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ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ПОНАД 26 МІЛЬЙОНІВ
ВИПАДКІВ КОРОНАВІРУСУ

Станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків коронавірусу. Як зазначається, загалом з 26 177 603
випадків COVID-19 867 347 - летальні, 18 442 307 осіб одужали.
1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.
Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 316 людей.
Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є
США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія
(1 005 000). За ніч було зареєстровано 7 228 нових випадків, з них
понад 4,9 тисячі хворих у Мексиці. Також з початку нової доби у
світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 733 особи, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 575.

МАКРОН ВКЛАВ 100 МЛРД ЄВРО
В ПЕРЕЗАПУСК ЕКОНОМІКИ ФРАНЦІЇ

План фінансового перезавантаження включає субсидіювання
заробітної плати, зниження податків для підприємств і фінансування екологічних проєктів.Він спрямований на те, щоб перейти від
надзвичайних витрат у зв’язку з коронакризою до вирішення більш
довгострокових проблем, пов’язаних зі слабкими інвестиціями і
створенням робочих місць в другій за величиною економіці єврозони. Фінансове перезавантаження, велика частина якого була оголошена влітку, буде розтягнута на два роки і розділена приблизно
на рівні частини між конкурентоспроможністю, робочими місцями і
соціальною політикою, а також фінансуванням переходу до більш
«зеленої» економіки.

ХОДИВ БЕЗ МАСКИ - ЙДИ ЗБИРАТИ БАВОВНУ

У південних регіонах Туркменістану громадян, які порушують
масковий режим і не можуть сплатити штраф, відправляють збирати бавовну. У порушників забирають паспорти, документ повертають, коли ті зберуть 20 кілограмів бавовни. Це, якщо порушення
перше. Упіймають вдруге - норму виробітку збільшать.

БОЛГАРСЬКОГО ПРЕМ’ЄРА
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У КОРУПЦІЇ

Нова хвиля антиурядових протестів у Болгарії, там тисячі людей
зібралися під парламентом, вимагаючи відставки прем’єр-міністра.
Протест швидко переріс у сутички з поліцією. Протестувальників
намагалися розігнати сльозогінним газом, кількох людей затримали. Утім, це лише розлютило інших і почалася штовханина. Протестувальники з собою теж принесли сльозогінний газ, у поліції кажуть, через цю речовину постраждали два десятки силовиків.

В ЕКВАДОРІ ЖИВЕ НАЙСТАРІШЕ
ПОДРУЖЖЯ СВІТУ: НА ДВОХ ЇМ 214 РОКІВ

В Еквадорі пара літніх людей встановили світовий рекорд - вони
найстаріше подружжя світу. Чоловікові Хуліо Мора - 110, його коханій Вальдраміні Кінтерос - 104.
Пара побралася таємно від батьків, адже сім’ї обох не схвалювали цей шлюб. 79 років по тому вони все ще разом. Обидва здорові, хоча родичі кажуть, що вони трохи пригнічені через пандемію
COVID-19 - сумують за своїми великими сімейними зустрічами. Родина в них справді чимала: пара виховала п’ятьох дітей, має 11
онуків, 21 правнука та одного пра-правнука. В середині серпня вони
отримали сертифікат від Гіннеса.

ЗАГОСТРЕННЯ НА КОРДОНІ КИТАЮ Й ІНДІЇ

Індія заявила, що перешкодила китайським військовим, які в
прикордонному районі Ладакх «провокаційно переміщалися».
Пекін, у свою чергу, звинуватив Делі в підриві свого суверенітету.
В середині червня після подібного інциденту сталися зіткнення, у
яких загинули 20 індійських військовослужбовців.
Відносини Китаю й Індії стають все більш ворожими напередодні саміту глав оборонних і дипвідомств країн Шанхайської організації співпраці, покликаних зміцнити регіональне партнерство у сфері
безпеки. Він пройде у вересні в Москві.

40 ДЕЛЬФІНІВ ЗАГИНУЛО ПІСЛЯ ВИТІКУ
НАФТИ БІЛЯ МАВРИКІЮ

Розлив нафтопродуктів з японського танкера Wakashio у води Індійського океану поблизу Маврикію, який стався ще на початку серпня, досі не розслідували. Люди вийшли на протести через повільну
реакцію влади, а також загибель щонайменше 40 дельфінів, смерть
яких пов’язують з новою екологічною катастрофою.

У ФРАНЦІЇ СТАВСЯ СПРАВЖНІЙ
ТРАНСПОРТНИЙ КОЛАПС

У Франції стався залізничний колапс через проблеми з електрикою, тож тисячі людей застрягли у потягах та на вокзалах. Мандрівка, яка б мала тривати лише кілька годин, у багатьох розтягнулася
на цілу добу. Деяким людям знадобилася медична допомога. Чому
трапилися перебої з електрикою поки ніхто не пояснив. Залізничники обіцяють відшкодувати пасажирам вартість квитків у потрійному
розмірі.

ПОВІТРЯНИЙ ЗМІЙ ПІДНЯВ ТРИРІЧНУ
ДІВЧИНКУ НА 10-МЕТРОВУ ВИСОТУ

На Тайвані під час фестивалю повітряних зміїв трирічна дівчинка
випадково заплуталася у хвості гігантського повітряного змія, який
злетів вгору і захопив її за собою. Вона піднялася на висоту приблизно на 10 метрів. Батьки дівчинки не помітили, як вона схопилася за частину змія і її підняло в небо. Через інцидент фестиваль
перервали. На очах у шокованого натовпу дитину розкачувало з
боку в бік, а потім вона почала падати. Дівчинка дивом залишилась
абсолютно неушкодженою, хоча й страшно перелякалася.

За матеріалами Інтернет-видань – Леся ГРІНЧУК

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

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

БУДІВНИЦТВО ПІД КЛЮЧ, ПРИБУДОВИ: накриття та перекриття
дахів; утеплення та облицювання будівель; Усі види внутрішніх робіт.
Тел.:+38(067)1055544;+38(095)1055544.

ВТРАЧЕНЕ

свідоцтво про загальну середню освіту, видане 2019 р.
Волинським обласним ліцеєм
з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні на ім’я Гуменної
Богдани Олександрівни, вважати недійсним.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

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

ДУ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА
ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ»

Проводить визначення посівних якостей насіння зернових,
зернобобових, крупяних, овочевих, квітково-декоративних
культур, однорічних та багаторічних трав.
Визначаємо посівні якості насіння за такими показниками:
1. Аналізування чистоти і відходу насіння – 34,82 грн.
2. Аналізування енергії проростання та схожості – 35,70 грн.
3. Аналізування вологості насіння – 32,92 грн.
4. Аналізування маси 1000 насінин – 30,56 гнр.
5. Аналізування домішки насіння інших рослин – 80,49 грн.
6. Аналізування заселеності насіння шкідниками – 91,25 грн.
Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей
садивного матеріалу відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, що
засвічує свідоцтво про відповідність № 93-03/2017.
Також працює відділ визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур, який надає
наступні види послуг: визначення масової частки білку; визначення натури зерна; визначення масової частки сирої клейковини;
визначення якості клейковини; визначення числа падіння; визначення скловидності; визначення вологості.
За довідкою звертатися: вул. Нова, 86 смт Ратне (приміщення ветлікарні) т: 0673926390, Левківський Сергій Феодосійович

Ратнівська селищна рада
ОГОЛОШУЄ

про громадські слухання розроблених детальних планів території по вул. Центральна, 38 (внесення змін), вул. Центральна, 34,
вул. Ольги Княгині, 3, вул. Центральна, 82 та вул. Центральна, 78а,
а також детальний план в межах користування вул. Шевченка, Ольги Княгині, Короленка, в межах вул. Магістральна та охоронній зоні
газопроводу високого тиску в смт Ратне, які пройдуть 17.09.2020
року об 9.00 год.;
Відповідальна особа за організацію – спеціаліст I категорії землевпорядник Репета С.А.
Громадські слухання і обговорення відбудуться за адресою: смт Ратне, вул. Шевченка, 1, в залі засідань селищної
ради.

ПРОДАЄТЬСЯ

ПРОДАЄТЬСЯ

приватизована земельна ділянка під забудову 0,25 га в
с. Прохід. Тел. 0975664850

земельна ділянка під забудову пл.
0,25 га в с. Броди, біля оз. Мшани,
овес – 300 кг. Тел. 0978989932

ПРОДАЄТЬСЯ

ПРОДАМ

молода кізочка – 7 місяців від
молочної кози.
Тел. 0969601278

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

Тел. 0687882778

ПРОДАЄТЬСЯ

хороша, робоча кобила віком
4 роки в с. Мельники-Річицькі.
Тел. 0989795662, 0961115856

ПРОДАЮТЬСЯ

кози і козенята.
Тел. 0982054056

ПРОДАМ

зерно тритикале сорт «Ратне»,
фуражне і насінневе. «Ратне»
– найкращий сорт для наших
грунтів. Тел. 0679277291

ВИГОТОВЛЕННЯ
ТА ДОСТАВКА
бетону міксером

Реалізуємо стіновий та колотий відсівоблок, цемент, щебінь.

Тел. 0977181960,
0990728618, 0675999747
КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

НА ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ В С. КИШИН ОЛЕВСЬКОГО Р-НУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ. ПОТРІБНІ: різноробочі та
кочегари. Житло надаємо. Заробітня плата висока.
Звертатися за тел. 0968383464, 0931600633, Тетяна.
ПІДПРИЄМСТВУ ПЕЛЛЕТ ТА БРИКЕТІВ В С. КИШИН ОЛЕВСЬКОГО Р-НУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ. ПОТРІБНІ: оператори, кочегари та фасувальники. Житло надаємо. Заробітня плата висока.
Звертатися за тел. 0968383464, 0931600633, Тетяна.

Ресторан «СИМФОНІЯ СМАКУ» у смт Заболоття
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

кухарів, офіціантів та прибиральниць. За більш детальною інформацією звертатись за тел. 0964801481
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

тільна телиця від хорошої корови. Тел. 0949091118,
0685630294

ПРОДАМ І ВІДРЕМОНТУЮ
січкарні. В наявності є запчастини. Можлива доставка.
Тел. 0679383226

ПРОДАЄТЬСЯ

двокімнатна квартира в Ратному в новобудові по вул. Центральна. Ціна договірна.
Тел. 0966349051, 0674413512

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗАПРОШЕННЯ. Тел. 0979044884

ОХОРОННИКИ

Вахта 15/15, 20/10. Проживання - безкоштовно. Хороші умови праці. ЗП два рази на місяць.
Тел. 0952015733, 0977824413

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

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

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

Тел. 0980925096, 0968749505

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
Колектив ПП РВК «Ратнівщина» глибоко сумує з приводу важкої і непоправної втрати - передчасної смерті колеги

ДЕЙНЕКИ Марії Спиридонівни,

яка весь свій трудовий вік пропрацювала у відділі поліграфії. Щира, добра,
відповідальна, товариська... На жаль,
закінчилось її земне життя на 70-у році.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та
близьким. Важко знайти слова втіхи.
Нехай добрий, світлий спомин про неї
назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав,
любив та шанував.
Нехай милосердний Господь додасть сили пережити невимовне горе, упокоїть душу покійної в Царстві Небесному і дарує
їй вічне життя.

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
На 70-му році життя відійшла у Вічність добра, щира, порядна, товариська, ветеран праці, ветеран-активіст, учасниця хору
«Журавлі»

ДЕЙНЕКА Марія Спиридонівна.

Рада ветеранів і колектив аматорів хору «Журавлі» висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Марії Спиридонівни.
Розділяємо з вами біль великої втрати і важкого непоправного
горя. Сумуємо разом з вами. Нехай душа покійної віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Світла пам’ять вашій дорогій
мамі, бабусі і нашій подрузі.
Трудовий колектив НВК «ЗОШ І-ІІ ст. дитячий садок» с. Конище висловлює щире співчуття колишньому директору Чесак Катерині Юхимівні з приводу важкої та непоправної втрати - смерті
чоловіка

Дмитра Федоровича.

Розділяємо з Вами безмірне горе. Нехай Господь укріпить Вас
і допоможе пережити невимовне горе та упокоїть душу покійного
у Царстві Небесному.

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 ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0986401110

КУПЛЮ ДОРОГО

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

КУПЛЮ ДОРОГО

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

КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, коней, дорізи.
Тел. 0973974342, 0505507176

ВИРОБИ З БЕТОНУ

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

КУПЛЮ ДОРОГО

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

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

ПРОДАЮТЬСЯ

колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

КУПЛЮ ДОРОГО

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

