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Шановні односельці! 
       Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора 
України та Дня Незалежності України. Наш народ святкує уже 30-ту 
річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків — 

бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній 
українській землі. 
       Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі! Бажаю 
вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, 
взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого 
життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками.  
       Зі святом! 

С.Лейбзон, 
сільський голова 

громадську екосистеми. Цього ж року патріарх Ворфоломій 

підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної 
церкви України. 
       Новітній історії Україні виповнюється 30 років. Це молодий 
вік, але ми маємо багатовіковий літопис, переданий від діда до 
батька, від батька до сина. Українська жага до волі та 
незалежності пройшла крізь віки і створила той фундамент, на 
якому ми міцно стоїмо. Кожен з нас отримав свободу, яка є 
нашою спадщиною та здобутком. Незалежність — у нашій ДНК. 

Ю.Остапович, 
вчитель історії КЗ «Музиківський ліцей» 

Наш прапор! 
   Синьо-жовтий прапор супроводжував українців протягом 
довгої історії. Офіційно як державний символ України його 
затвердили після здобуття Незалежності 28 січня 1992 року. У 
серпні 2004 року Президент підписав Указ про встановлення 
Дня державного прапора України, який святкується щорічно 23 
серпня. У Києві на муніципальному рівні відзначають ще 24 
липня, оскільки саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий стяг 
було піднято над Київською мерією. 
     Історія українського прапора віддзеркалює всю історію 
Української державності – з прадавніх часів і до сьогодні. 
Починаючи з часів хрещення Русі, синій (блакитний) та жовтий 
кольори завжди були присутні на прапорах нашої держави. 
Вперше поєднання цих кольорів з’явилося на гербі Львова у 
1256 році. Тоді Данило Галицький подарував заснованому місту 

   герб із зображенням золотого лева на блакитному тлі. 
Згодом, на прапорі міста зображення замінила жовта смуга вгорі 
полотна, а внизу залишилась  блакитна. Ці кольори 
символізували багатство, справедливість, красу та величність. 
      Поєднання символічних для країни кольорів знаходимо і в 
добу козацтва, особливо починаючи з XVIII ст. Часто у 
запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими 
орнаментами, образами православних святих або ж козаків. 
       У тому варіанті, як ми бачимо український прапор зараз, 
його було піднято у Львові в червні 1848 року. Згідно із 
найбільш популярним сучасним тлумаченням колірної гами 
прапора, синя смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті 
пшеничні ниви. 
        Під синьо-жовтим прапором відбулися три проголошення 
Української державності: 1917-го, 1941-го та 1990-го року, три 
революції новітнього часу: «на граніті» та два Майдани, а нині 
ведеться війна проти російсько-імперської навали на Донбасі та 
в Криму. І кожен з нас відчуває гордість, коли піднімається 
найдорожчий серцю синьо-жовтий стяг. 

Т.Ковальчук, 
вчитель історії КЗ «Східненська ЗОШ» 

 

 

Шановні жителі Музиківської громади! 
       Щиро вітаю з Днем Державного Прапора України та Днем 
Незалежності України кожного, хто робив і робить сьогодні внесок 
у становлення незалежної Української держави, хто своєю працею 
розбудовує рідний край, хто нині бореться за свободу нашої 
Батьківщини на полі бою, хто всіляко підтримує наших воїнів! 
       Бажаю вам здоров&apos;я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і 
нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові 
добрі справи в ім&apos;я нашої України та її майбутніх 
поколінь. Бажаю більше приводів для гордості за свою країну, 
громаду. Хай любов до своєї рідної землі не згасає.   
       Зі святом вас! 

В.Вагнєр, 
народний депутат України 

Незалежній Україні- 30 років! 
    У перші роки існування незалежна Україна утверджувала свою 
державність шаленими темпами. Своя символіка, армія, фінансова 
система, церква, освітні заклади… 1994 року вперше Гімн 
незалежної України лунав на Олімпійських іграх, Оксана 
Баюл завойовує першу золоту медаль із фігурного катання. Україна 
довела свою спроможність як спортивна країна. Імена братів 
Кличків, Андрія Шевченка, Руслана Пономарьова, Яни Клочкової, 
Олега Лісогора, Василя Ломаченка, Олександра Усика – є візитними 
картками України. 
      Історичним став 1996 рік, адже 28 червня набула чинності 
Конституція України, з’являється українська гривня. В Антарктиді 
починає діяти українська станція «Академік Вернадський». У 1997 
році здійснив шістнадцятидобовий політ на американському шатлі 
«Колумбія» перший космонавт незалежної України Леонід 
Каденюк. 
      За 30 років Україна двічі перемагала в Міжнародному конкурсі 
«Євробачення». Першу перемогу здобула Руслана (2004 р.), другу -
 Джамала (2016 р.). 
       28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», яким голод 30-х років 
розцінюється як акт геноциду проти українського народу. Це 
рішення стало визначальним у справі формування української 
національної ідентичності. 
       Серед здобутків освіти варто визначити запровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання, концепції  Нової української 
школи.  
        2015 року Верховна Рада України ухвалила 4 закони про 
декомунізацію. Розпочалася масштабна реформа, наслідком якої є 
очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід 
від радянського минулого та його переосмислення. Великим 
демократичним кроком стало створення Національної поліції, це 
збільшило довіру населення до влади та самих правоохоронців. 
       У 2019 році ухвалено Закон "Про забезпечення функціонування 
української мови як державної", адже ставлення до української мови 
як символу держави допомагає збудувати надійну державну й  

 Основні питання вакцинації 
Як працюють вакцини проти COVID-19? 

    Вакцини працюють, імітуючи збудника інфекції – віруси, 
бактерії або інші мікроорганізми, 
які можуть спричинити захворювання. Це «навчає» нашу імунну 
систему швидко та ефективно реагувати на збудник. Як правило, 
через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, 
що дозволяє нашій імунній системі формувати пам’ять про неї. 
Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та 
боротися з інфекцією, перш ніж вона захворіє 

Яку з вакцин проти COVID-19 краще обрати? 
Усі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу 
ефективність у запобіганні важкому перебігу захворювання 
на COVID-19, госпіталізації і смерті. Тому найкращою 
вакциною є та, що зараз доступна для вас! 



Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на COVID? 
Так.   Навіть  якщо  ви  вже перехворіли на COVID-19, щеплення 
робити потрібно. 

Чи впливають вакцини проти COVID-19 на 
репродуктивну здатність (здатність мати дітей)? 

Ні, не впливають.. Якщо ви зараз плануєте вагітність, вам не 
потрібно їй запобігати після отримання вакцини проти COVID-19. 

Чи безпечне щеплення від COVID-19 для літніх людей, які часто 
мають хронічні захворювання? 

Групою ризику щодо COVID-19 робить людей не вік, а те, що літні 
люди мають хронічні захворювання. Вакцини від COVID-19 були 
винайдені передусім для людей літнього віку з усім їхнім «букетом» 
хронічних захворювань. Тож вакцинувати людей із хронічними 
захворюваннями безпечно. І робити це потрібно, щоб вони 
менше наражалися на ризик загинути через COVID-19 

Чи можна вакцинувати людей з онкологічними хворобами? 
Так. Ці люди перебувають у групі ризику і 
можуть мати важкий перебіг захворювання на COVID-19 

або померти. Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть 
на тлі імуносупресії, бо не є живими «повноцінними» вірусами. 

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 

відразу після повного клінічного одужання? 
Так, можна. Хоча тим, хто вже перехворів на COVID-19, можна  

Які реакції на вакцину можуть бути? 
Може бути підвищення температури, лихоманка, біль 
та/або почервоніння в місці ін’єкції після першої дози. Для деяких 
вакцин більш вираженою є реакція після введення другої дози. 
AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробила шведсько-

британська компанія AstraZeneca разом з 
Оксфордським університетом. Для повної імунізації, 
потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 12 тижнів. 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech — це мРНК-вакцина проти COVID-19, 

розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спіль
но з американським фармакологічним концерном Pfizer. Для 
повної імунізації, потрібно отримати 2 дози з інтервалом 21-28 днів. 
CoronaVac / Sinovac Biotech — інактивована вакцина, яку 
розробила китайська біофармацевтична компанія.  Для 
повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 
28 днів. 
Moderna є так званою РНК (мРНК)-
вакциною, розроблена американською компанією "Moderna". 
Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву "Spikevax". Для 
повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 
28 днів. 
Всі дані вакцини є в наявності. 
Для попереднього запису на вакцинацію звертатися за тел. 
0678191789. 

М.Болюк, 
 сімейний лікар 

 

Школа готується до нового навчального року 
       У КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» наразі завершено 
ремонт одинадцяти  класних кімнат, ресурсної кімнати, 
медичного кабінету, кабінету завідувача господарства, кімнати 
молодшого обслуговуючого персоналу, коридору другого 
поверху. Продовжується ремонт стін фоє. 
      Мрією для нас було створення рекреаційної зони початкової 
школи. І ось цьогоріч, спільними зусиллями, завдяки громаді та 
підтримки держави ми її реалізовуємо. Уже встановлено 
пластикові двері, що відокремили рекреаційну  зону від фоє, 
відремонтовано стіни та підлогу коридору першого поверху,  
придбано лінолеум. У їдальні, гарячому цеху, мийній 
харчоблоку укладається нова плитка, отримана в якості 
благодійної допомоги, облаштовується санвузол, каналізація, 
комора.  
     Не залишається поза увагою і будівля закладу освіти 
(замінено шифер над актовою залою) та його територія, 
здійснюється ремонт спортивного вуличного обладнання на 
ігрових майданчиках, столів, лав, альтанки.   
     Загалом, заклад освіти живе і готується до зустрічі своїх 
учнів. А його працівники не можуть дочекатися, коли у 
коридорах та класах знову залунає дзвінкий дитячий сміх. 

  І.Осадчук, 
керівник КЗ «Східненська ЗОШ» 

 

До уваги жителів громади! 
     Власники земельних ділянок та землекористувачі мають 
сплатити земельний податок до 29 серпня 2021 року. 
Платіжне повідомлення можна отримати: 
- у ЦНАПі Музиківської сільської ради - с. Музиківка, вул. 40 
років Перемоги,18 (при собі мати паспорт і документи, що 
посвідчують право власності на будинок, якщо ви власник); 
- у землевпорядника Східненського старостинського округу за 
адресою: с.Східне, вул. ім. Т.Г.Шевченка, 19; 

- дистанційно через "Електронний кабінет платника" 
https://cabinet.tax.gov.ua/. 

       Якщо платник податку виявив розбіжності у відомостях про 
земельну ділянку, йому необхідно звернутись до 
контролюючого органу за місцем знаходження земельної 
ділянки з оригіналами документів на право власності, 
договорами оренди та документами, що посвідчують право 
користування пільгою для проведення звірки та уточнення 
даних. 
      У випадку несплати податку вчасно - буде нарахована пеня 
та штраф за кожен прострочений день. 

*** 

     Строк дії договору оренди землі визначається за згодою 
сторін, але не може перевищувати 50 років або бути меншим за 
7 років (щодо земель сільськогосподарського призначення). 
Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його 
укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту 
державної реєстрації такого права. 
     Якщо орендар бажає скористатися своїм переважним правом 
на укладення договору оренди з тим же орендодавцем, він 
повинен повідомити про це орендодавця не пізніше, ніж за 
місяць до спливу строку договору оренди землі. В свою чергу, 
орендодавець має право прийняти або відхилити пропозицію 
орендаря. 
     Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови 
від поновлення договору, не пізніш як за місяць до дати 
закінчення дії такого договору подає до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього 
реєстру відомостей про поновлення договору. 
     Таким чином, якщо орендодавець не бажає поновлювати 
договір оренди, він має не пізніше, ніж за місяць (а краще - не 
пізніше, ніж за два місяці) до закінчення строку дії договору 
оренди землі письмово поштою повідомити орендаря про 

небажання продовжувати договірні відносини. 
 

  А.Мельниченко, 
начальник відділу земельних відносин, містобудування, 

архітектури та ЖКГ                                                                                                           
 

До 2021-2022 року готові! 
   У Музиківському  ліцеї з 1 вересня буде навчатися більше 
300 дітей. Заклад надаватиме освітні послуги за такими формами: 
денна, дистанційна, екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 
патронаж. Продовжено роботу класів з інклюзивною формою 
навчання та корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими 
освітніми потребами. Освітній процес здійснюватимуть 35 
педагогів.  
     Відповідно до «Плану заходів щодо підготовки закладу освіти до 
нового 2021-2022 навчального року» за літній період 
зроблено поточний ремонт із залишків освітньої субвенції: 
кабінету української мови; 
кабінету 1 класу, ігрової кімнати згідно вимог Нової української 
школи;  
харчоблоку відповідно системі НАССР; 
кабінету корекційно-розвиткових занять; 
інших навчальних приміщень. 
     Замовлено  сучасні засоби навчання та обладнання, меблі для 
початкових класів, Нової української школи, підручники для учнів 
4, 8 класів.  
     Керівництво ліцею дякує працівникам, педагогічному колективу, 
батькам, сільській раді, за підготовку закладу освіти до 2021-2022 

навчального року.  
В.Славич, 

керівник КЗ «Музиківський ліцей» 
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	ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!

