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С П О Р Т

ПОГОДА У РАТНОМУ з 12 по 18 лютого

Сьогодні доля подарувала 
щасливе 60-ліття дорогому бра-
ту, швагру, дядьку, ратнівчанину 

ГАНІЧУ Василю 
Миколайовичу. 

Від усієї душі вітаємо Тебе 
з днем народження. Хочемо 
побажати всього найкращого, 
щоб життя було осяяне щастям 
і радісними моментами. Нехай 
чекають попереду дні, повні 
сонячного світла. Бажаємо за-
лишатися таким же стійким, 
мужнім і сміливим, щоб тобою 

пишалися твої рідні. Бажаємо підкоряти одну вершину 
за іншою, досягати поставлених цілей. І, звичайно ж, 
простого сімейного щастя, любові і розуміння.

Твій ювілей – не тільки Твоє свято,
Радіють Твої рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

З любов’ю та повагою - сестра Валентина 
з чоловіком Миколою, племінники

16 лютого 
ювілейний 40-й 
день народження 
завітає до вчи-
тельки української  
мови і літератури 
НВК «ЗОШ І-ІІ сту-
пеня - дитячий са-
док»  с. Млинове 

ГОРНІК 
Марії Яківни. 

Сердечно вітає-
мо Вас з ювілеєм, 
зичимо міцного 

здоров’я, втілення сміливих задумів,  ща-
стя, радості, добра, достатку. А ще - зла-
годи, наснаги, успіхів, гарного настрою, 
оптимізму, благополуччя і миру в родині. 
Нехай серце зігрівається любов’ю, а Бог 
дарує своє щедре благословення на довгі 
і щасливі роки життя.

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою - педагогічний колектив 
НВК с. Млинове

17 лютого відзначатиме свій ювілей добра, чуйна, 
щира й порядна жінка, хороша господиня, любляча і 
турботлива мама, дружина та племінниця, славна рат-
нівчанка

Юлія ДЕЙНЕКА.
Від щирого серця вітаємо дорогу ювілярку, бажаємо 

щастя міцного-міцного, здоров’я, благополуччя, достатку 
та поваги.

Нині Тобі 35! А хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода,
Якщо всім навкруги, мов веселка сія,
Якщо люди шанують і любить сім’я!
З днем народження вітаєм, 
Щастя, радості бажаєм,
А здоров’ячка - найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Любові Тобі, достатку й добра.
Хай Бог з високого неба 
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа - Цариця свята
Дарує довгі літа! Многії-многії-многії літа!

З любов’ю - тьотя Ольга, кум Сергій з сім’єю та Олег

У лютому святкують дні народження 
КОВАЛЬЧУК Микола Федорович, 1922 
року народження, учасник бойових дій 
Другої світової війни, ветеран праці, 
житель села Гірники; ЛУК’ЯНЮК Ніна 
Іванівна, ветеран праці, житель смт 
Ратне; КОСИНСЬКА Раїса Григорів-
на, ветеран праці, ветеран-активіст, 
місцева поетеса, жителька смт Ратне; 
МОЧИЧУК Петро Федорович, ветеран 
праці, колишній колега по пісні, педагог, 
проживає у дочки у Києві; БОРИСЕВИЧ 
Галина Михайлівна, ветеран праці, ве-
теран-активіст, житель смт Заболоття.

Рада ветеранів Ратнівської ОТГ 
щиро вітає іменинників. Бажаємо, щоб 
здоров’я було міцним-преміцним, ща-
стя - вічним, а вік - довгим. Нехай вас 
завжди супроводжує розуміння, люд-
ська повага і доброта, хай доля щедро 
сипле радісні новини і дарує вам пре-
красні довгі роки життя.

14 лютого, у День всіх закоханих, 50 років тому на рушничок ща-
стя стали наші дорогі батьки, жителі с. Велимче
Григорій Васильович та Ганна Олексіївна ГАПОНЮКИ.

Ми щиро вас вітаємо вас, рідненькі, із «золотим» весіллям! У цей 
день ви найкрасивіша і молода пара, залишайтеся такими на все 
життя. Нехай Бог дарує прожити разом у доброму здоров’ї, повазі, 
любові і благополуччі ще багато-багато щасливих років! Ви для нас 
мудрі батьки і порадники. Не забувайте той день, коли вперше ска-
зали: «Люблю». Бережіть тепло сердець. 

Нехай сяють очі ніжністю,
А серця розквітають радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.

З любов’ю та повагою - діти, внуки, правнуки

15 лютого завітає поважний 80-літній ювілей до лю-
блячого чоловіка, хорошого тата, славного тестя, доро-
гого дідуся та прадідуся, жителя с. Доманове  

ПАШУКА Миколи Кириловича. 
Від усієї душі бажаємо доброго здоров’я, добра, благо-

получчя, родинного затишку та тепла. Нехай кожен день 
приносить тільки радість, а життя буде щедрим та бага-
тим на добро, на Боже і людське благословення. Ми Вас 
любимо, рідненький, живіть нам на радість до 100 літ. 

За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне Вам.
Хай Вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом Вам.
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння
Подяка щира і уклін від нас,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Хай зігріває людська доброта
За все, що зробили за всі ці літа,
Щоб стежини Ваші стелив дивоцвіт
На многая, многая, многая літ!

З повагою та любов’ю - дружина, дочки, зять, 
онуки, правнуки

9 лютого 18 років виповнилося жите-
лям Ратного, двоюрідним братам  
ГОРНІКУ Дмитру Вячеславовичу, 

а 12 лютого 20 років - 
ГОРНІКУ 

Василю Володимировичу.
Рідні наші, слова найщиріших вітань 

шлемо вам, зичимо здійснення усіх за-
думів і мрій, великих досягнень. Будьте 
позитивними, усміхненими і радісни-
ми. Здоров’я міцного вам, удачі, любові 
і взаєморозуміння. Нехай Божа ласка 
завжди буде з вами.  

Бажаємо сонця за вікном і в серці,
Здоров’я і любові на щодень.
І хай вам завжди з легкістю вдається
Розв’язувати тисячі проблем.
Хай кожен день вам подарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт.
Живіть успішно, радісно, багато
До ста щасливих і безхмарних літ.
З любов’ю - бабуся Оля і вся родина

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛЮТОГО Хмарно. Сніг, заметіль. Вітер північний, 
7-9, пориви до 13 м/с. Температура вдень -10..-12, ввечері -11..-13.

СУБОТА, 13 ЛЮТОГО Хмарно. Сніг. Вітер північний, 9-11, пори-
ви до 15 м/с. Температура вночі, вранці -10..-12, вдень -3..-5, вве-
чері -6..-8.  

НЕДІЛЯ, 14 ЛЮТОГО Хмарно. Невеликий сніг. Вітер північ-
но-західний, 4-6 м/с. Температура вночі -9..-11, вранці -12..-14, 
вдень, ввечері -5..-7.

ПОНЕДІЛОК, 15 ЛЮТОГО Хмарно. Можливий сніг. Вітер північ-
ний, 2-4 м/с. Температура вночі -8..-10, вранці -16..-18, вдень -9..-11, 
ввечері -15..-17.

ВІВТОРОК, 16 ЛЮТОГО Хмарно. Можливий сніг. Вітер північний, 
3-5 м/с. Температура вночі -16..-18,  вранці -19..-21, вдень -9..-11,  
ввечері -12..-14.

СЕРЕДА, 17 ЛЮТОГО Хмарно. Без опадів. Вітер південний,2-9 м/с. Температура вночі, вранці - 15..-
17, вдень, ввечері -10..- 14.

ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО Хмарно. Без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура вночі, вранці -15..-
17, вдень, ввечері - 8..-12.

У КОРОТКИЙ ТЕРМІН ВИГОТОВЛЯЄМО: документацію на оформлення пра-
ва власності на житлові будинки, право власності на землю, детальне пла-
нування територій, будівельні паспорти, сервісне обслуговування клієнта, 
«винос земельних ділянок в натуру». Тел.  0976953703 - Анжела Дмитрівна

ПРОДАМ
земельну ділянку під забудо-
ву в с. Самари, 0,22 га, зна-
ходиться за 700 м від озера. 
Ціна 2000 у.о., можливий 
торг.  Тел. 0969404676

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. 

ВТРАЧЕНИЙ
дозвіл на Бельгію № 04720/17817, виданий на ФОП Смолярчук 
П.М., ІПН2304213794, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНИЙ
документ на майновий пай, 
виданий на ім’я Кошелюк 
Марії Володимирівни Річи-
цькою сільською радою під 
номером 0146475, вважати 
недійсним.

У КОМАНДИ З РАТНОГО - ДРУГЕ МІСЦЕ 
НА ТУРНІРІ З ВОЛЕЙБОЛУ  

Після великої перерви 
розпочали сезон спортив-
но-масових змагань спортсме-
ни Ратнівської ДЮСШ. 6 лютого 
в смт Любешів відбувся турнір 
з волейболу серед дівчат, при-
свячений воїнам-інтернаціо-
налістам та учасникам АТО, в 
якому взяла участь команда 
Ратнівської дитячо-юнацької 
спортивної школи. Перемігши 
команду Любешівського ліцею 
та ліцею Великої Глуші і про-
гравши Луцькому педагогіч-
ному коледжу, наша команда 
виборола срібні медалі. 

Переможцями стала ко-
манда Луцька, друге місце - у 
команди з Ратного, третє - Лю-
бешова, четверте - Великої 
Глуші. 

Всі команди були нагород-
жені кубками, медалями та со-
лодкими подарунками. Кращий 
гравець Іваннна Кулініч  була 
нагородженна грамотою та 
подарунком. Вітаємо Валерію 
Тарасюк, Тетяну Чернецьку, 
Софію Круш, Катерину Лісовську, Віку Кашубу, Міллану Шиманську, Яну Румовську, Христину 
Харковець, Тетяну Штик, Іванну Кулініч з досягнутим результатом і бажаємо подальших перемог! 
Готувала команду до цих змагань Алла Тарасюк. 

Микола ЦАРУК

У лютому святкують гутянські пенсіонери дні народження - МАЗУРИК Володимир Іванович - 92, 
ШПАК Варвара Федорівна - 87, ЛЕВАК Сергій Григорович - 87, СВІРЖЕВСЬКА Ніна Федорівна - 86, 
ЛУЦИК Пилип Арсентійович - 86, ФУРМАНЮК Марія Лазарівна - 85, ЛУЦИК Петро Сергійович - 85, 
ГОЛОВІЙ Євгенія Йосипівна - 84, ГАЙДУЧИК Євгенія Борисівна - 83, ШОПУК Сергій Вікторович - 82, 
КУЦЕВИЧ Галина Іванівна - 79, ГОЛОВІЙ Оксана Яківна - 75, СВІРЖЕВСЬКА Катерина Іванівна - 74, 
ЛУЦИК Микола Сергійович - 72, МАЗУРИК Ольга Калениківна - 72, ГОЛОВІЙ Сергій Євстахійович 
- 72, ПЕТРУЧИК Микола Іванович - 71, МАЗУРИК Василь Устимович - 70, ЯНЧУК Євгенія Павлівна 
- 70, ШПАК Володимир Семенович - 69, ПАНАСЮК Володимир Петрович - 68, ПРОЦЕНКО Петро 
Іванович - 66, ГЛУЩУК Марія Автономівна - 66, КАРПУК Володимир Олександрович - 63, ЛУЦИК 
Микола Охрімович - 63, МАЗУРИК Сергій Петрович - 60.

Шановні іменинники, щиро вітаємо вас з днем народження! Здоров’я, миру, добра, благополуччя, 
щоб лихо і труднощі вас минали, зозулі 100 років життя накували. Будьте щасливі і на добро багаті.

Ганна ПАНАСЮК, голова ради ветеранів с. Гута


