
 

                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

 Газета заснована у квітні 2008 року                               №11 (227) 30 листопада  2021 року 

Чим ризикують невакциновані українці? 

 Статистика короновірусу залишається невтішною. 
Лікарні знову заповнені хворими. Медики б’ють на сполох, адже 
практично всі госпіталізовані не мають щеплення. Розповідаємо, 
чим страшний коронавірус для невакцинованих українців. 
Ризик I: тяжка форма COVID-19 

  Тяжка форма COVID-19 супроводжується високою температурою, 
ускладненим диханням або задишкою, болем у грудях, 
пневмонією тощо. Часто до вірусної інфекції додається бактеріальна, 
і це погіршує загальний стан.Найбільше ризиків захворіти на тяжку 
форму коронавірусу мають літні люди й ті, 
хто має супутні захворювання.  
Ризик II: постковідні ускладнення 

  Перемогти сам вірус для повного одужання мало. 
Адже інфекція впливає на 
інші системи організму, викликає згущення крові, тромби, 
порушення в роботі серця. 

«COVID-19 змінює перебіг майже всіх захворювань, 
бо має специфічний вплив на 
організм.Постковідні ускладнення можуть спричинити важкі патоло
гії.  Це втома, біль у голові та суглобах, безсоння, 
неможливість сконцентруватися, відчуття тривоги і депресія, панічні 
атаки. 
Ризик III: смерть 

  На летальність від ковіду впливає наявність супутніх хвороб – 

бронхіальної астми, діабету, гіпертонії, онкології, 
захворювань нирок тощо. Хронічні хвороби не є протипоказанням до 
вакцинації проти COVID-19. Навпаки, люди 
зі слабким здоров’ям повинні додатково себе захистити. Не 
можна щепитися лише за умови важкої алергічної реакції на 
попередню дозу вакцини, гіперчутливості до одного з 
компонентів вакцини та температури тіла вище 38,5ºC. 
   В КНП «Музиківська АЗПСМ» в достатній кількості є три види 
вакцини проти коронавірусу: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac та 
Comirnaty від Pfizer. Кожна з них 
допомагає уникнути тяжкої форми ковіду чи смерті.  

М.Болюк, 
сімейний лікар 

Продаєте у роздріб алкоголь - не забудьте сплатити акциз! 
     Суб’єкти господарювання під час роздрібного продажу 
алкоголю є платниками акцизного податку і підлягають 
обов’язковій реєстрації як платники податку . 
     Нагадаємо, що продаж підакцизних товарів  може здійснюватись 
виключно при наявності відповідної ліцензії. Наразі податкове 
законодавство передбачає, що легальна торгівля дешевша, ніж 
фінансові санкції, які доведеться сплатити, якщо буде встановлено 
факт продажу підакцизної продукції без ліцензій. 
      За продаж алкогольних напоїв без відповідних ліцензій діючим 
законодавством України передбачена відповідальність, а саме: у 
відповідності зі ст. 17 Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за торгівлю 
алкогольними напоями без наявності ліцензії до суб’єктів 
підприємництва застосовуються санкції у вигляді штрафів у 
розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не 
менше 17 000 грн. За виробництво, зберігання, транспортування, 
реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних 
напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з 
підробленими марками акцизного податку - 200 відсотків вартості 
товару, але не менше 17 000 гривень. 
       Торгівля алкогольними напоями ( в тому числі фальсифікатом, 
товаром власного виробництва) з рук, з лотків, у приміщеннях або 
на територіях, заборонених законом у відповідності ст.156 КУпАП 
тягне за собою накладення штрафу від 400 до 800 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 
13 600 грн.) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, 
одержаної від продажу предметів торгівлі. 
      Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за 
собою накладення штрафу від 800 до 1 400 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 13 600 до 23 800 грн.) з 
конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від 
продажу предметів торгівлі. 
      Звертаємо увагу, що для розвитку громади кожен мешканець 
має купувати товари у офіційно зареєстрованих суб’єктів 
господарювання, які мають ліцензію на продаж алкогольних 
виробів та вимагати касовий чек за придбаний товар. Адже 
відповідальність за власну безпеку впершу чергу лежить на 
кожному з нас! 
 

А. Лебедєва, 
начальник фінансового відділу  

За незаконну вирубку лісосмуг –штраф, арешт та навіть 
ув’язнення. 

     Одне з актуальних питань осінньо-зимового періоду – це 
опалення власних домівок. Для багатьох мешканців Херсонщини 
єдиним вирішення цієї проблеми є придбання дров. Більшість 
населення купує дрова. Але є громадяни, які обирають незаконний 
шлях забезпечення цим паливом. Вони завдають шкоди лісовому 
господарству і самовільно пиляють дерева на дрова. Білозерське 
відділення поліції попереджає: за незаконну порубку дерев на 
порушників очікує штраф, арешт і навіть ув’язнення! Такий спосіб є 
злочинним.      Адже за незаконну порубку дерев стаття 65 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення передбачає стягнення 
від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (510-1020 грн) і на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до 
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550-
5100 грн.). 
    Знищення або пошкодження лісових масивів,зелених насаджень 
навколо населенних пунктів,вздовж залізниць ,а також стерні,сухих 
трав,рослинності або їх залишків на землях сільськогосподарського 
призначення вогнем чи іншим загально небезпечним  способом 
караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 91800 до 
153000 гривень) або обмеженням волі на строк від двох до п'яти 
років, або позбавленням волі на той самий строк(Ст.245 
Кримінального України).лісовому господарству.  
                                                                          А.Мельниченко, 

начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКХ 

Програма «ВЛАСНИЙ ДІМ» 

   Програма «ВЛАСНИЙ ДІМ» продовжується та доступна для 
жителів Музиківської СТГ! 
   На виконання Указу Президента України від 27.03.1998 року № 
222/98, за підтримки обласної державної адміністрації та органів 
місцевого самоврядування на Херсонщині продовжується 
реалізація програми пільгового кредитування «Власний дім». 
  Програма передбачає надання пільгових кредитів під 3% річних за 
напрямками: 
-БУДІВНИЦТВО НОВОГО ЖИТЛА та ПРИДБАННЯ ЖИТЛА 
(житлового будинку, квартири) 
-РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА 
(утеплення житлових будинків (квартир), реконструкція даху, 
системи опалення, заміна вікон та дверей тощо) 
-ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛА ДО КОМУНІКАЦІЙ 

(газифікація та водопостачання) 
-РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 
- синтетика, включаючи пластмаси. 



(придбання великої рогатої худоби, мотоблоків, мінітракторів та 
сільгоспобладнання) 
  Основні переваги: 
-Відсоткова ставка – 3% річних. 
-Термін погашення кредиту – до 20 років. 
-Учасникам АТО (на час військової служби) та багатодітним 
сім’ям – безвідсотковий кредит. 
-Нарахування відсотків на залишок кредиту. 
-Можливість дострокового погашення кредиту. 
    Реалізацію Програми здійснює Херсонський обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - 
спеціалізована кредитно-фінансова господарська організація 

Більше інформації за телефонами Фонду: 

(0552) 35-51-73, 35-51-32, 

(066) 412-81-26, 

(067) 144-97-94, 

(098) 452-95-07 

    Також попередню консультацію можна отримати у 
Музиківській сільській раді у Колісніченко Людмили 
Леонтіївни. 

Л.Погрібна, 
секретар сільської ради 

Не можна класти в компостну купу: 
- жири, сало, олії; 
- м'ясні і молочні відходи кількостях їх можна використовувати, 
закопуючи в купу - так вони швидше перегниють. 
- м'ясні і молочні відходи кількостях їх можна використовувати, 
закопуючи в купу - так вони швидше перегниють. 
   Вони не підходять тільки тому, що при розкладанні погано 
пахнуть і привертають щурів. Але в невеликих кількостях їх можна 
використовувати, закопуючи в купу - так вони швидше перегниють. 
- відходи життєдіяльності м’ясоїдних тварин (коти, собаки). В них 
майже завжди присутні паразити, що представляють небезпеку для 
людини. 
    Переробити непотрібні відходи в якісний компост досить 
просто.    Для цього не треба величезних витрат, спеціальних 
навичок і багато часу, а результат у вигляді збільшення врожаю і 
чистоти на ділянці, довго чекати не доведеться. Збережемо здоров’я 
один одного. Не будемо змушувати оточуючих дихати шкідливим 
димом від паління. І найголовніше, відбудеться покращення 
санітарно-екологічного стану території сіл нашої громади.  

М.Гажур, 
гловний спеціаліст з муніципальних ініціати 

та інвестицій  
 

 
 
 

Компостуйте правильно! 

    Осінь – прекрасна пора року, яка асоціюється з різнокольоровими 
барвами листя, свіжим вологим повітрям, прогулянками в парку та 
запашним гарячим чаєм. Звучить досить романтично, чи не так?) Але 
для сільської місцевості це ще й досить активний період робіт на 
городах та полях для підготовки до зими. Багато городників 
стикаються з проблемою скупчення бур'янів і зеленої трави, яку 
складують і чекають вдалого моменту, щоб вивезти на звалище або 
зазвичай спалюють, шкодячи навколишньому середовищу. Згідно 
ДСНСУ в Україні щороку відбувається понад 50 тис. пожеж та цей 
показник щорічно зростає. Це завдає мільярдних збитків, забруднює 
повітря, знищує цілі екосистеми та забирає життя людей. У 
2019 році непрямі збитки від пожеж в екосистемах склали 
близько 3,4 млрд грн; загинуло 84 людини. У 2020 році Уряд 
спільно з ВРУ прийняли рішення про суттєве збільшення 
штрафів у 18 разів (проєкт ЗУ № 2339). Аналізуючи 
супутникові дані за останні 5 років видно, що місця пожеж 
повторюються на 80%. На жаль, люди звикли палити, а не 
перероблювати еко-відходи у щось корисне. Таку серйозну 
проблему неможливо подолати лише штрафами – необхідно 
шукати інноваційні шляхи її вирішення. 
    Не палити листя і траву, а перетворити його у цінне добриво 
шляхом компостування – ідеальне рішення для нашої громади. 
Компостування – досить нескладний та цікавий процес. 
   Компостну купу можна зробити де-небудь на краю подвір'я, 
неподалік від води та бажано у місці, куди не попадає пряме сонячне 
проміння. Вичистіть ділянку від дерну та трави. Поставте 
невелику огорожу навкруг своєї компостної ділянки. На 
компостну купу можна складати все, що є під руками, – 

кухонні рослинні відходи, бур’яни, скошену траву, листя, 
коріння рослини, солому, тонкі гілки, гній. Для компостування 
листя складають у купи шириною 2 м і висотою до 1,5 м. В основу 
вкладають шар землі до 25 см. Кожен з шарів листя не має 
перебільшувати 30 см. На цю ж купу можна скидати пташиний 
послід, харчові рештки. Кожен з шарів присипають землею. 
Протягом літа компост 2-3 рази перелопачують.       Компост 
вважається готовим, якщо перетворився на однорідну темну 
розсипчасту масу. 
  Для утворення компосту можна використовувати: 
- зібрані з ділянки бур'яни (бажано з недозрівшим насінням, в іншому 
випадку варто чекати повного дозрівання компосту); 
- скошена трава; 
- бадилля зібраних коренеплодів; 
- гілки після обрізання плодових дерев і ягідних чагарників, які перед 
закладкою подрібнюють; 
- побутові харчові відходи з кухні – шкарлупа яєць, рослинні обрізки; 
- паперові лотки з яєць; 
- папір (бажано не газети ті не ламінований); 
- залишки натуральних тканин (целюлоза, жгут, коноплі, бавовна, 
льон, тощо) 

Підключення інтернету 

    Нагадуємо, що в цьому році отримали від держави інтернет-
субвенцію сумі 93600 гривень. За ці кошти до оптичного інтернету 
буде підключено село Загорянівка Музиківської громади.  
Закупівлі послуги вже відбулися, обрано підрядника ПП «Цифрові 
комунікації». Про закупівлю більше можна дізнатись тут 
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-10-000260-c 
    Підрядник вже почав монтаж оптоволоконної лінії. Згідно з 
державною програмою інтернетом будуть забезпечені соціальні 
заклади в селі, а саме Загорянівська сільська бібліотека та 
фельдшерсько-акушерський пункт. Також за кошти субвенції 
заклади отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 
2022 року. 
    До змонтованої оптоволоконної лінії можуть підключитись 
користувачі за тарифами підрядника. Комерційна пропозиція: 
-вартість нового підключення складає 2000 грн, у разі якщо 
потенційний клієнт користується послугами іншого провайдера (не 
враховуючи мобільний Інтернет, 4g/3g модеми) вартість 
підключення складатиме 1500 грн. 
-для діючих абонентів Digicom (які зараз користуються 
бездротовим Інтернетом) вартість підключення - 1000 грн за умови 
здачі антени у справному стані. 
-тарифний план: 100 МБ\с за 250 грн (за бажанням, клієнт може 
підключити інтерактивне телебачення Digicom TV та 
користуватися акційним тарифним планом 50 Мб\с + 166 каналів за 
290 грн). 
Телефон для довідок 
0675530853 

Л.Погрібна, 
секретар сільської ради  

COVID-сертифікат в додатку Дія 

  Як згенерувати сертифікат у застосунку?  
Авторизуйтесь у застосунку 

Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — 
"Отримати сертифікат" 
Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної 
системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію. 
  Як згенерувати сертифікат на порталі?  
Авторизуйтеся на порталі. 
У меню “Послуги” натисніть пункт “Здоров’я”, а потім — 
“COVID19-сертифікат про вакцинацію”. 
Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони 
здоров’я (ЕСОЗ) у Дію. 

І.Шнирук, 
начальник ЦНАП 
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	ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!

