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ДОРОГО КУПУЄМО
брухт чорних та кольорових 
металів. Порізка, самовивіз. 

ТзОВ «Волиньлом» 

Тел.0673641290

А БІЛЬ НЕ МИНАЄ...

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
ВРХ, коней, дорізи. 
Тел. 0973974342, 0505507176

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, биків, коней, лошат. 

Тел. 0977684040

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ
Тел. 0980925096, 0968749505

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

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

КУПЛЮ ДОРОГО
коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0689157460

ПРОДАМ
запчастини до «Спринтера» та 
ЛТ до 2006 р. 
Тел. 0979135337

 

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

ПРОДАМ
сіно польове 20 грн/тюк, соло-
му 10 грн/тюк, культиватор до 
Т-25 4000 грн.Тел. 0989194182

ПРОДАМ
житловий будинок у с. Млино-
ве. Є газ, світло, цегла на при-
будову, дерев’яний сарай.
Тел. +375295226195, 0975977361

КУПЛЮ ДОРОГО
кору крушини.
Тел. 0671950296

ПРОДАМ
дуже гарну триколірну робочу 
кобилу. Тел. 0681820772

КУПЛЮ ТЕЛЯТ
ДОРОГО.

Тел. 0974924732 ПРОДАЄТЬСЯ
будинок в с. Млинове із прибу-
динковими спорудами. 
Тел. 0677884615

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботи+матеріали зі знижкою до 
30%. РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Переплануван-
ня. БУДІВНИЦТВО: будинки, прибудови, павільйони, гаражі, 
навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під 
ключ. Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.  
Тел. (068)1455866, (066)7215631. 

ПРОДАМ
однокімнатну квартиру 43 кв.м. 
в Луцьку Тел. 0995543691

ПРОДАМ
3-кімнатну квартиру в Луцьку 
новобудова. Тел. 0971020995 

ПРОДАМ
2-кімнатну квартиру в Луцьку 
новобудова (можлива розстроч-
ка на 2 роки)  Тел.098666303

Гірниківська сільська рада
ІНФОРМУЄ

про початок робіт з розробки детального плану території в с. Гір-
ники по вул. Лісова на приватизованій земельній ділянці.

Пропозиції на виконання робіт приймаються до Гірниківсь-
кої сільської ради протягом 30 днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: с. Гірники, вул. Центральна, 18. Додаткову 
інформацію можна отримати за телефоном 93-3-82 з 8 год. 00 
хв. до 17 год. 00 хв.

ПРОДАЄТЬСЯ
приватизована земельна ділян-
ка в с. Старостине, 0,24 га.
 Тел.0988852471

ВТРАЧЕНІ
свідоцтва про право влас-
ності на майновий пай на ім’я 
Нінічука Миколи Романовича 
серія ВЛ № 0147117, та Ніні-
чук Василини Михайлівни 
серії ВЛ № 0147116, видані 
Річицькою сільською радою, 
вважати недійсними.

Колектив операційного відділення ЦРЛ висловлює щирі спів-
чуття лікарю хірургічного відділення Кліцуку Сергію Васильовичу 
з приводу важкої та непоправної втрати - смерті

БАТЬКА.
Розділяємо з Вами та Вашою родиною безмірне горе. Нехай 

Господь укріпить Вас і допоможе пережити невимовне горе і упо-
коїть душу покійного у Царстві Небесному.  

ВТРАЧЕНИЙ
студентський квиток, виданий 
1 вересня 2017 року Київсь-
ким університетом імені Бо-
риса Грінченка на ім‘я Ми-
халевич Ольги Миколаївни, 
вважати недійсним.

Колектив хірургічного відділення КНП «Ратнівська ЦРЛ» вис-
ловлює щирі співчуття лікарю хірургу Кліцуку Сергію Васильови-
чу з приводу  важкої та непоправної - смерті батька

КЛІЦУКА Василя Петровича.
Розділяємо з Вами біль цієї непоправної втрати. Нехай Все-

вишній прийме душу покійного у Царство Небесне.

Сім’ї Мерзлякових та Літвінчуків висловлюють щире співчуття 
сім’ї Кліцуків з приводу важкої і непоправної втрати – смерті

КЛІЦУКА Василя Петровича.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас 

у годину скорботи. Нехай Господь укріпить всю вашу родину у 
молитві за упокій рідної людини. Нехай душа покійного віднайде 
вічний спокій у Царстві Небесному.

ПРОДАМ
дрібну картоплю, солому в тю-
ках в с. Заброди. 
Тел. 0993290462 ПРОДАЄТЬСЯ

твердопаливний б/в котел 
«Стропува» висота 2 м 12 см, 
діам 60 см, 2015 р.в з програ-
матором і насосом. 
Тел. 0978989932

ЛОМБАРД «СТОЛИЧНИЙ»
Смт Ратне, вул. Центральна, 
42. Позики під заставу:виро-
би із золота і срібла, побутова 
техніка, мобільні телефони.
Тел. 0960412459

 Ось уже рік, як 22 лютого не стало на 
цім Божім світі нашого дорогого, любого, 
ріднесенького синочка, братика, внучка 
та хрещеного
ГЛУШКА Владислава Андрійовича –

у шестирічному віці він трагічно заги-
нув у Комаровому.

Як мало вділив йому Всевишній жит-
тя на цьому світі!.. Як важко пережи-
ти  втрату і жити з цим болем щодня, 
щогодини!  Наші серця й душі цей біль 
ятрить, пече  й до сьогодні, сльози не 
всихають…  Немає нашого ріднесенько-
го синочка поряд із нами, ох, як важко… 

І тільки жива віра, що він на тому світі під опікою Господа. Моли-
мось за упокій його душі. Схилімо разом голови всі, кому він був 
дорогий, хто його знав, у спільній молитві…

До тебе, рідний,   йду немов до Храму,
Біль втрати в мені  ятрить відкриту рану…
Вологі очі та печаль моя…
Про тебе, сину, думаю щодня.
Тебе на небі погляд мій шукає…
Ти цілий світ  для нас красою напував,
Та лиш у спадок  пам’ять і любов твоя…
Іду до тебе… Тиша навкруги…
Ховаю від морозу живі квіти…
Тримають небо кам’яні хрести.
Не повернути час… Не зупинити…
В своїй душі я свічку запалила,
Вона горітиме, допоки я не згасну!
На попелі розстріляних надій
Я вірю в те, що небо нас з’єднає.
Усе б віддала, щоб квіти ці, синочку,
Ти з рук моїх руками зараз взяв,
Щоб біль свій  не ховати в сповиточку,
Аби ти знову мріяв, жив і радував всіх нас.

З великим сумом і гіркотою втрати – мама, тато, 
сестричка, бабусі і хрещені батьки 

23 лютого минає скорботний рік, як на 69-у 
році життя відійшов у Вічність наш дорогий 
тато, любий дідусь, хороший чоловік, наша 
рідна і дорога людина

Петро Пегасьович ФІЩУК,
який свого часу працював лікарем-анес- 

тезіологом відділення реанімації центральної 
районної лікарні. 

Не стало дорогої нам людини. І до сьо-
годні важко усвідомити, що більше ніколи не 
побачимо, не поговоримо,  не відчуємо його 

щирої підтримки й поради. У наших серцях навічно залишився 
біль і невимовна туга. 

Ми молимося, щоб Господь дарував Вам Царство Небесне і 
оберігав вічний спокій Вашої душі.

Кого зводила доля на життєвих шляхах із Петром Пегасьови-
чем, згадайте добрим словом і щирою молитвою.

Низько вклоняємося, рідний, перед Вашою світлою пам’яттю, 
нехай печаль і наші сльози не тривожать Вас.  Спіть спокійно в 
обителі Божій.  А ми, поки живі будемо, не забудемо стежини до 
місця Вашого вічного спочинку.

З сумом і скорботою - рідні

21 лютого минає сумний, скорботний 
рік, як на  36-у році життя відійшов у Віч-
ність
ПЕТРУЧИК Олександр Павлович,

уродженець с. Самари.
Рік тому Олександр, учасник бойових 

дій, повернувся додому зі Сходу Украї-
ни,  де проходив військову службу за 
контрактом у званні сержанта, і помер 
від хвороби. Йому б ще жити та жити, 
але доля розпорядилась по-іншому.  Без 
батька залишились троє малолітніх ді-

тей, які прописані у Ратному, а проживають у Річиці, без сина 
– батько, без брата, родича – рідні. Важко жити з істиною, що 
Олександра вже немає серед нас, що більше ніколи його не по-
бачимо, не поспілкуємось, не порадимось… Що більше ніколи 
не пригорне до себе своїх  синочків. Наші серця плачуть і до 
сьогодні, біль, невимовна туга пече і ятрить душі. Молимо Бога, 
аби на тому світі він був під опікою Господа, у Царстві Небес-
ному.

У день роковин його смерті хочеться, аби згадали Олексан-
дра добрим словом, щирою молитвою усі, з  ким перетиналася 
його доля, хто знав, любив, поважав його, з ким разом служив 
у війську.

Наша пам’ять не вмирає і вічно буде жити, допоки ми живі!
З сумом і гіркотою втрати - рідні

ПРОДАМ
поросята в с. Жиричі.
Тел. 0983836030

ПРОДАЄТЬСЯ
однокімнатна квартира в смт 
Ратне. Тел. 0975536035

ПРОДАЄТЬСЯ
дерев’яний житловий будинок  
63 кв. м. з земельною ділян-
кою 15 сот. в смт Ратне, вул. 
Б. Хмельницького, 19. Підклю-
чено газ, електроенергію. До 
господарчої споруди також 
підведено газ.

Тел. 0501983885

З глибоким почуттям великого жалю  і смутку сприйняли ми, 
сім΄я  А. В. Бляшука, гірку  звістку про відхід у Вічність нашого 
хорошого  товариша

Василя Петровича КЛІЦУКА,
людини мудрої і талановитої, відомого лікаря – хірурга в ми-

нулому, турботливого і люблячого сім΄янина. Висловлюємо най-
щиріші співчуття і розділяємо непоправне горе з дружиною  Ва-
лентиною, сім΄ями доньки і сина, родиною і близькими. Світлий 
і добрий спогад про Василя Петровича залишиться назавжди у 
наших серцях.

Земля пухом. Вічна пам’ять та Царство Небесне Тобі, дорогий 
друже.


