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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

«КОЖЕН, ХТО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД РЕ-
КЛАМИ ЗАРАДИ ЕКОНОМІЇ ГРОШЕЙ, МОЖЕ 
З ТАКИМ ЖЕ УСПІХОМ ЗУПИНИТИ ГОДИН-
НИК, ЩОБ ЗЕКОНОМИТИ ЧАС» 

Генрі ФОРД

А БІЛЬ НЕ МИНАЄ...

 

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

З питань реклами та 
оголошень звертайтесь у 
редакційно-видавничий 
комплекс  «Ратнівщина» за 
адресою: смт Ратне, вул. 
Серпнева, 5. Тел.  2-12-28.

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0683324836

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0684786670

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
ВРХ, коней, дорізи. 
Тел. 0973974342, 0505507176

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

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

ВИРОБИ З БЕТОНУ
бруківка, огорожа глянцева, 
«шапки» на стовпчики, парапе-
ти. Установка. Тел. 0986587445,
 0961070403, 0662831410

ВІКНА ТА ДВЕРІ
Підвіконня. Водовідливи. 

Рулонні штори. Сітки. Гаражні 
ворота. Тел. 0965357317,

0953857007, 0968879434

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0986401110

ПРОДАЮТЬСЯ
колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

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

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ
Тел. 0980925096, 0968749505

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, биків, коней, лошат. 

Тел. 0977684040

РВК «РАТНІВЩИНА» 
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Шановні керівники установ, 
підприємств, організацій! 

Замовляйте та придбавай-
те бланкову продукцію у полі-
графічному відділі РВК. У нас 
широкий асортимент бланків 
бухгалтерського обліку, а та-
кож книги у м’яких та твердих 
палітурках.

Ціни нижчі ринкових.  Тел. 0982627444

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

РОБЛЮ, ФОТОГРАФУЮ
віньєтки, фотоальбоми. РЕ-
МОНТ/ПРОДАЖ комп’ютерів, 
ноутбуків. Тел. 00969171422

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Гарантія!

Тел. 0676834265

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗАПРОШЕННЯ. Тел. 0979044884

ПРОДАЄТЬСЯ
земельна ділянка під забудову 
(район РЕСу). 
Тел.  0986046668

КУПЛЮ ЯБЛУКА
будь-яких сортів, крім білого 
наливу та паперівок.
Тел. 0971494715, 0673641290, 
смт Ратне, вул. Малясова, 4.

ПРОДАЄТЬСЯ
2-кімнатна квартира в смт Рат-
не на мікрорайоні, житлова 
площа 61 м2. 
Тел.  0989765009, 0989765008

ПРОДАЄТЬСЯ
будинок в с. Прохід, навпроти 
церкви. 
Тел.  0973409557, 0984364818

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

ПРОДАМ
фуражне зерно тритикале, со-
лому в тюках, сіно. 
Тел.  0993290462

ПРОДАМ НЕДОРОГО
цегляний будинок в центрі се-
лища Ратне, площею 66 м2 з 
приватизованою земельною 
ділянкою 12 соток. Є газ, вода, 
світло, туалет, ванна. Також га-
раж цегляний, сарай з блоків. 
Близенько школа і дитячий са-
дочок.  Тел.  0961848183

Сектор освіти, КУ «Ратнівський районний методичний кабі-
нет», централізована бухгалтерія при секторі освіти висловлю-
ють найщиріші співчуття  заступнику головного бухгалтера при 
секторі освіти Сарапіній Ользі Василівні з приводу тяжкої втрати 
– смерті 

БАТЬКА.
 Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль, 

від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з 
Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Вічна пам’ять.

Здомишельська сільська рада
ІНФОРМУЄ

про проведення громадських обговорень проектів внесення змін 
до генплану з розробкою ДПТ в с. Здомишель квартал №14, квар-
тал №15.

Детальна інформація про час і місце знаходиться за адре-
сою: 44150, с. Здомишель, вул. Шевченка , 33.

КУПЛЮ МЕТАЛОБРУХТ
Тел.  0988928575

ЯКІСНА 
ЧИСТКА КОЛОДЯЗІВ

Тел.  0989530199, 0635897035

Колектив НВК с. Комарове  висловлює щире співчуття вчите-
лю фізики Сілянкову Олександру Петровичу та його сім’ї з при-
воду важкої і непоправної втрати – смерті тестя

БОХОНСЬКОГО Адама Григоровича.
Нехай Господь укріпить й допоможе пережити це горе. 

Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай душа покійного від-
найде вічний спокій у Царстві Небесному.

ЗДАМ В ОРЕНДУ
на велике весілля (300-500 
чоловік) холодильну камеру, 
причіп 11 м. кубічних, 10 поли-
ць.   Тел.  0966718993

Велимченська сільська рада
ІНФОРМУЄ

про те, що громадські обговорення та слухання детального плану 
території земельної ділянки для розміщення та експлуатації підсоб-
них і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості по вул. Центральній в с. Велимче 
Ратнівського району Волинської області відбудуться 18.08.2020 р. о 
10.00 год. за адресою: с. Велимче, вул. Центральна, 89.

ПРОДАМ
пшеницю, тритикале, жито, 
овес, солому в тюках. 
Тел.  0989247819, 0962150543

КНП «ЦПМСД» Велимченської 
сільської ради ОТГ ОГОЛОШУЄ

про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферу від стаціонарних джерел майданчика, що знаходить-
ся за адресою: Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Велинче,  вул. 
Центральна, 68. Джерелами викиду забруднюючих речовин на 
підприємстві є твердопаливний котел Viadrus Hercules U22 (P = 49 
кВт) – 2 шт., в якості палива використовують торфобрикет, дрова. 
Від підприємства в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азо-
ту (в перерахунку на діоксид), вуглецю оксид, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок,  діоксид сірки, парникові гази. 
Концентрації всіх забруднюючих речовин, визначені на основі фак-
тичних та розрахункових потужностей викиду, не перевищують 
встановлених нормативів гранично-допустимих викидів і створюють 
незначний вплив на забруднення атмосферного повітря. За своєю 
господарською діяльністю підприємство не може бути небезпечним 
джерелом впливу на навколишнє середовище. Із зауваженнями та 
пропозиціями звертатись у Ратнівську райдержадміністрацію 
протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.

ПРОДАЄТЬСЯ
двокімнатна квартира в Ратно-
му в новобудові по вул. Цен-
тральна. Ціна договірна.
Тел. 0966349051, 0674413512

Колектив НВК с. Замшани  висловлює щире співчуття заступ-
нику директора з виховної роботи Бащук Наталії Андріївні з при-
воду важкої і невимовної втрати – смерті батька

БІРУКА Андрія Івановича.
Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай милосердний Гос- 

подь упокоїть душу Вашого батька у своїх Небесних оселях, там 
де спочивають праведні. Світла пам’ять Вашому батькові.

ПРОДАМ
плуг до Т-40. 
Тел.  0984846945

Ратнівська селищна рада
ОГОЛОШУЄ

про початок розробки детальних планів території по вул.  
Б. Хмельницького, детальний план в межах користування вул. 
Шевченка, Ольги Княгині, Короленка, в межах вул. Магістральна 
та охоронній зоні газопроводу високого тиску. Внесення змін до 
детального плану території частини житлового кварталу в межах 
користування земельної ділянки будинку 38, вул. Центральна. Крім 
цього детальний план території по вул. 1 Травня, 12 (власна зе-
мельна ділянка) в смт Ратне.

Замовником документації виступає Ратнівська селищна рада.
Відповідальні особи за організацію розгляду пропозицій – 

спеціаліст I категорії землевпорядник Репета С.А. 
Пропозиції просимо надсилати за адресою: смт Ратне, вул. 

Шевченка, 1.

Велимченська сільська рада
ІНФОРМУЄ

про початок робіт з розробки детального плану території села Ве-
лимче частини кварталу № 39 по вул. Центральній села Велимче.

Трудовий колектив НВК с. Височне  висловлює щире співчут-
тя прибиральниці службових приміщень Краєвській Надії Три-
фонівні з приводу важкої і невимовної втрати – смерті 

БАТЬКА.
Нехай Господь укріпить й допоможе пережити це горе. 

Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай душа покійного від-
найде вічний спокій у Царстві Небесному.

Педагогічний колектив НВК «ЗОШ І - ІІІ ст. - дитячий садок»  
с. Прохід глибоко сумує з приводу смерті колишнього вчителя 
математики

БОХОНСЬКОГО Адама Григоровича
і висловлює щирі  співчуття  з приводу важкого і непоправно-

го горя зятю покійного, колезі, вчителю фізики Сілянкову Олек-
сандру Петровичу. Розділяємо з Вами та Вашими рідними біль 
утрати. Нехай Господь допоможе пережити Вам смерть рідної 
людини і упокоїть душу покійного у Царстві Небесному.  

В пам’ять про нашу колегу
 Ніну Улянівну КОЛІНСЬКУ

(16 серпня мав би бути 85-літній ювілей)
Минають дні, минають ночі,
А думка відпускать не хоче
Про Ніну згадку, як вона
Вміла любити, вміла дружити,
Не вміла лиш для себе жити.
Нелегку ношу взяла на плечі,
Все догоджала шкільній малечі.
Гуртожиток, їдальня, школа,
Не забувала про це ніколи.
Вона невпинно працювала,
Поради слушні нам давала,
Бо як-небудь Ніна не вміла,
Від успіхів завжди раділа.
Не все задумане вдавалось,
Та вона вперто намагалась
Трудитись, мріяти, творити,
Щоб гідно на землі прожити.
Ніна тепер вже в небесах,
Але душа її, мов птах,
Прилинути додому хоче,
Поглянути донечці в очі
Й спитати: «Доню, як живеться?
Нехай від туги серце не рветься».
Спинилася ріка життя,
Назад немає вороття...
На ті далекі береги
Ми в спогадах перепливаєм,
В молитвах Господа благаєм:
«Премилий, Отче, відпусти,
І всі гріхи її прости».

З добрим спомином - колеги Галина Грабовська, 
Надія Горобець

17 серпня минає 40 днів, як відійшов 
у потойбічне життя уродженець с. Ви-
сочне, житель м. Києва
ДОРДЮК Володимир Петрович.

Важко змиритися з втратою. Тяжко 
сприйняти істину, що більше не приїдеш, 
не зателефонуєш, не підтримаєш, не по-
тішиш добрим словом.

Низько вклоняюся перед твоєю світ-
лою пам’яттю, яка буде жити в моєму 
серці, доки буду жити я.

Спочивай з миром! Хай Ангел Господній хранить твою душу! 
Хай Царство Небесне Господь тобі дасть! Хто знав Володю - зга-
дайте! Хто пам’ятає - пом’яніть «не злим тихим словом». 

З глибоким сумом – сестра

МАГАЗИН

пропонує широкий асортимент шпалер, рідких 
шпалер, рулонних штор та фотошпалер.

Ми працюємо  щодня, крім понеділка.
Чекаємо на вас за адресою: 

смт Ратне, вул. Центральна, 2а.
(біля супермаркету SPAR)

«ДЕКОР ПЛЮС»

БУДІВНИЦТВО ПІД КЛЮЧ, ПРИБУДОВИ: накриття та перекриття 
дахів; утеплення та облицювання будівель; ЗНИЖКА ДО 20% НА 
РОБОТИ З МАТЕРІАЛОМ. Тел.:+38(067)1055544;+38(095)1055544. 

ПРОДАМ
олійну редьку на сидерати і моркву. Тел.  0971671177

ПЕРЕДПЛАТА
НА ГАЗЕТУ «РАТНІВЩИНА»

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.; Вартість прийнятої передплати: - на 1 місяць - 3,60 грн.; 
- на 3 місяці - 8,20 грн.; - на 6 місяців - 10,00 грн.

Редакція «Ратнівщини»

ПРОДАМ
дрова рубані, сухі, листяні; вів-
сяні тюки - 15 грн/тюк. Можли-
ва доставка.Тел.  0679661990


