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НА ДОЗВІЛЛІ

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

КРОСВОРД

Генрі ФОРД

По горизонталі:
1. Рейка по краях підлоги. 3. Старовинний спосіб
морського бою. 7. Невелика легка будівля. 10. Український національний продукт. 13. Міфологічна карликова істота. 14. Видозміна, різновид чого-небудь.
15. Холодна зброя, поширена в Західній Європі в 14
ст.; і кинджал, і меч. 16. Одиниця площі. 20. Лицемірна людина; ханжа. 21. Подрібнене м’ясо, з якого
виготовляють котлети, ковбаси. 22. Столиця скандинавської держави. 25. Глибока полиця під стелею.
26. Квітка – символ Голландії. 27. Смерч на морі..
По вертикалі:
1. Ряд забитих у землю паль для укріплення укосів і насипів. 2. Сходи з літака на землю. 4. Газ, «народжуваний» грозою. 5. Обласний центр України. 6.
Викривлене, хибне сприймання дійсності. 8. Відвідувачі, замовники, покупці. 9. Художник, що зображує тварин. 11. Верблюжа колона. 12. Сильна зацікавленість. 17. Матеріал для дорожнього покриття.
18. Вузький довгий прапор, який піднімають на військових суднах. 19. Тропічне дерево і плід. Інша назва - алігаторова груша. 23. Зв’язка стебел злаків. 24.
Загальна назва служителів культу будь-якої церкви.

ЗДАЄТЬСЯ

будинок з усіма зручностями
біля лікарні.
Тел. 0972395165

ВТРАЧЕНУ

чіп-карту на ім’я Гудіка Олександра Миколайовича вважати недійсною.

ПРОДАМ

земельну ділянку в смт Ратне.
Тел. 0984787278

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

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

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
Чорне крило тяжкої біди впало на оселю Валентини Тарасівни
та Василя Костянтиновича Крагликів. Раптово, як грім серед ясного неба, прилетіла до них страшна і болюча звістка з Ковеля. Не
стало їхнього любимого внучка Сергійка. З небес скотилася його
життєва зірка. Зів’яв, як недозрілий колосочок, і його шістнадцятиріна юна душечка дуже рано і дочасно відлетіла у засвіти.
Як тішилися синочком батьки, як гордилися добрим, розумним, здібним, цілеспрямованим Сергійком люблячі бабуся і
дідусь! Милосердний Боже, полегши їхнє страждання і душевний
біль! Бо ніколи вони вже не приїдуть до внучка на день уродин,
не побачать свого улюбленця в колі друзів на випускному вечорі.
Все забрала невблаганна смерть.
Його життєва дорога так миттєво обірвалася, хоча ніхто цього
не сподівався.
Розділяємо з сім’єю Крагликів ту непоправну гіркоту втрати і
незрівнянне горе.
Нехай чиста і світла душа Сергійка знайде вічний прихисток
серед добрих ангелів і з тих далеких берегів сяє для рідних
ясною зорею.
Вічна йому пам’ять! Схилімо голови у скорботі!

З глибоким сумом рада ветеранів
і учасники хору «Журавлі»

ПРАЦЮЄ «ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

З метою боротьби з корупцією та її проявами, формування правової культури співробітників органів і підрозділів цивільного захисту, дотримання ними етичної поведінки, чинного законодавства та
формування непохитних принципів відповідальності Ратнівський РС
Управління ДСНС України у Волинській області звертає вашу увагу
на функціонування «телефонів довіри» Служби.
Про корупційні правопорушення та інші службові зловживання з
боку посадових осіб та працівників Управління ДСНС України у Волинській області можна повідомити письмово за адресою: 43020, м.
Луцьк, вул. Електроапарата, 6, звернутися електронним листом на
адресу: szvk@vl.dsns.gov.ua чи на «телефон довіри» (0332) 77-76-11,
(067) 811-05-06. Також повідомляємо про функціонування «телефону довіри» (044) 289-12-41 та електронної скриньки terminova_upk@
dsns.gov.ua Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Жиричівська сільська рада
ІНФОРМУЄ,

що почато роботи на розробку детального плану територій (далі
ДПТ) в с. Жиричі, квартал № 24.
Пропозиції щодо розробки ДПТ подавати у письмовій формі до Жиричівської сільської ради в с. Жиричі в місячний термін з дня опублікування оголошення за адресою: с. Жиричі,
вул. Центральна, 91.

Самарівська сільська рада
ІНФОРМУЄ,

що проходить обговорення детального плану території для обслуговування та реконструкції виробничого приміщення (свинарника) фермерського господарства «Верестя» за межами с. Головище.
Обговорення відбудуться 13.07.2020 року о 10 годині
в приміщені сільської ради, с. Самари, вул. Соборна, 26,
тел. 96-4-42

ПРОДАЄТЬСЯ

земельна ділянка 0,15 га під
забудову (біля РЕСУ).
Тел. 0986046668

ПРОДАМ

сухі дошки з ясена і дуба.
Тел. 0685142018
30 червня минає 40 скорботних днів, як
на 84-у році життя відійшла у засвіти найдорожча нам людина, ріднесенька мама, найкраща у світі бабуся, славна жителька смт
Ратне, заслужений вчитель України

КОЛІНСЬКА Ніна Улянівна.

Важко змиритися з втратою. Біль не стихає і ятрить наші серця. Важко сприйняти
істину, що більше не проснешся, не посміхнешся, не підтримаєш, не потішиш добрим
словом, не зігрієш теплом свого серця.
Світла пам’ять про тебе, рідненька, ніколи не згасне у наших
серцях.
Хочеться, щоб в цей день добрим словом і молитовно згадали Ніну Улянівну ті, хто любив і поважав її, з ким працювала,
кого навчала, з ким перетиналася доля.
А ми, рідні, просимо Всевишнього упокоїти твою, мамо, світлу душу у Царстві Небесному, у місці світлому, де немає смутку,
страждання, хвороби.
Спи спокійно, рідненька, хай земля тобі буде пухом. Наша
стежина до місця твого вічного спочинку не заросте ніколи.

З глибоким сумом – дочка Ірина з сім’єю і вся родина

ПРОДАМ

зерно (овес). Тел. 0963689543

ПРОДАМ

ЗАГУБЛЕНО

дозвіл для міжнародних вантажних перевезень: транзитний, країна Росія, номер дозволу 806318 для авто держ.
номер АС5349ВМ. Просимо
повернути за винагороду ФОП
Колядюк В.П. Тел. 0970692858

ПРОДАМ

пральну машину-автомат «Атлант» та пневматичну гвинтівку. Тел. 0989893547

ПРОДАЮТЬСЯ

Тел. 0687882778

колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

КУПЛЮ ТЕЛЯТ

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

Тел. 0687427255,
0667813105

СЛУЖБА 101

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

дрова рубані або порізані.
Тел. 0964302885

земельну ділянку 0,21 га в с.
Лучичі, кобилу віком 4 рок, віз
та все знаряддя праці до коня.
Тел. 0973680572

ВІДПОВІДІ
По горизонталі:
1. Плінтус. 3. Абордаж. 7. Павільйон. 10. Сало. 13.
Гном. 14. Варіант. 15. Анелас. 16. Гектар. 20. Фарисей. 21.
Фарш. 22. Осло. 25. Антресоль. 26. Тюльпан. 27. Торнадо.
По вертикалі:
1. Палісад. 2. Трап. 4. Озон. 5. Житомир. 6. Ілюзія. 8.
Клієнтура. 9. Анімаліст. 11. Караван. 12. Інтерес. 17. Асфальт. 18. Вимпел. 19. Авокадо. 23. Сніп. 24. Клір.

с. Щитинська Воля

РЕМОНТ

комп’ютерів та ноутбуків.
Тел. 0969171422

Склав Микола ДЕНИСЮК

ВТРАЧЕНИЙ

військовий квиток серії НК
№5503510, виданий на ім’я
Бурчака Миколи Миколайовича від 29.11.1989 р. Ратнівським РВК у Волинській області,
вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

ПРОДАМ

дерев’яну вагонку, обналічник,
плінтус (сосна).
Тел. 0961899013

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.

РЕСТОРАН «СИМФОНІЯ СМАКУ» У СМТ ЗАБОЛОТТЯ

гарантує за доступними цінами мега позитивне весілля та банкет: ексклюзивне меню; послуги діджея; літній павільйон; замовлення банкетних страв з доставкою та на самовивіз, інші послуги. Тел. 0964801481

ПРОДАЄТЬСЯ

ПРОДАМ І ВІДРЕМОНТУЮ

ПРОДАМ

пісок, грунт на вимостку, щебінь
різних фракцій, чорнозем.
Тел. 0956554520, 0688379767

1-кімнатна квартира в смт Ратне площею 27 кв.м. по вул. Б.
Хмельницького, 69. Є підсобні
приміщення, дві сотки городу.
Тел. 0730979270, 0968863654

будинок дерев’яний в с.
Шменьки та земельну ділянку
в смт Ратне. Тел. 0977053407

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Тел. 0683558765

січкарні. В наявності є запчастини. Можлива доставка.
Тел. 0679383226

ПРОДАМ

КУПЛЮ ТЕЛЯТ

ЖИВОЮ ВАГОЮ ТА ШКІРИ.
Тел. 0673040973

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

Тел. 0980925096, 0968749505

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

ВИРОБИ З БЕТОНУ

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

ПРОДАМ

дерев’яний будинок на перевезення в с. Краска 5х11х25. Ціна
1500 у.о.
Тел. 0963056658, 0974376808

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
З глибоким сумом сприйняли чорну звістку про передчасну,
раптову смерть 16-річного

СЕРГІЯ

– внука наших друзів Валентини Тарасівни та Василя Костянтиновича Крагликів.
Висловлюємо щире співчуття. Нехай Господь допоможе вам
і вашим рідним, батькам Сергія пережити це нічим непоправне
горе.
Нехай земля покійному буде пухом, а душа його знайде вічний
спочинок у Царстві Небесному.

З сумом - Світлана Панасюк та Світлана Юзепчук

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0986401110

КУПЛЮ ДОРОГО

Трудовий колектив НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
– дитячий садок» с. Велимче глибоко сумує з приводу трагічної
смерті колишнього вчителя

ВРХ, коней, дорізи.
Тел. 0973974342, 0505507176

і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.
Нехай земля йому буде пухом.

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

НІКОНЧУКА Василя Григоровича

КУПЛЮ ДОРОГО

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

КУПЛЮ ДОРОГО

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

КУПЛЮ ДОРОГО

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

