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ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

ВІКНА ТА ДВЕРІ
Підвіконня. Водовідливи. 

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

0953857007, 0968879434

РЕМОНТ, ЧИСТКА 
ТА ПРОМИВКА

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

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

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

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

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

ВИГОТОВЛЕННЯ  
ТА ДОСТАВКА
бетону міксером

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

сівоблок, цемент, щебінь.
 Тел. 0977181960,

 0990728618, 0675999747

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Гарантія!

Тел. 0676834265

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗАПРОШЕННЯ. Тел. 0979044884

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

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

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

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

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

ПРОДАМ
приватизовані дерев’яний бу-
динок в с. Шменьки, земельну 
ділянку у Ратному.
Тел.  0977053407

КУПЛЮ ЯБЛУКА
свіжі, можливий самовивіз. 
Тел.  0989348539

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

Із прекрасним 20-літтям, яке завітало 27 
серпня, щиро вітаємо дорогого племінника, 
хрещеного сина, братика, який навчається у 
Львівській військовій академії,
СТУКАЛІНА Михайла Миколайовича.

Бажаємо, аби у тебе, рідний, все було га-
разд, щоб життя було багатим на щастя, на ра-
дість, на добро, хороших друзів і успіхи, на лю-
бов і мир. Здоров’я тобі міцного,  чистої рівної 
дороги по життєвій ниві, Божого благословення 
на все хороше, що є на землі.
 Нехай Господь тебе боронить
 Від невзаємності і зла,
 Нехай юнацька безтурботність
 Не сходить із твого чола!
 Нехай ніколи не міліє
 Душі бездонне джерело!
 Хай в ньому родяться надії
 І в серці множиться тепло!
 Хай певні будуть твої кроки,
 А небо – завжди голубе!
 Тобі сьогодні 20 років,
 Із днем народження тебе.

З любов’ю – тітка Надя, хрещений 
батько Юрій, сестри із сім’ями

Щиро вітаємо із днем народження, який зу-
стріне 31 серпня, ієрея клірика храму Амфілохія 
Почаївського смт Ратне, мудрого наставника, хо-
рошого пастиря, доброго порадника
МОСІЙЧУКА Романа Володимировича.

Всечесний отче, прийміть найтепліші поба-
жання, щоб в доброму здоров’ї проходило Ваше 
життя, щастя й радість панували у сім’ї, щоб Боже 
благословення супроводжувало Вас повсяк- 
час. Дякуємо Вам за нелегку священницьку пра-
цю, за зерна Божої науки, які Ви так щедро сієте 
у наших серцях. Нехай для Вас з неба зоря ясна 
сіяє, сміється доля ангела крильми, щоб слово 
Боже, щире і безкрає, несли в любові й шані між 
людьми.

За лагідне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам низький наш уклін.
Нехай Господь вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любові з неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас. 

З повагою – настоятель, прихожани  та 
хористи храму Амфілохія Почаївського

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

Славні дні народження, ювілеї святкують у серпні 
пенсіонери с. Самари: КОНЦЕВИЧ Петро Володимиро-
вич - 75, ДЕМИДЮК Катерина Василівна - 71, НЕВОД-
НІЧИК Павло Петрович - 71, ШИНКАРУК Марія Василів-
на - 76, КОНЮК Ольга Іванівна - 69, СИДОРУК Марія 
Василівна - 63, ТАРАСЮК Володимир Олександрович 
- 60, ШТИК Василь Михайлович - 74, ПЕТРУЧИК Окса-
на Іванівна - 71, МАСЮК Володимир Дмитрович - 70, 
ШТИК Текля Олексіївна - 79, ШТИК Євдокія Іванівна - 
88, БАРАНЧУК Антон Володимирович - 80, ТАРАСЮК 
Марія Іванівна - 84, МАКАРУК Оксана Василівна - 73, 
ЛЕВОНЮК Олена Авксентіївна - 70, ПЕТРУЧИК Лю-
бов Іванівна - 64, ЦАПУК Віра Іванівна - 60, НАЗАР-
ЧУК Надія Іванівна - 62, ОНІЩУК Ганна Романівна - 82, 
ОРИЩУК Надія Василівна - 63, ШТИК Володимир Пи-
липович - 65, ШТИК Любов Василівна - 61, БАРАНЧУК 
Катерина Мойсеївна - 62, ОНІЩУК Катерина Іванівна 
- 71, ШТИК Надія Іванівна - 61, ОНІЩУК Василь Івано-
вич - 70, ТРАЧУК Анастасія Миколаївна - 76, ТАРАСЮК 
Леонід Адамович - 87, СУПРУНЮК Сергій Григорович 
- 63, ОНІЩУК Ганна Гордіївна - 73, ОНІЩУК Олена 
Миколаївна - 66, ГАВРИЛЮК Микола Семенович - 70, 
НЕВОДНІЧИК Оксана Андріївна - 79, ТАРАСЮК Марія 
Василівна - 76, ТАРАСЮК Тетяна Іванівна - 70, КАРПУК 
Ганна Андріївна - 65, ШТИК Яків Іванович - 63, КАСЯН-
ЧУК Іван Олександрович - 84, КОРНЕЛЮК Олександра 
Іванівна - 81, ШТИК Адам Іванович - 64, ШТИК Ольга 
Іванівна - 69, БАРАНЧУК Олександра  Іванівна - 86, 
ШТИК Марія Тихонівна - 65, ШТИК Ганна Михайлівна - 
66. Щиро вас вітаю! 

Тетяна ШИНКАРУК, 
голова Самарівської ветеранської організації 

Зі славним і чудо-
вим  55-річчям, яке 
подарувала доля 27 
серпня, щиро вітає-
мо дорогу дружину, 
любу матусю та ба-
бусю, чудову тещу та 
свекруху, жительку 
смт Ратне

ЯТЧУК Галину 
ВАСИЛІВНУ.
Бажаємо, щоб 

завжди була щас-
ливою та здоровою. 
Хай збуваються усі мрії, завжди буде гар-
ний настрій та прихильною доля, і впродовж 
всього життя супроводжують успіх та доста-
ток, любов та мир. 

Бажаємо Вам щастя, здоров’я, добра,
А серцю – тільки тепла,
Щоб його не краяли ані біль, ані жаль,
Щоб сповнилися тисячі мрій і бажань.
Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай доля творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ.

З любов’ю – чоловік, діти, внуки

30 серпня відзначає 
65-річний ювілей доро-
га донечка, турботли-
ва сестра, жителька  
с. Кортеліси

СИДОРУК 
Валентина 
Федорівна.

Ювілей - це не про-
сто свято, це здобутки 
всіх років в житті. Тож 
хай у Тебе, ріднесень-

ка, їх буде ще багато, щоб здійснилися 
задуми всі! Нехай Господь посилає Тобі 
своє благословення і щедру благодать, 
наповниться життя сонячним світлом і ща-
стям.

Бажаємо жити довго та щасливо,
Щоб кожен Твій день був схожий на диво!
Хай діти й онуки приносять Тобі радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти Тебе хай будуть безсилі,
Нехай зозуленька кує Тобі щоліта
Многая, многая, многая літа!

З повагою та любов’ю – мама, сестра 
Надія, брат Анатолій із сім’ями

26 серпня завітав 60-літ-
ній ювілей до люблячої донь-
ки, турботливої матусі, доро-
гої свекрухи та тещі, хорошої 
сестри, найкращої бабусі, жительки 
с. Підгір’я

ПАНАСЮК Надії 
Олександрівни.

Щиро вітаємо і бажаємо ща-
стя земного, сімейного затишку, 
життєвої мудрості, Божого благо-
словення в усьому і скрізь. Нехай 

ніколи не підводить здоров’я, а чаша життя по вінця 
повниться добром і достатком, радістю, шаною і по-
вагою.

Де взяти слова, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ цей, що нам подарували,
За тепло, яке даруєте знов.
Спасибі, рідненька, за щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Хай серце у грудях ще довго палає,
Господь хай здоров’я міцне посилає,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа!
З повагою – мама, сини, доньки, невістка, зяті, 

внуки, свекор, сестри

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

Ресторан «СИМФОНІЯ СМАКУ» у смт Заболоття
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

кухарів, офіціантів та прибиральниць. За більш детальною інформа-
цією звертатись за тел. 0964801481

Колектив  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. дитячий садок» с. Кортеліси 
висловлює щире співчуття вчителю біології Ковальчук Наталії 
Петрівні та вчителю фізики Ковальчуку Віталію Миколайовичу з 
приводу важкої та непоправної втрати - смерті 

МАТЕРІ та ТЕЩІ.
Розділяємо з вами безмірне горе. Нехай Господь укріпить вас 

і допоможе пережити невимовне горе і упокоїть душу покійної у 
Царстві Небесному.  

ПРОДАМ ВІВЦІ
Тел.  0966528385

ПРОДАЄТЬСЯ
2-кімнатна квартира по вул. 
Серпневій.  Тел.  0961320224

ПРОДАЄТЬСЯ
тільна телиця від хорошої ко-
рови. Тел.  0949091118, 
                   0685630294 

ПРОШУ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ
26 серпня на автодорозі Ратне -Тур випала із причепа резинова 
лодка. Тел.  0962234960

ВТРАЧЕНИЙ
військовий квиток серії СО 
130082 виданий Яворівсь-
ким РВК Львівської області 
13.09.2016 р. на ім’я Токарсь-
кого Миколи Петровича, вва-
жати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ
- магазин ТПП  с. Вужиськ; 
- магазин ТПП с. Запілля;
- магазин ТПП с. Залухово; 
- магазин Господарчі товари с. 
Гута;
- магазин Продтовари с. Тур;
- магазин с. Доманове; 
- складські приміщення та 
вагова в смт. Заболоття, вул. 
Стадіонна; 
- забійний цех, склад овоче-
вий та шкірсировини, склад 
продтоварів, гаражі автоколо-
ни, контора автоколони в смт. 
Ратне, вул. Шевченка, 54;
- контора громадського хар-
чування в смт. Ратне, вул. 
Каштанова, 29.
Телефони для довідок:

0981742686

28 серпня прекрасних 
65 років завітає до дорогої 
мами, турботливої бабу-
сеньки, славної ратнівчанки
ПОВХ Ніни Петрівни.

Прийміть, рідна наша, 
вітання і подяку від найрід-
ніших Вам людей. Цінуємо 
Вас за добру душу і серце 
щире, живіть на радість 
нам сто літ. Хай тепло рід-
них та близьких надійно за-
хищає Вас від життєвих не-

гараздів, а кожен день наповнюється радощами, 
достатком, щастям. Нехай у Вашому серці завжди 
живуть віра, надія і любов. Ми Вас любимо і міцно 
обнімаємо!

Хай Бог береже Вас від болю й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Бажаємо щиро від нині й довіку
Здоров’я міцного  і радості ріки.
Хай життєві дороги не приносять тривоги,
А супутником вічним будуть щастя й добро,
Щоб душа залишалась завжди молодою
І у долі був спокій, добробут, тепло. 

З повагою та любов’ю - діти, внуки 
Наталя і Павлик

ДЯКУЄМО ЗА РЕМОНТ ДОРОГИ
Нарешті у Велимчому по вулиці Миколи Заліпи проводять  поточний ремонт дороги. Вперше за її 

історію. До цього часу ніхто її не лагодив ні за кошти  місцевого бюджету, ні за державні.  Аби була вона 
у більш-менш належному стані, підтримували самі жителі вулиці:  розчищали рови,  навертаючи землю 
на дорогу,  у найбільш проблемні місця – ями і ямки - завозили пісок, рівняли. А проживає  на вулиці 
більшість інтелігенції, якій  до роботи щодня добратися потрібно, незважаючи, який стан доріг, і дітям 
–  до школи та дошкільного закладу, всім іншим  - до центру села, бажаючим – до храму.  Тож всі гуртом 
і дбали про якісніший стан дороги.

А тепер, дякуючи сільському голові Анастасії Павлович, ремонт дороги йде до завершення. Бажаємо 
Анастасії Іванівні і надалі втілювати  в життя всі наміри  і задуми з благоустрою  села, зокрема,  ремонту 
доріг, інших робіт на благо всієї громади.

З вдячністю – жителі вулиці  Миколи Заліпи с. Велимче

П О Д Я К А

1 вересня зустріне 
славне 50-ліття завіду-
вач клубом с. Конище, 
учасник гурту «Моло-
дички»
ГРИЦЕВИЧ Галина 

Адамівна.
Щиро вітаємо і ба-

жаємо лише приємних 
світлих днів і щоб у Ва-
шому серці завжди цвіла 
весна. Нехай Бог і доля 

дарують Вам міцне здоров’я, хай завжди 
дружною буде Ваша родина, радісним 
сміх рідних і близьких. Хай і надалі перед 
Вами стеляться рівні дороги, надходять 
приємні новини, й життя дарує радість, 
ласку і тепло! Щедрої долі Вам, квітучого 
життя на многії-многії літа!

Щасливий той, 
       кого шанують люди
За труд, за чуйність, 
       за тепло душі,
Нехай здоров’я й сили  
      Вам прибуде,
Нехай до серця 
      старість не спішить.
А далі хай роки  чудово плинуть
Аж до 100–річчя по живій воді,
Щоб Ви були здорові і щасливі,

Душею й серцем завжди молоді!
З повагою – гурт «Молодички»

КУПЛЮ ТЕЛЯТ
ЖИВОЮ ВАГОЮ ТА ШКІРИ.
Тел. 0673040973


