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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

20 серпня минув 15-й скорботний
рік, як обірвалася на 56-у році життєва
стежина надійного товариша, хорошого
колеги, мудрого керівника Прохідського
сільськогосподарського
підприємства,
депутата обласної ради

МАКАРУКА Михайла
Михайловича.

Не віриться, що його не стало, що
його немає серед нас. Всевишній і доля
так мало вділили йому віку, але Михайло
Михайлович гідно прожив його, пішовши
в інший світ, залишив по собі добру, світлу пам’ять. Мабуть, для Господа потрібні такі мудрі, добрі, чуйні
люди, а район втратив хорошу, тактовну, доброзичливу людину,
яка протягом всього життя наполегливо і послідовно працювала,
віддаючи себе сповна сільськогосподарському виробництву у
Самарах, Річиці, Гірниках, на посаді заступника голови райвиконкому – начальника управління сільського господарства, і до
останніх днів життя - у Проході.
Михайла Михайловича неодноразово обирали депутатом
сільських і районної рад.
Життєвий шлях Михайла Михайловича Макарука – зразок
людської гідності, працелюбності, відповідальності та порядності. Він любив життя, роботу, та понад усе – своїх дітей, дружину, сім’ю, родину, людей, з якими йому довелося працювати.
Він залишив світлий спомин у думках багатьох людей, з якими зводила доля упродовж життя, багато залишив добра, яке
зробив за свій вік для інших, внісши великий вклад в соціальноекономічний, сільськогосподарський розвиток району, в якому
народився, виріс і сформувався як особистість.
У день, коли відійшов у Вічність чудовий керівник, сильний господар, турботливий батько і дідусь, до горбочка землі на кладовищі у селі Прохід, де спочив навіки Макарук Михайло Михайлович, прийдуть друзі, колеги, наставники, люди, які хотіли почути
його голос, поради, а у відповідь - тільки спомин.
Сумно нам без Тебе. Немає таких слів, щоб висловити нашу
жалобу. Скільки не мине часу, Ти завжди поряд з нами. Ми низько
схиляємо голови над Твоєю могилою. Хай спокійним буде Твій
вічний сон у Царстві Небесному, а наші спомини не тривожать
Твій спокій.
Просимо всіх, хто знав Михайла Михайловича Макарука,
пом’янути добрим словом і щирою молитвою - він цього заслужив.

З сумом і вічною пам’яттю - Котюх А. О.,
Сінчук В. Г., Новік В. А., Новік Т. В., Сорока В. В.,
Данилюк Н. В., Кузнецова Г. С., Румовська Г. П.,
Шкаран І. Ф., Шумейко В. В., Шмиговський В. А.

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

Колектив управління соціального захисту населення Ратнівської РДА висловлює співчуття колегам: Лупійчук Світлані Василівні
та Боговід Олені Олександрівні з приводу важкої втрати - смерті
близьких людей:

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни,
БОГОВІД Ганни Яківни.

Нехай земля покійним буде пухом, а душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.
Вчителі-пенсіонери кафедри математики і фізики щиро сумують з приводу важкої і непоправної втрати - смерті

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни

і висловлюють глибокі співчуття родині. Закінчилася земна
дорога найріднішої для вас людини: дружини, мами, бабусі, свекрухи. Важко знайти слова втіхи. Нехай Господь укріпить вас і допоможе пережити важку втрату, прийме душу покійної у Царство
Небесне. Світла і вічна їй пам’ять.
Вчителі математики району сумують з приводу смерті вчителя-пенсіонера

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни

і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо
з вами біль утрати. Нехай Господь укріпить вас і допоможе пережити це важке горе. Нехай душа покійної упокоїться у Царстві
Небесному. Всевишній дарує їй вічну пам’ять і вічний спокій.
З великим сумом сприйняли звістку про передчасну смерть хорошої і чуйної людини, прекрасного педагога, яка починала свій
трудовий шлях у школі села Жиричі

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни.

Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття її чоловікові Лупійчуку
М. І., дітям, внукам, усім рідним. Нехай Господь допоможе вам
пережити це велике і непоправне горе. Нехай земля покійній буде
пухом, а її душа знайде вічний спокій у Царстві Небесному.

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

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

КУПЛЮ ЯБЛУКА

свіжі, можливий самовивіз. Тел. 0989348539

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни.

Розділяємо з вами безмірне горе. Нехай Господь укріпить вас
і допоможе пережити невимовне горе і упокоїть душу покійної у
Царстві Небесному.
Колектив Центру поштового зв’язку №4 ВПЗ смт Ратне висловлює щире співчуття колишньому начальнику Лупійчуку Михайлу Іллічу з приводу важкої та непоправної втрати - смерті дружини

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни.

Нехай Господь укріпить Вас і всю Вашу сім’ю та допоможе пережити це велике горе.
Нехай земля покійній буде пухом, а її душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.
Колектив ПП РВК «Ратнівщина» висловлює щире співчуття
колишньому начальнику Центру поштового зв’язку смт Ратне
Лупійчуку Михайлу Іллічу з приводу непоправної та важкої втрати
- смерті дружини

ЛУПІЙЧУК Галини Григорівни.

Розділяємо з Вами та Вашими рідними біль утрати. Нехай Господь допоможе пережити це важке горе, а душа покійної знайде
вічний спокій у Царстві Небесному.

ІНФОРМУЄ

про те, що розпочато роботи із внесення змін до частини детального плану території житлового кварталу № 6 по вул. Центральній в селі Видраниця.
Просимо подавати пропозиції до детального планування
території у письмовій формі за адресою: 44152, вул. Центральна, 23, с. Видраниця Ратнівського району Волинської області,
тел. 92642.

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

ПРОДАМ

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ
Гірка звістка сколихнула колектив
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1 - гімназія
ім. В. Газіна» смт Ратне - на 63-му році
життя, після важкої хвороби, відійшла у
Вічність

ЛУПІЙЧУК Галина Григорівна.

Вона була Вчителем не одного покоління ратнівчан, талановитим педагогом, справжнім професіоналом. Відійшла
у Вічність Людина, яка надзвичайно любила свою справу і відчайдушно вірила в
доброту людських сердець.
Галина Григорівна навчала дітей не
лише математики, а й відкривала їм важливі життєві істини та
цінності, які сповідувала сама. Дуже сильна і терпляча жінка,
мудра наставниця і колега, велика життєлюбка і оптимістка, яка
повністю присвятила себе сім’ї і школі. Завжди привітна і усміхнена, тактовна і уважна, добра і щира... Такою залишиться в
нашій пам’яті Галина Григорівна. Нехай у Засвітах душа Галини
Григорівни знайде вічний спочинок, упокоїться з усіма святими.
У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її близьких
і рідних. Світлий, добрий спомин про Галину Григорівну назавжди
залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав, хто жив і
працював поруч з нею, кого вона навчала.

У скорботі - колектив НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1 гімназія ім. В. Газіна» смт Ратне

А БІЛЬ НЕ МИНАЄ...
Минуло дев’ять днів тяжкої скорботи і
печалі, як згасла зірка життя нашого дорогого, рідного батька, люблячого, доброго дідуся, ратнівчанина

доски сухі, овес, кормову картоплю, дрова – рубані та різані.
Тел. 0684535088

ПРОДАМ

кози з козенятами.
Тел. 0682410748

ПРОДАМ

б/в холодильник у доброму
стані. Тел. 0955568907, 2-15-07

ПРОДАМ

олійну редьку на сидерати і
моркву. Тел. 0971671177

ПРОДАМ

приватизовані дерев’яний будинок в с. Шменьки, земельну
ділянку у Ратному.
Тел. 0977053407

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

ПРОДАЄТЬСЯ

котлів, колонок, бойлерів та
радіаторів. Тел. 050-55-63-733,

ПРОДАЄТЬСЯ

дрова рубані, сухі, листяні; вівсяні тюки - 15 грн/тюк. Можлива доставка.Тел. 0679661990

земельна ділянка під забудову
в с. Видраниця.
Тел. 0674760587

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

ЗДАМ В ОРЕНДУ

на велике весілля (300-500
чоловік) холодильну камеру,
причіп 11 м. кубічних, 10 полиць. Тел. 0966718993

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0683324836

ВИДАЛЯЮ

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

068-73-38-062

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0684786670

КУПЛЮ МЕТАЛОБРУХТ
Тел. 0988928575

ПРОДАЄТЬСЯ

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

БОХОНСЬКОГО
Адама Григоровича,

який до свого 83-річчя не дожив два
дні... Великий біль у наших серцях. Ми
завжди пам’ятатимемо і любитимемо
чудового тата і найкращого дідуся. Він
був для нас надійною опорою, мудрим
порадником.
Відійшли Ви у Вічність і спорожнів
дім, де в кожному куточку залишилася пам’ять. Низький уклін Вам, любий наш, і велика вдячність.
Світла пам’ять про Вас буде жити вічно у наших душах і серцях.
Нехай свята земля береже Ваш сон, а Господь дарує Царство
Небесне.
Нам у спадок наш рідний залишив невеличкий творчий доробок, адже протягом усього земного життя писав вірші, зокрема, чимало їх присвятив селищу Ратне і ратнівчанам.Черговий
вірш-прощання знайшли уже після його смерті:
Прийде днина розставання Вікопомна мить,
То природи вічна тайна,
Обірветься нить.
Помирати мусить кожний,
Хто прийшов в цей світ,
Хоч ти бідний, хоч заможний –
На цім світ стоїть.
Не топтати людям завжди
Земні спориші.
Заспіваймо рідну пісню
На спомин душі.
Спочивайте з миром, рідний! Вічна вам пам’ять!
Всі, хто знав, поважав, з ким перетиналася доля, згадайте
добрим словом Адама Григоровича і помоліться за його світлу,
щедру душу.

У глибокій скорботі - сім’я та рідні

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗАПРОШЕННЯ. Тел. 0979044884

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

Тел. 0980925096, 0968749505

М-Н «БУДМАЙСТЕР»
БУДМАТЕРІАЛИ
З ДОСТАВКОЮ

З сумом - колишні колеги і друзі - сім’ї: Ковальчуків,
Клименків, Федоруків, Власюків, Сінчуків, Мисюків,
Безносюків, Чашуків; Пекун Т., Мороз М., Хомич Г.

Трудовий колектив ЗОШ І-ІІІ ст. с. Межисить висловлює щире
співчуття вчителю математики Приймачуку Володимиру Григоровичу та вчителю зарубіжної мови та літератури Приймачук Галині
Василівні з приводу важкої та непоправної втрати - смерті сестри

Забродівська сільська рада

Гірка звістка сколихнула нашу родину - на 63-му році життя
відійшла у Вічність добра, шляхетна, порядна людина, справжній
педагог, прекрасна дружина, мама, бабуся, щира, хороша подруга
для нашої родини

ЛУПІЙЧУК Галина Григорівна.

У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її близьких і рідних, - чоловіка, синів, невісток, внуків. Висловлюємо найщиріші свої співчуття.
Зупинилося добре, ласкаве і неспокійне серце, сповнене
великої любові до всіх і всього. Схиляємо голови і молимо Всевишнього, щоб Він у Царстві Небеснім подарував спокій і радість
покійній. Нехай лебединим пухом буде їй земля. Вона завжди житиме у наших серцях, у наших ділах, у нашій пам’яті...
Ти не пішла від нас у небуття,
Ти в наших душах будеш вічно жити,
Бо щирим, відданим було Твоє життя –
Ти будеш з неба ясною зорею нам світити.
Тебе немає – скільки хочеш – клич,
Сама печаль повисла над землею,
І сумно, що серед тисячі облич
Більш не зустрінеш посмішки Твоєї.
Нехай Всевишній охороняє світлу, добру душу Галини Григорівни. Усі, хто знав дорогу нам людину, згадайте добрим словом, пом’яніть щирою молитвою. Вічна і світла пам’ять!

Зі щирою скорботою і світлою пам’яттю - родина Хвесиків

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Гарантія!

Тел. 0676834265

ВИРОБИ З БЕТОНУ

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

КУПЛЮ ДОРОГО

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

ПРОДАЮТЬСЯ

колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

КУПЛЮ ДОРОГО

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

