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31 ЛИПНЯ 2020 року

ОФІЦІЙНО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА ВІД 22 ЛИПНЯ 2020 р. № 641

Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення
від інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з 1 серпня до 31 серпня
2020 р. 2.
Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється
“зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (далі — рівень епідемічної небезпеки).
3. Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом
оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, яке розміщується на офіційному інформаційному порталі
Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua).
4. “Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної
небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне
значне поширення COVID-19.
Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону або території окремих адміністративно-територіальних
одиниць регіону.
В регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про
встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки.
5. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19,
становить більш як 50 відсотків;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової
реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 тестування на 100 тис.населення протягом останніх семи днів;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить
більш як 11 відсотків, який обраховується за формулою:
показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19
становить більш як 10 відсотків, який обраховується за формулою:
Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис.
населення сумарно за останні сім днів.
10. На території України на період дії карантину забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують осо-

ПЕРЕДПЛАТА

НА ГАЗЕТУ «РАТНІВЩИНА»
НА ІІІ КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Редакційна передплатна ціна на 1 місяць становить 19,00 грн., а
вартість послуг пошти за доставку - 5,30 грн. Отже, вартість нашої
газети з доставкою становитиме (без урахування вартості приймання
передплати на пошті):
- на 1 місяць - 24,30 грн.;
- на 3 місяці - 72,90 грн.;
- на 6 місяців - 145,80 грн.;
Вартість прийнятої передплати:
- на 1 місяць - 3,60 грн.;
- на 3 місяці - 8,20 грн.;
- на 6 місяців - 10,00 грн.

Редакція «Ратнівщини»

2 серпня минає сорок скорботних днів, як
на 73-у році життя відійшов у Вічність дорогий чоловік, славний родич, хороший сусід
та товариш, поважний чоловік в окрузі, колишній вчитель історії, житель с. Самари

ШИНКАРУК Іван Іванович.

Не можна змиритися з важкою і непоправною втратою. Та смерть невблаганна. Біль
не стихає і ятрить наші серця. Важко сприйняти істину, що його вже немає серед нас,
що більше не поговоримо, не порадимось, разом не порадіємо
життю… Важко повірити і усвідомити, що Іван Іванович більше
ніколи не проснеться, не посміхнеться, не підтримає, не потішить добрим словом, не зігріє теплотою свого мудрого серця.
Жаль, ох, і жаль…
Світла пам’ять про тебе, дорогий, ніколи не згасне у наших
серцях.
Хочеться, щоб в цей день добрим словом і молитовно згадали
Івана Івановича всі ті, хто любив і поважав його, з ким працював,
кого навчав, з ким перетиналася доля.
Ми просимо Всевишнього упокоїти його світлу душу у Царстві Небесному. Наша пам’ять про Івана Шинкарука буде жити,
допоки ми живі.
Царство Небесне і спокій душі!

З сумом – дружина, рідні, друзі та сусіди

бу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без
громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно
проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців
(підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав —
учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною
страховою компанією, яка має представництво на території України
чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.
Особі, визначеній в абзаці першому цього підпункту, в якої відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноважена
службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє
у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14
Закону України “Про прикордонний контроль”;
5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без
громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в
Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває
витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.
22. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів
у сфері охорони здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19
або особи з підозрою на інфікування COVID-19.
Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
мали контакт із хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з
моменту контакту із хворим;
здійснили перетин державного кордону та проходять самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту
перетину державного кордону.
23. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично
після закінчення строку самоізоляції або з інших підстав, установлених цією постановою.

РОЗЦІНКИ
НА ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ

Редакція РВК «Ратнівщина» повідомляє, що з 20 липня ц. р.
встановлені такі розцінки на політичну рекламу та передвиборну
агітацію: 1-а стор. – 11 грн за 1 см2, 2-11 стор. – 8,50 грн за 1 см2
(без урахування ПДВ).

ПРОДАМ

будинок в с. Зоряне або обміняю на автомобіль. Тел. 0674915982

Здомишельська сільська рада
ІНФОРМУЄ

про проведення громадських обговорень проектів внесення змін
до генплану з розробкою ДПТ в с. Здомишель квартал №14, квартал №15.
Детальна інформація про час і місце знаходиться за адресою: 44150, с. Здомишель, вул. Шевченка, 33.

Гірниківська сільська рада
ІНФОРМУЄ,

що громадські обговорення та слухання детального плану території села Гірники ур. Липово по вул. Лісова біля Данилюк Людмили Степанівни, відбудуться в приміщенні сільської ради (с. Гірники, вул. Центральна, 18) о 9 год. 00 хв. 05.08.2020 р. На розгляд
подаються план сучасного використання території та пропозиції по
внесенню змін до детального плану забудови території.
За більш детальною інформацією звертатись за адресою:
с. Гірники, вул. Центральна, 18, тел. 93-3-82 з 8.00 до 17.00.

ПРОДАМ

сіно і солому в тюках, прес-підбирач в доброму стані, дискову борону, плуг 3-корпусний,
трактор МТЗ. Тел. 0671295630

Генрі ФОРД

РВК «РАТНІВЩИНА»
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ
Шановні керівники установ,
підприємств, організацій!

Замовляйте та придбавайте бланкову продукцію у поліграфічному відділі РВК. У нас
широкий асортимент бланків
бухгалтерського обліку, а також книги у м’яких та твердих
палітурках.
Ціни нижчі ринкових. Тел. 0982627444

З питань реклами та оголошень звертайтесь у редакційно-видавничий комплекс
«Ратнівщина» за адресою: смт Ратне, вул.
Серпнева, 5. Тел. 2-12-28., або пишіть нам на
електрону адресу: ratpresa@ukr.net

ПРОДАМ КОНЯ

Тел. 0989247935

ВТРАЧЕНЕ

свідоцтво про реєстрацію
машини серії АС № 238953,
за реєстраційним номером
АС18710, вважати недійсним.

ПРОДАМ

віз та причіп до трактора, картоплесаджалку, передню балку до Т-25, тритикале.
Тел. 0683238489

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

продавці (позмінно) в алкогольний магазин, офіційне
працевлаштування.
Тел. 0952228101

ВТРАЧЕНЕ

свідоцтво про реєстрацію машини серії АС № 238956, за
реєстраційним номером АС
14246, вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ

2-кімнатна квартира по вул.
Серпневій. Тел. 0961320224

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Гарантія!

Тел. 0676834265

КУПЛЮ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

сирий хвощ польовий, яблука
самовивіз.Тел. 0989348539

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

бруківка, огорожа глянцева,
«шапки» на стовпчики, парапети. Установка. Тел. 0986587445,
0961070403, 0662831410

пасажирів і багажу з Ратного
до Львова в середу і неділю.
Тел. 0974302126

Тел. 0980925096, 0968749505

РОБЛЮ ФОТОГРАФУЮ

віньєтки, фотоальбоми. РЕМОНТ/ПРОДАЖ комп’ютерів,
ноутбуків. Тел. 00969171422

ВИРОБИ З БЕТОНУ

ПРОДАМ

дрова рубані сухі, сосна, вільха, мішані листяні. Можлива
доставка. Тел. 0679661990

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботи+матеріали зі знижкою до 20%. РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО: будинки, прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
Тел. (068)1455866, (066)7215631.

ПРОДАЄТЬСЯ

земельна ділянка під забудову
площею 0,25 га в с. Броди, біля
оз. Мшани. Тел. 0978989932

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

ВИДАЛЯЮ

«КОЖЕН, ХТО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД
РЕКЛАМИ ЗАРАДИ ЕКОНОМІЇ ГРОШЕЙ,
МОЖЕ З ТАКИМ ЖЕ УСПІХОМ ЗУПИНИТИ
ГОДИННИК, ЩОБ ЗЕКОНОМИТИ ЧАС»

КУПЛЮ

4-5 річного алоє.
Тел. 0969978276

небезпечні дерева будь-якої
складності швидко та якісно.
Тел. 0688883685

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0986401110

ПРОДАМ

трубу металеву б/у діаметром
48 мм, 60 мм, 73 мм, 89 мм
(товщина стінки 5,5 мм).
Тел. 0673340204

ПРОДАЄТЬСЯ

приватизована земельна ділянка в с. Старостине, 0,24 га,
світло на межі.
Тел. 0988852471

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

ПРОДАЮТЬСЯ

колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, телят, лошат і
коней. Тел. 0984300174

КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, биків, корів, коней, дорізи.
Тел. 0955559887, 0685625591,
0997268762, 0968261606

КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, коней, дорізи.
Тел. 0973974342, 0505507176

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, коней, биків, лошат.
Тел. 0964022901, 0678808429

ПРОДАМ

бруківку, тротуарну плитку,
«шапки» на стовпчики, парапети, бордюри. Тел. 0975051911

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

ПРОДАМ

сітку секційну для огорожі.
Тел. 0673340204

М-Н «БУДМАЙСТЕР»
БУДМАТЕРІАЛИ
З ДОСТАВКОЮ
Щебінь, шифер, цемент,
блоки, цеглу різну, ДВП, ОСБ,
метал різний, гіпсокартон,
вапно, метало-профіль, клеї,
суміші, фарби, арматуру, сітку,
армапояс, грунтовки, багато
іншого.
Тел. 0974490335, 0673611906

ВІКНА ТА ДВЕРІ

Підвіконня. Водовідливи.
Рулонні штори. Сітки. Гаражні
ворота. Тел. 0965357317,
0953857007, 0968879434

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, телиць,
дорізи. Тел. 0985876653,
0501932639, 0934466539

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

котлів, колонок, бойлерів та
радіаторів. Тел. 050-55-63-733,
068-73-38-062

