМ’ЯТАЙТЕ,  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЯТУЄ ЖИТТЯ! 
І. І. Безродня заступник директора з виховної роботи 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ! 
   Громадянам,  які   мають   у  власності  чи  користуванні земельні 
ділянки,   необхідно   сплатити   земельний   податок   до   29  серпня 
2020 року.  
   Для отримання платіжного повідомлення просимо звертатися до 
Музиківської сільської ради,  приміщення ЦНАПу, кабінету 
землевпорядника та адміністративної будівлі Східненського 
територіального округа  з  понеділка  по  п’ятницю з 8.00 до 16.00, 
перерва з 12.00 до 13.00 години. 
   У випадку несплати податку вчасно – буде нарахована пеня та 
штраф   за кожен прострочений день. 

                      Відділ земельних відносин та розвитку інфраструктури 
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ! 

    Ціна на природний газ для потреб побутових споживачів  із 
01.06.2020  по 30.06.2020 р. (включно) – 2,7840 за 1 м3, згідно 
Постанови КМУ від 19.10.2018 р. № 867; норми споживання  
споживачів у разі відсутності лічильників газу, затверджених 
Постановою КМУ від 27.02.2019 №143. 

І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП 



Увага! Аброзія! 
    Амброзія  полинолиста  - це  однорічна трав'яниста рослина, за своїм 
зовнішнім виглядом дуже нагадує полин звичайний. Рослина - невибаглива 
до умов існування.  Характеризується інтенсивним наростанням наземної 
вегетативної маси і при сприятливих умовах досягає висоти 1,5-2 метри. 
Коріння заглиблюється до 4 метрів, добре відростає після скошування, 
сильно висушує і виснажує грунт. Зелена маса містить гіркі речовини і 
ефірні олії, тому тварини її не поїдають. При попаданні в корми 
погіршується смак молока. Розмноження здійснюється за допомогою  
насіння.  У  середньому  одна  рослина  може  давати  їх  від 30 до 70 тисяч. 
Характерно, що схожість має не тільки повністю дозрілий посівний матеріал, 
але і скошений, у фазі воскової стиглості. Пилок рослини є сильним 
алергеном. При несприятливому фоні достатньо навіть декількох часток, 
щоб спровокувати характерні явища: сльозоточивість, рясні виділення з 
носа, підвищення температури, кашель, головний біль, у найбільш чутливих 
- приступи астми.   
    Враховуючи велику шкідливість амброзії, боротьба з нею є одним із 
важливих першочергових завдань землекористувачів.  Знищуйте амброзію 
будь-яким  доступним для Вас способом: ручним, механічним, хімічним.                                                                                
Кодекс  України   «Про адміністративні  правопорушення»  передбачає 
відповідальність за невжиття заходів по боротьбі з бур'янами. 

В.П. Гордовенко,  головний спеціаліст із  
землекористування та екології   

Основні карантинні обмеження, що діють 
в Україні з 22 червня 2020 року 

   Сьогодні набирають чинності зміни, які Кабінет Міністрів України вніс до 
постанови №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
    Згідно зі змінами дію карантину в Україні подовжено до 31 липня. Під час 
карантинних заходів заборонено: 
- перебувати без одягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають 
ніс та рот (у тому числі виготовлених самостійно), в громадському 
транспорті, громадських будинках і спорудах; 
- перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу; 
- відвідувати заклади освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім 
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та інших невідкладних 
заходах освіти; 
- здійснювати пасажирські перевезення в кількості більше, ніж кількість 
місць для сидіння в транспортному засобі; 
- проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні,  
рекламні та  інші)  заходи  за  участю  більше однієї особи на 5 м2 площі 
будівлі або території, де проводиться захід. Дистанція між учасниками має 
становити не менше ніж 1,5 метра; 
-  здійснювати діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 
- відвідувати: установи і заклади соціального захисту, в яких 
проживають/перебувають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю 
тощо; установи і заклади, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у 
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні 
послуги екстрено (кризово); 
- перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства без 
наявного поліса страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, 
обсервацією; 
- проводити планові заходи закладам охорони здоров’я з госпіталізації, крім 
планової госпіталізації в регіонах, в яких наповненість ліжок у закладах 
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим 
випадком COVID-19, становить менш як 50%. Пацієнти, яким надається 
медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, 
підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19. 
   Також Уряд встановив на період карантину зміни у часі роботи органів 
виконавчої влади, державних органів та органів місцевого самоврядування, 
центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту 
населення та територіальних органів Пенсійного фонду України. Решті 
суб’єктів господарювання також рекомендовано внести, у разі необхідності, 
зміни до режимів роботи з початком роботи о 9, 10 чи більш пізній годині. 
Такі зміни впроваджено та рекомендовано для уникнення концентрації 
пасажирів у громадському транспорті в ранішню годину. 

У «Херсонобленерго» запрацював  
Центр самообслуговування 

   У зв’язку  із введенням в Україні до 31 липня адаптивного карантину з 
метою    запобігання    поширенню    на    території    України   COVID-19  в  
АТ «Херсонобленерго» відкрито Центр самообслуговування.  
Місце розташування: м. Херсон, вул. Пестеля,5. 

Порядок роботи Центру самообслуговування: 
  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, які фіксують намір споживача чи замовника 
щодо отримання послуг чи консультацій, можливий через: 
 - засоби електронного зв’язку — www.ksoe.com.ua; 
 - скриньку для кореспонденції, яка розміщена в приміщенні Центру 
самообслуговування; 
 - засоби поштового зв'язку — адреса: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5; 
 - засоби телефонного зв'язку — телефон Кол-центру 48-06-20. 
  Зразки заяв та перелік необхідних документів можна отримати на сайті АТ 
«Херсонобленерго» та у приміщенні Центру. 
  ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ можливо через: 
 - засоби поштового зв'язку; 
 - скриньку для кореспонденції, яка розміщена у приміщенні Центру для 
самообслуговування. 
  Опрацювання та реєстрація документів, що надійшли через електронну 
пошту чи скриньку для кореспонденції, відбувається відповідно до режиму 
роботи АТ «Херсонобленерго»: понеділок-четвер - 7.30 - 16.30,  
п’ятниця - 7.30 - 15.30. 
  ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! 
 Заявник несе відповідальність за достовірність та повноту поданих 
відомостей та документів. 

АТ «Херсонобленерго» 

Нова перемога! 
   30   травня  та  1  червня   2020   року  в  Олешках  відбувся  дистанційний  
Захід - Всеукраїнський   вокальний   фестиваль-конкурс   народної   творчості  
« Співоча птаха 2020». 
  Від Музиківського будинку культури брали участь у фестивалі дві учасниці 
Горлинська Ольга, 16 років, та Петрова Поліна, 7 років, які були нагороджені 
дипломами III ступеня, медалями та сувенірами. 
  Велика подяка організаторам фестивалю, професійному журі за оцінку та 
запрошення наших учасниць. Дівчаткам бажаємо подальших успіхів! 

*** 
  У м. Сокаль Львівської області в травні  2020 року відбувся Всеукраїнський  
дистанційний фестиваль-конкурс «Веселкова мрія 2020». 
   У номінації «Вокал» брала участь учениця 1 класу Музиківського ліцею 
Петрова Поліна, керівник Фесюк І.М.  
   За  підсумками  журі  учасницю та керівника було нагороджено дипломом 
лауреата    премії    II  ступеня,  подякою,  медаллю    та    срібним   кубком  
« Веселкова мрія 2020». 
  Вітаємо конкурсантку із перемогою та бажаємо подальших успіхів! 

І.М.Фесюк, директор  Музиківського будинку культури 

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 
     На    виконання    постанови   Кабінету   Міністрів  України від 17.06.2020  
№ 500 змінено розклад роботи сервісних центрів Головного управління 
Пенсійного фонду України в Херсонській області. 
     Прийом     та     обслуговування    відвідувачів    щодня  розпочинається  з: 
 10 год. 00 хв. 
   Просимо дотримуватися обмежень, які діють під час карантину.  
 Обслуговування   проводиться   тільки   за   умови   використання 
індивідуальних  засобів  захисту. 

Головне управління Пенсійного фонду в Херсонській області 
Необхідні дії уразі втрати паспорта!  

Роз’яснення Білозерського бюро правової допомоги 
    Паспорт – це головний документ, який засвідчує особу та громадянство.  
У зв’язку із його втратою чи викраденням необхідно звернутися із заявою до 
поліції. Після розгляду заяви Вам нададуть постанову про порушення або 
відмову в порушенні кримінальної справи.  
  Із  цією постановою необхідно звернутись до відділення міграційної служби 
або до ЦНАПу. Якщо необхідно там видадуть тимчасове посвідчення, що 
підтверджує вашу особу.  
     Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 
громадянина України (постанова Кабміну від 25.03.2015 №302), незалежно 
від причини необхідності отримання нового паспорта – викрадення, втрата, 
знищення, пошкодження – необхідно надати такі документи: 
-заяву про втрату (викрадення) паспорта; 
-квитанцію про сплату державного мита; 
-довідку з місця проживання;  
-свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу 
 (за наявності). 
  Термін розгляду заяви складає 20 робочих днів, а якщо необхідно 
встановити особу може тривати до 2 місяців. 
  Для отримання більш детальної інформації та консультацій звертайтеся 
до Білозерського бюро правової допомоги: смт. Білозерка, вул. Свободи, 108; 
тел. (05547)3-32-60, (068)364-86-28. 

Рятувальники закликають 
не допускати пожеж в екосистемах! 

   Із настанням літніх днів більшість мешканців кожну вільну хвилину 
прагнуть проводити на природі, при цьому рідко замислюються над 
своєю поведінкою, особливо при поводженні із вогнем. 
Піклування про лісові багатства, їх поповнення та збереження – завдання 
самої людини і вирішувати його потрібно повсякденно. 
 Із метою запобігання виникнення пожеж в лісових масивах працівники 
служби цивільного захисту закликають громадян дотримуватись правил 
пожежної безпеки. 
   Перебуваючи в лісах, треба вибрати безпечне місце для розведення 
багаття та обкопати його. Не слід кидати непогашені недопалки цигарок. 
Розводити вогнища дозволяється лише в безвітряну погоду під 
постійним наглядом. Збираючись додому, не забувайте ретельно залити 
вогонь водою або закидати піском. 
   Будьте вкрай уважними та обережними в теплу пору року під час 
відпочинку. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в лісі! 

ДП «Олешківське ЛМГ» Херсонське лісництво 
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