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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

 

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., або пишіть нам на  електрону адресу: 
ratpresa@ukr.net

РЕМОНТ, ЧИСТКА 
ТА ПРОМИВКА

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

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

КУПЛЮ ТЕЛЯТ
ЖИВОЮ ВАГОЮ ТА ШКІРИ.
Тел. 0673040973

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

ПРОДАМ
бруківку, тротуарну плитку, 
«шапки» на стовпчики, парапе-
ти, бордюри. Тел. 0975051911

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

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

ЗАМОВЛЯЙТЕ роботи+матеріали зі знижкою до 20%. РЕ-
МОНТИ 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. 

ВИГОТОВЛЕННЯ  
ТА ДОСТАВКА
бетону міксером

Реалізує-
мо стіно- 
вий та ко-
лотий від-

сівоблок, цемент, щебінь.
 Тел. 0977181960,

 0990728618, 0675999747

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

ОХОРОННИКИ
Вахта 15/15, 20/10. Проживан- 
ня - безкоштовно. Хороші умо- 
ви праці. ЗП два рази на місяць. 
Тел. 0952015733, 0977824413

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
приватизована земельна ді- 
лянка під забудову 0,25 га в  
с. Прохід. Тел. 0975664850

КУПЛЮ ТЕЛЯТ
Тел. 0974924732
       0952422846

Ось уже два сумних скорботних міся-
ці, як  перестало битися серце вірного 
товариша, ратнівчанина,  ветерана ак-
тивіста, учасника хору «Журавлі», хоро-
шої людини

ВЕРТЕЯ Миколи Пилиповича.
Сум огортає наші серця і до сьогод-

ні. Біль втрати ятрить наші душі. Важко 
сприйняти істину, що його вже не має 
серед нас, що його земне життя скінчи-
лось, що більше ніколи не поговоримо,  
не порадимось, не заспіваємо разом... 

Нехай Господь упокоїть його світлу душу у Царстві Небесному. 
А наша пам’ять  про нього – не згасне, допоки ми живі.

Зіпсувала свято звістка,
Що «Журавлик» полетів.
Це була квітуча гілка…
Не хватає просто слів.
Що ж, покинув нас зненацька.
«Все буде добре», - обіцяв.
Твоя виправка козацька,
«Ну, до зустрічі», - сказав.
- Наберу, як щось захочу, -
Кожен раз так говорив:
Останній – в п’ятницю пророчу,
Але так і не дожив.
Прощай, пташино, голосиста,
Хай Бог тобі дарує рай.
Ми з тобою були два солісти
Ну що ж, Пилипович, прощай!

З сумом – Федір Петручик 
та всі учасники хору «Журавлі»

РУХ КОШТІВ ПО БЛАГОДІЙНІЙ 
МУНІЦИПАЛЬНІЙ КАСІ КНП 

«РАТНІВСЬКА ЦРЛ»
 ЗА ПЕРІОД З 1.01.2020 р. ПО 31.07.2020 р.

Перехідний залишок коштів по благодійних внесках на 2020 
р. - 60 786,00 грн.  

Надходження благодійних внесків за січень-липень 2020 р. - 
1319 780,00 грн.

Використання коштів по благодійних внесках за січень-ли-
пень 2020 р. - 973 798,00 грн., з них:

320 285,71 грн. - на матеріали для поточного ремонту та дрібний 
господарський інвентар;

202 613,00 грн. - реактиви в клініко-діагностичну лабораторію;
60 421,00 грн. - наркотичні засоби;
200,00 грн. - фотопапір в рентгенологічне від-ння;
162,00 грн. - вентилятор в госп. від-ня;
394,00 грн. - плитка для пол. від-ня;
66 390,00 грн. - система моніторингу;
874,00 грн. - двері вхідні металопл. в пол. від-ня;
8 107,00 грн. - тканина вафельна, бязь для пошиття рушників;
100,00 грн. - кардіопапір;
10 800,00 грн. - стерилізатор повітряний ГП-20-3;
73 181,00 грн. - торфобрикети- 47,734т.;
12 050,88 грн.- дрова – 25,106 м3; 
24 870,00 грн. -  стійка реєстратора в реєстратуру пол. від-ня;
35 150,00 грн.- стелаж медичний в пол. від-ня:
3 850,00 грн. -  акумулятор;
13 002,00 грн. - ремонт котла котельні;
5 750,00 грн.- ремонт ендоскопа;
6 850,00 грн. - пральна машина «ВЕКО»;
9 499,80 грн. - велотренажер МВ6 Махх Pro у фізіотерапевтичне 

від-ня;
З 279,00грн - розпилювачі та маски для дорослих у фізіотерапев-

тичне відділення;
7 665,00 грн. -  компресорний небулайзер у фізіотерапевтичне від-

ділення.
Витрати на утримання благодійної каси:
Січень-липень 2020 р. – 84 303, 61 грн., з них:
68 220,00 грн. -  на заробітну плату бухгалтера і касира;
9 257,79 грн. - обов’язкові нарахування на заробітну плату;
2 217,00 грн. - за касове обслуговування;
1 498,82 грн.- комунальні послуги, оренда;
І 500,00 грн. - обслуговування програми «Медок» та облік ПДВ;
1 610.00 грн. - обслуговування РРО;
Залишок коштів по благодійній муніципальній касі станом на 

01.08.2020 р. - 406 768,00 грн.
 На засіданні правління  благодійної муніципальної каси Володи-

мир Бохонюк – голова наглядової ради благодійної муніципальної 
каси, порушив питання, чому за благодійні кошти, більш як на 85 
тисяч гривень, лікарня закупила торфобрикети та дрова, а не спря-
мувала їх, скажімо, на доплату медикам, які працюють з хворими на 
коронавірус, а опалення лікарні має здійснюватися за бюджетні ко-
шти.  На це  директор центральної районної лікарні  Михайло Бегаль 
відповів, що не вистачає бюджетних коштів, тому й довелося викори-
стовувати кошти благодійної каси.  Володимир Сінчук - член правлін-
ня  благодійної муніципальної каси, депутат районної ради, сказав,  
що питання забезпечення медичного закладу паливом, порушить на  
засіданні бюджетної комісії районної ради.

Василь ПІВЕНЬ,
член правління благодійної муніципальної каси  

КНП «Ратнівська ЦРЛ»

ПРОДАЄТЬСЯ
приватизована земельна ді- 
лянка 0,16 га в с. Замшани. По-
руч озеро, є  старий будинок. 
Недорого. Тел. 0985219320

ПРОДАЮ
дерев’яний будинок на пере-
везення в с. Замшани. Недо-
рого. Тел. 0985219320

Колектив НВК с. Тур висловлює щире співчуття вчителям фі-
зичної культури Свіржевському Анатолію Георгійовичу та Свір-
жевській Ірині Романівні, вчителю української мови та літерату-
ри Мосійчук Олені Анатоліївні з приводу важкої та непоправної 
втрати - смерті 

БАТЬКА, СВЕКРА і ДІДУСЯ.
Розділяємо з вами безмірне горе. Нехай Господь укріпить вас 

і допоможе пережити невимовне горе, упокоїть душу покійного у 
Царстві Небесному.  

Колектив НВК с. Тур висловлює щире співчуття вчителю 
української мови та літератури Головій Світлані Дмитрівні з при-
воду важкої та непоправної втрати - смерті 

МАТЕРІ.
Нехай Господь укріпить Вас і всю Вашу сім’ю та допоможе пе-

режити це велике  горе. 
Нехай земля покійній буде пухом, а її душа знайде вічний спо-

чинок у Царстві Небесному.

Колектив сектору культури, молоді та спорту, працівники 
централізованої бухгалтерії висловлюють щире співчуття бух-
галтеру Шикуті Мирославі Степанівні з приводу важкої втрати -   
смерті 

БАТЬКА.
У ці скорботні дні нехай Господь укріпить Вас у молитві за 

упокій рідної людини. Нехай земля покійному буде пухом, а 
душа його знайде вічний спокій у Царстві Небесному.

ПРОДАЄТЬСЯ
житловий будинок в с. Велим-
че, вул. Центральна, 112/а.
Тел. 0966838343

Ратнівська селищна рада
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

щодо визначення виконавця послуг з вивезення твердих та 
рідких побутових відходів  з території Ратнівської селищної ради 
. Ознайомитися з конкурсною документацією можна в приміщен-
ні Ратнівської селищної ради в кабінеті заступника селищного го- 
лови. 

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу 
за адресою: 44101, смт Ратне, вул. Шевченка, 1, до 16 год.   
02 жовтня  2020 р.

ПРОДАМ
приватизовані дерев’яний буди-
нок в с. Шменьки, земельну ділян-
ку у Ратному. Тел.  0977053407

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Тел. 0683558765 

Забродівська сільська рада
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
-    адміністратора відділу «Центр надання адміністратив-

них послуг» для  роботи  на віддалених робочих  місцях в се-
лах Замшани та Видраниця;

-    адміністратора відділу «Центр надання адміністратив-
них послуг»  для  роботи  на віддалених робочих  місцях в 
селах Річиця та Щедрогір.

Вимоги до кандидатів: громадянство  України, вища освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або  магістра,  доско-
нале володіння державною мовою, досконале володіння ПК, стаж 
роботи на службі в органах місцевого самоврядування або на поса-
дах державної служби не менше трьох років, або досвід роботи на 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше п’яти років.

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів 
з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо 
переліку документів, основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається у Забродівській сіль-
ській раді за адресою: вул. Лесі Українки, 2, с. Заброди Рат-
нівського району Волинської області; тел.: (03366) 97-5-42,  
97-5-31.

ПРОДАМ
зерно посівне та фуражне.
Тел. 0678550604

ВІНЬЄТКИ, ФОТО
виготовлення альбомів у шко-
лах та садочках. 
Тел. 0969171422 - фотограф

В І З Ь М І Т Ь  Д О  У ВА Г И

ЗАРОБІТЧАНАМ В ПОЛЬЩІ 
ЗМІНИЛИ ПРАВИЛА КАРАНТИНУ

Уряд Польщі з 2 вересня включно змінив правила відбування 
обов’язкової обсервації для трудових мігрантів. Це стосується й 
українців. Тепер замість двотижневого карантину після в’їзду до 
Польщі достатньо відбути лише 10 днів. Про це йдеться у розпо-
рядженні міністра охорони здоров’я Польщі, яке опублікував портал 
«Я в Польщі». Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський 
раніше пояснював з посиланням на досвід Норвегії, що період ізоля-
ції у 10 днів є безпечним і не збільшує значно ризиків у порівнянні з 
14-денним карантинним періодом.

Тож з 2 вересня після заїзду на територію Польщі в ізоляції треба 
пробути лише 10 днів.

З 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції й для людей, у яких 
був діагностований коронавірус.

Також трудові мігранти у Польщі, які відбудуть карантин, відтепер 
не зобов’язані робити ПЛР-тест на коронавірус. Звісно, це якщо після 
10-денної обсервації у людини немає симптомів COVID-19 (темпера-
тури чи респіраторних ознак захворювання).


