АВТОСТОЯНКА, вул. Музейна 29А
майданчик будматеріалів (по об’їздній)
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сайти: http://vkontakte.ru/gazetarig
www.gazetarig.narod.ru,
Група «Газета «РІГ» в «Контакті»
,
www.volochysk.com.ua/rig,
«Однокласниках»
www.pidvolochysk.info/rig
та у «Facebook»
приєднуйтеся :) на сайтах - архів газети «РІГ» за рік

Продукти харчування за цінами виробника
- Гречка - 9,35 грн
- Цукор, 750 г. - 7,50 грн
- Олія «Олейна», 1л. - 16,00 грн
- Кілька - 2,50 грн
- Рис - 7,15 грн
- Мука, 2 кг - 8,25 грн
- Кукурудза - 5,60 грн
- Сардина - 6,07 грн
- Хінкалі (пельмені) - 16,09 грн
- Майонез «Торчин», 190 г. - 4,36 грн
- Кава «Нескафе» - 12,65 грн
- Вода «Вишнівецька» - 2,30 грн
- Вода «Караван», солодка, 1,5 л. - 3,63 грн
- цукерки «АВК», «Рошен», «Корона», «Світоч»,
«Київ - Конті» в широкому асортименті

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

ДОШКА ОБРІЗНА, БРУС, БАЛКИ, РЕЙКИ,
ФАЛЬШБРУС, БЛЯХА ПРОФІЛЬНА
ЦИНКОВАНА ГЛАДКА, ОНДУЛІН,
ШИФЕР,
ШИФЕР, ЦВЯХИ, ШУРУПИ,
УТЕПЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ,
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ,
ГІДРО ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

КОВАНІ ВИРОБИ
ВОРОТА, КАЛІТКИ,
ВСІ ВИДИ КОВАНИХ ВИРОБІВ

м.Волочиськ, в. Ур.танкістів 1(б),
за кінотеатром «Україна»
т. 4-16-07, 097-924-13-01

Субота, неділя - пенсійний день
М.Волочиськ, в. Незалежності 47а, т. 4-14-06
(приміщення м-ну «Смак», р-н «Поділля»)

Придбай комп’ютер або мобільний телефон та отримай

Свято

ТЕЛЕФОН У ПОДАРУНОК

АКЦІЯ:)

Акція діє з 1.01. по 31.12.2012р.

жителі м.Волочиськ

дозвіл №68-00845, виданий Укр. держ. центр радіочастот 6.06.2007р.

ДЕНЬ
від м-ну “Life:)”
на фото
СОБОРНОСТІ
головні призери
грудня Костецький
УКРАЇНИ
Федір та дружина Леся

щомісячна

098-942-66-36 e-mail: gazetarig@mail.ru

Соціальний магазин

КАМІНЬ-ПІЩАНИК

т. 4-06-90, 067-312-24-23, 067-352-52-28,
www.kamni.ax3.net

газета

рекламно

інформаційна
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М-н “Life:)”, м. Волочиськ, в. Пушкіна, 9
Завітайте до нас та дізнайтеся більше:)

22 січня (неділя) у Волочиську
пройде обласне свято до ДНЯ
СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ.

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ГАЗЕТУ «РІГ»:
м. Волочиськ,

- м. Волочиськ, Незал. 92, (гурт.
з-ду “Номінал”), м-н «Компік»

- в. Пушкіна, 9 (біля ощадбанку),
м-н “Лайф”;

смт Підволочиськ,

- в. Незал.21 (біля перукарні
«Едем»), м-н “Книжкова хата”;

- в. Шептицького, 3(біля селищної
ради), м-н “Мобізона”;

- в приміщенні автостанції, з лівої
сторони, м-н “Сюрприз”;

- в. Д.Галицького, 33/20 (колишній
готель), книжковий м-н “Ерудит”

Група «Газета «РІГ» в соціальних мережах
акція діє до 1.01.2013 року

О 12.45. - початок урочистої
частина на мості через Збруч за
участю губернаторів Хмельниччини і
Тернопільщини.
Близько 14.00. - наметове
містечко на площі Центральній з
безкоштовними українськими
стравами.

АКЦІЯ
БЕЗКОШТОВНЕ
ОГОЛОШЕННЯ

Поздоровлення

ВІТАЄМО

О 14.30. - концерт кращих творчих
колективів 11 районів Хмельниччини ученицю 11 класу
Волочиської ЗОШ№5
та Підволочиська, в т.ч. ансамблю
ОЛІЙНИК АЛІНУ із здобуттям
"Козаки Поділля".
По закінченні (17.00.) - святковий
феєрверк та танцювальна програма.
Запрошуються усі бажаючі!

конкурсу солістів-вокалістів
"Пісенні хвилі Збруча";

титулу "Міс Волочиська-2011"; учня Волочиського професійного ліцею ПОПЕКА БОГДАНА
ученицю Волочиської ДШМ
із здобуттям звання "Майстер
АНЮ ДЕМБІЦЬКУ (с. Копачів- спорту України" з важкої
ка) із гран-прі районного
атлетики.

Новини законодавства

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВДАРИТЬ ПО БІЗНЕСУ?
«Журналісти винайшли термін «хабароємність». Так ось, хабароємний потенціал цього закону – зашкалює. Причини – невиправдана всеохопність закону, надзвичайно
великі повноваження контролюючого органу та неможливість його виконання без підзаконних актів, яких немає навіть у проектах», – відзначає представник бізнесу.
Базою персональних даних можна
вважати навіть стос візитівок
Київ – Українські підприємці та
правозахисники просять Президента
та Верховну Раду призупинити дію
закону про захист персональних даних
до його опрацювання. Вони заявляють, що за цим законом об’єктом
державного контролю є будь-яка
інформація про особу, а це призведе
до збільшення кількості перевірок
підприємств та, як наслідок, – до
зростання корупції. Натомість,
представники влади переконані: що
закон запроваджує європейські
підходи до захисту прав людини.
23 галузеві об’єднання України, зпоміж яких – банки, страхові компанії,
системи телекомунікацій, направили
звернення до всіх гілок влади з вимогою
призупинити дію закону «Про захист
персональних даних», який діє з початку
року. Зокрема, вони просять тимчасово
скасувати кримінальну відповідальність
за використання інформації про особу до
усунення суперечностей у законодавстві.

У чинній редакції галузевий закон не
містить чіткого визначення персональних
даних, а відтак будь-яка база клієнтів,
список телефонів бізнес-партнерів чи
просто стос візитівок підпадають під
категорію бази персональних даних та
потребують реєстрації, говорить віцепрезидент Української спілки промисловців та підприємців Валерій Пекар. За його
словами, це дає контролюючим органам
необмежені можливості перевіряти
більшість документів підприємств та
громадських організацій під приводом
захисту інформації про громадян.
«Журналісти винайшли термін
«хабароємність». Так ось, хабароємний
потенціал цього закону – зашкалює.
Причини – невиправдана всеохопність
закону, надзвичайно великі повноваження контролюючого органу та неможливість його виконання без підзаконних
актів, яких немає навіть у проектах», –
відзначає представник бізнесу.

Юрисконсульт Дмитро Йовдій
називає конкретні хиби цього закону: «Є
норма про те, що персональні дані з
науковою, історичною метою мають
оброблятися у знеособленому вигляді.
Отже, в історичних книгах не можуть
згадуватися імена та дати народження
відомих діячів? Інша норма дає право
людині вимагати видалення своїх персональних даних в обробника. Це суперечить цивільному законодавству, –
доводить юрисконсульт. – Уявіть, банк
видав кредит, а позичальник намагається
не платити та уникнути відповідальності.
Найпростіше – на підставі закону вимагати в банку видалити персональні дані про
себе!».
Недоліки закону – через поспіх у
виконанні міжнародних зобов’язань?
Закон про захист персональних
даних суперечить міжнародним стандартам, вважає медіа-юрист Харківської
правозахисної групи Оксана Нестеренко.
«В усьому світі під особливим захистом перебувають найвразливіші дані про

особу: це майновий стан, релігійна приналежність, політичні погляди, біометричні
дані, ідентифікаційний код. Ухвалений
закон не здатний захистити найвразливіші дані про особу, при цьому він запроваджує державний контроль за обігом такої
інформації, як ім’я, телефон, дата
народження, які мали б бути загальнодоступними», – каже Нестеренко.
Ці та інші недоліки нового законодавства про інформацію викликані поспіхом
у його підготовці та намаганням формально виконати міжнародні зобов’язання
України, констатує голова правління
Інтернет-асоціації України Тетяна Попова,
яка брала участь в доопрацюванні закону
про захист персональних даних перед
другим читанням. Натомість, в уряді та у
парламентській більшості це відкидають.
Бізнесу треба вчитися поводитися
з даними про особу – депутат
Закон про захист персональних даних дасть змогу захистити права простих
громадян, пояснює один із розробників
цього документу народний депутат від

Партії регіонів, член парламентського
комітету з питань свободи слова та
інформації Олена Бондаренко.
«Мета закону – захистити простого
громадянина, його родинне життя від
зазіхань аферистів, а не полегшити життя
якимось корпораціям. Тому що в нас
телефонні бази якогось соціального шару
гуляють по руках, на ринку можна купити
перелік громадян, які володіють транспортними засобами... Хлопці, навчайтеся
поводитися з персональними даними
правильно!», – сказала Бондаренко.
Вона погоджується з тим, що ступінь
захисту різної за важливістю інформації
про особу має відрізнятися, і закликає
представників громадськості та бізнесу
вносити до Верховної Ради конкретні
пропозиції щодо законодавства про обіг
персональних даних в Україні.
Євген Солонина
Радіо “Свобода”
http://www.radiosvoboda.org
27.01.2011
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НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАЮ
Однокімнатну квартиру
!Широкий вибір однокімнатних
квартир. АН «Васандр». Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат).
Т. 0976436379, 3-66-51
!В. Незалежності, 102, 3-й поверх у
5-ти поверховому цегляному
будинку, без ремонту, 29,7 кв.м.
Т. (0352)521085, 9-54-41
!1 пов. Т. 3-63-02, 0679993152
!Вул. Запорізька 1. 9 пов. Без
посередників. Т. 0961680184
!В. Музейна. 36 кв.м., євроремонт,
інд. опал. Т. 0969409288
!Продам або обміняю. Т. 0966775910
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних
квартир. АН «Васандр». Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат).
Т. 0976436379, 3-66-51
!5 пов., 21000 у.о. можливий торг.
Т. 0672569248
!Центр, в. Незалежності,
т. 067-381-02-28, 066-304-96-89
!Вул. Починка 5/2. Т. 0678337499
!Вул. Незалежності. Центр.
Т. 0673810228, 0663049689
!Підволоч. В. Мстислава 56, кв. 1.
Т. 0979193485, 0971627229
!Підвол. в.Д.Галицького 73д, кв. 10.
З євроремонтом. Т. 22406, 0972633424
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних
квартир. АН «Васандр». Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат).
Т. 0976436379, 3-66-51
!Підволочиськ, вул. С.Бандери.
Т. 0662839606, 0978625010
!Вул. Пушкіна 2. Т.40433, 0674566796
!Т. 0964123660
!Підволочиськ, 2 пов. у 5-ти пов.
будинку. 61 кв.м. З усіма
зручностями. Т. 0978962111, 23199
Будинок
!Волочиськ-1. Хата нова, 2 пов., газ,
вода, світло. 0,12 га. Т. 0673844934
!Підволочиськ, вул. 8 березня, р-н
«Оболонь», пл. 183 м.кв., присадибна
ділянка+гараж, т. 0969360169
!С. Мислова, із зем. діл. В будинку
газ, вода, три фази, телефон.
Т. 0975942640
!Підволочиськ, в.Шептицького,
житловий будинок з усіма зручностями, ціна договірна. Т. 0977582624
!Підволочиськ, р-н «Заготзерно»,
тел. 067-42-54-621
!Половина будинку. В. Лисенка 7/1,
44 м.кв. Т. 0985817401
!Половина будинку, с. Користова,
вул. Хмельницька 13. Т. 0974539230
!Недобудований будинок в р-н
цегельного з-ду. Т. 0969430772
!«Царське село», новий будинок.
Т. 0677303838, 35386
!Вул. Соборна, новий будинок.
Т. 0974756400
!Квартира в котеджі, 103 кв.м. Можливий обмін. Т. 0688019654, 3-58-39
!Волочиськ, р-н з/д вокзалу. (Хлів,
гараж, погріб). Т. 0978678782
!Половина жилого будинку, р-н
«Запуття», вхід і в’їзд окремо, є
сарай, хлів, газ, вода, світло. Город 0,14 га. Т. 0973724161
!Волочиськ-1. Т. 0677201392
!С. Вигода. Газифікована хата.
0,75 га землі. Т. 0679217082, 3-74-36
!С. Бальківці. Є сарай, погріб,
пристройки. Т. 0936640045, 3-73-49

Щоб отримувати електронну версію газети “РІГ” вишліть свій е-mail за адресою gazetarig@mail.ru

Земельна ділянка
!С. Іванівці, 0,31 га, є державні акти.
Т. 0674545416
!Вул. Музейна 20. 6х12 з гаражем.
Т. 0671781020
!С. Користова. Приватизована
садиба під забудову з проектом.
Т. 0966447065
!С. Користова. Т. 0672771463
!С.Петрівщина. Під забудову, 0,42га.
Сарай, погриб, садок, можливо мати
свій ставок. Т. 0679654701
Інше
!Ферма, с. Дорофіївка.Т.0984271991
!Кіоск на ринку у Волочиську.
Т. 0963450180
!Кіоск, центральний ринок.
Т. 0977880684
!Кіоск на ринку, терміново.
Т. 0676821663
!Гараж. Т. 0980671470
!Гараж. Вул. Запорізька, двоповерховий, погріб на весь гараж. Ціна
договірна. Т. 0675832215
!Куплю морський контейнер 5 тонн.
Т. 0962798845, 0968239945

ПРОДАЄТЬСЯ
ПРИМІЩЕННЯ 100 М.КВ.
(ДІЮЧИЙ ФІТНЕС-КЛУБ)
м.Волочиськ, в. Ур. танкістів, 21,
(за будинком побуту “Поділля”)

Т. 067-672-11-49, 4-00-66
ЗНІМУ
!Приміщення під офіс в центрі
Волочиська, площею до 20 кв.м. з
телефоном, бажано з меблями.
Т. 097 305 00 91
!1-но кім. квартиру. Т. 0978485365
!Квартиру, бажано в центрі зі зручностями. Т. 0974595804, 0974415000
!2-х або 1-но кім. квартиру.
Т. 0980844338
!Сім’я зніме пристойну квартиру на
тривалий термін. Т. 0673822391
ЗДАМ
!Гараж-склад площею 150 м.кв. з територією. Підволочиськ. 0984784835
!Приміщення під продуктовий
магазин, в. Починка 5/2. Т. 0975562110
!2-х кім. квартиру по вул. Пушкіна 7.
Т. 0679776764
!Шукаю порядну сім’ю на квартиру,
є всі зручності. Т. 4-08-00, 0989782096
ОБМІН
!1-но кім. квартира в м. Миронівка
Київської обл. (100 км від Києва) на
1-но кім. у м.Волочиськ.Т.0673487459

БУДІВНИЦТВО
Майстерня інтер’єру

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття
м. Волочиськ, в. Незал. 92,
(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),
Тел. 068-831-22-96,
068-205-00-82

!Бочка МЖГ-10 з вакуумним
насосом на закачку та викачку в
ідеальному стані, т. 0984784835
!Запльотка буксирувальних тросів,
вантажних строп. Т. 0987794349
!Натяжні стелі виключно виробництва Франції, дизайн, гарантія 12 років. Гіпсокартонні роботи від 120 грн.
Т. 0679764286. Юрій
!Художня ковка: козирки, перила
(брами, електропривід) та ін.
металоконструкції. Т. 0967233476
!Євроремонт. Т. 0971223444,
0977890404
!Терміново продам станки
деревообробні, тельфер, труби,
швелєра, б/у, дешево. Т. 0671436404
в новому 6-типоверховому
!Виконуємо євроремонти. Широкий
будинку по в.Короленка, 3
асортимент робіт. Т. 0977537774
(напроти з-ду “Номінал”)
!Куплю вугілля (антрацид,
сємєчка), т. 067-31-22-441
Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також !Виконуємо євроремонти.
Т. 0977537774
ВІДСТРОЧКА платежу від

!Екскаватор ЮМЗ, тел. 0673544478
!Двигун ЗІЛ-130 та кузов
колгоспника. Т. 0967762244
!ВАЗ 2107, відмінний стан. SD.
Т. 0678771334
!Москвич АЗЛК 2140, 1976 р.в.
Т. 0989799224
!ЯВА-350, потребує незначного ремонту. Ціна 1300+торг. Т. 0969456050
!Скутер новий, зареєстрований,
можлива часткова виплата.
Т. 0972260556
!Мотоцикл з коляскою МТ12.
Хороший стан. Т. 0962599500
!Ремонт бамперів. Т. 0986495900

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО
!Реалізую найврожайніші сорти
картоплі (укр.,рос.,біл.,пол.,нім.,гол.,
фін.,США,кит.,єг.,мар.,шотл.,шв.).
Ціна.- 2, 4, 6, 8, 10грн/кг. Каталог в
комп. центрі, Пушкіна 11а. 2 пов.
А.Резнік. Т. 0987794349
!Віддам собаку в хороші руки. Пікінес, дівчинка, 3 роки. Т. 0980835192

РІЗНЕ
ПП «ОРІЗ» (м. Волочиськ)
надає послуги з фізичної охорони
всіх форм власності (магазини,
склади та ін.)
Безпеку гарантуємо

Тел. 067 3840657, 068 2311168
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України

забудовника на 3 роки.
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ
квартири і вже СЬОГОДНІ
отримайте
в розпорядження житло!

РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ

за 1 м.кв.

500

у.о.

т. 067-35-21-792

!Два трактори Т-150К з двигунами
ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 т. 0984784835
!Трактор МТ382, після ремонту.
Т. 0983238762
!ЗІЛ ММЗ 554, двигун СМД-18,
коробка ЗІС, в ідеальному стані,
т. 0984784835

- в приміщенні автостанції, з лівої
сторони, м-н “Сюрприз”;
- м. Волочиськ, Незал. 92, (гурт.
з-ду “Номінал”), м-н «Компік»

смт Підволочиськ,
- в. Шептицького, 3(біля селищної
ради), м-н “Мобізона”;
- в. Д.Галицького, 33/20 (колишній
готель), книжковий м-н “Ерудит”

0964646190
0504375820

ГЕЛЕВЕ
НАРОЩУВАННЯ
НІГТІВ на дому
т. 097-34-605-96

Церкви Волочиська

Християнські
церкви
м. Волочиська
(за алфавітом)

які визнають Символи Віри,
схвалені на Нікейському та
Константинопольському
Вселенських Соборах
Римсько-католицька церква
парафія Святої Трійці, настоятель
Пілецький Микола Болеславович,
т. 067-623-09-35,
в. Хмельницька, 111 (біля Користової).
Служіння проходять з понеділка по
суботу о 8.00 та 18.00, крім п’ятниці.
В п’ятницю о 8.00 та 16.00,
в неділю та святкові дні о 10.00 та 18.00

Українська автокефальна
православна церква
благочинний Волочиського району та
ПП «Аграрна компанія-2004» настоятель Покровської церкви
Фатич Микола Васильович,
запрошує
тел. 067-736-94-47,
1.водіїв автомобіля 3, 2, 1 класу (на
вул. Незалежності 213 (Волочиськ-1).
КАМАЗ, ГАЗ 53, бензовоз та інші грузо- Служіння проходять у неділю та
ві автомобілі) – (на с. Ріпна (Волочись- святкові дні з 9.00, з 11.00 служіння на
кий р-н)- зв. за т. 0673800588;
замовлення (хрестини, молебні та
2.трактористів (на с. Ріпна (Волочись- панахиди).
кий р-н) – зв. за т. 0673800588;
3.тракториста (на оприскувач ОП-2000 Українська греко-католицька церква
та МТЗ 80) – на с. Лісківці (Кам'янець- священник Козак Володимир
Подільський р-н)- зв. за т. 0673846105; Євстахович, т. 3-66-82,
4.трактористів (на Т - 150) – на с.
вул. Починка 3а.
Клинини – зв. за тел. 0673816503, на
Служіння проходять в неділю та
с. Курилівку – (зв. за тел 0673816501), святкові дні на 9.00.
на с. Попівці – зв. за тел. 0673845173.;
5.машиніста грейдера причіпного
Українська православна церква
(грейдериста) - зв. за тел. 0673816550; настоятель церкви святого апостола
6.майстра дорожніх робіт, дорожніх
Андрія Первозваного протоієрей
робітників - зв. за тел. 0673816550;
Андрій Васильович Васькевич,
7. агрономів-садівників (на c. Лісківці
тел. 067-368-30-34,
(Кам'янець- Подільський р-он) та с.
вул. Соборна 13.
Клинове (Городоцький р-он) – зв. за
Служіння проходять у неділю та
тел. 0673813448;
святкові дні з 8.30.
8.зоотехніка – зв. за тел. 0673843937;
(245) 4-20-29;
Українська православна церква
9.технолога з виробництва та
Київського Патріархату
переробки продукції тваринництва
настоятель церкви Святої Трійці
(свинарства) - зв. за тел. 4-20-29;
протоієрей Богдан Васильович
0673816565; 0673845283;
Васькевич, тел. 097-142-58-76,
10.менеджера (управителя) з логістики вул. Довженка 14(б), приміщення 13,
- зв. за тел. 4-20-29; 0673816565;
(напрямок цукрового заводу).
11.будівельників (столярів) - зв. за тел. Служіння проходять у неділю та
0673816543;
святкові дні о 9.00.
12.операторів машинного доїння (на с.
Попівці) – зв. за тел. 0673845173;
Церква адвентистів сьомого дня
13.водіїв автомобіля 3,2,1 класу (на с. пастор Масюк Любомир Іванович,
Попівці) – зв. за тел. 0673845173;
тел. 093-392-17-25,
14.землевпорядника – зв. за тел.
вул. Першотравнева, 22.
0673840954; 0673816516;
Служіння проходять в п’ятницю в 18.00
15.слюсаря з ремонту
та в суботу в 10.00 і 16.00, в неділю о
сільськогосподарських машин та
10.00 молитовне.
устаткування – зв. за тел. 0673816540.
16.вантажника – зв. за т. 0673811589;
Церква євангельських християн17.менеджера з продажу вітчизн. та
баптистів
імпорт. с/г техніки та запчастин – зв. за пастор Кенс Володимир
тел. 0673816540;
Володимирович, тел. 097-462-17-32,
18.бульдозериста–зв. за т.0673816550; в. Незалежності 318 (Волочиськ-1).
19.економіста - зв. за тел. 0673816548. Служіння проходять в неділю на 10.00
Оплата праці висока! та 17.00.

«Едем»), м-н “Книжкова хата”;

АВТО - МОТОТЕХНІКА
ПРОДАЮ

!Бажаючим співпрацювати:
Тел. 0973823571
!Потрібні зварювальники та робочі
на бруківку. Т. 0673122441
!Потрібен торговий представник з
власним л/а. Т. 0679127320,
0673805361
!Потрібні водії на вантажні
автомобілі для міжнародних
перевезень. Т. 0984784835
!Шукаємо жінку для догляду за
бабусею 80 років. Т. 0968855515
!Приватному підприємству на
постійну роботу потрібен бухгалтер.
Вимоги:знання ПК, Excel, 1с.
Т. 0674567273
!Потрібна жінка для догляду за
ходячою жінкою 79 років. Можливе
проживання і їжа безкоштовно, і
оплата за догляд. Т. 3-72-28
!Жінка з д/р шукає роботу по
догляду за дитиною. Освіта
педагогічна. Т. 0967686702

!Продається візок дитячий подвійний Sigma, б/в, в хорошому стані,
недорого, т. 097-044-04-38
!Знайдено закордонний паспорт
Романов О. Т. 0974321196
!Магазин «Лана» пропонує взуття та
одяг високої якості. Завітайте м.Волочиськ, в. Незалежності 45а (2 пов.)
!Пропав собака породи кокер-спаніель. Рижий, кобель, кличка Барні.
Пропав у Підволочиську в р-ні
лікарні. Прохання повернути за
винагороду. Т. 067-986-13-94
!Пошив на дому постільної білизни.
Т. 0976436329
!Замовлення новорічних привітань
Діда Мороза та Снігуроньки.
Т. 0967848289
!Продам акваріум 70 літрів.
Недорого. Т. 0679131333
!Продам меблі (стінка, шафи,
дивани). Т. 0974756400
!Продам Sony PlayStation 2. 1 джойстик і карта пам’яті. Т. 0663439882
!АТ “СГ”ТАС” пропонує страхування
автотранспорту, майна, особисте,
роботу фінансового та страхового
консультанта. В. Незалежності 30
(автостанція). Т. 41233, 36076,
0982308101
!Куплю розкладушку старого зразка
в хорошому стані. Т. 0978676164
!Продам НОВУ професійну звукову
карту Focusrite Saffire 6 USB.
Ціна - 1850 грн., можливий торг.
Т. 0973214981
!Продається фортепіано "Україна" в
доброму стані, чорного кольору. Ціна
ПУНКТИ ПРИЙОМУ
договірна. Т. 0971877129 Федір
ОГОЛОШЕНЬ:
!Продам возик дитячий "П’єр
Карден" літній і зимовий варіант
м.
Волочиськ,
синього кольору, 1000грн. Хороший
стан. Т. 0989630131
- в. Пушкіна, 9 (біля ощадбанку),
м-н “Лайф”;
!Продається холодильник б/у,
невеликий, в хорошому стані. Ціна
- в. Незал.21 (біля перукарні
договірна. Т. 0976121800

Продаються
квартири
КРЕДИТ

РОБОТА

Ст.2

Реквізити газети «РІГ»

Тел. 097-860-79-84
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Церква повного Євангелія
«Еммануїл»
пастор Фандера Ірина Миколаївна,
тел. 097-42-43-003,
будинок культури «Гармонія», 2-ий пов.,
лекційний зал
Розклад служінь
Понеділок 18.00 молодіжне служіння
(служитель Мар’яна, т. 097-944-17-12);
Вівторок служіння домашніх груп;
Четвер 18.30 молитовне служіння
(служитель Олексій, т. 097-14-39-224);
Неділя 15.00 загальне зібрання та
дитяча недільна школа.
Церква християн віри євангельської
пастор Левицький Богдан Петрович,
тел. 050-37-66-127,
в. Незалежності, 46 (біля ринку).
Розклад служінь:
Вівторок 18.00 молитовне;
Четвер 18.00 вивчення Слова Божого;
П’ятниця 19.00 молодіжне служіння;
Неділя 10.00 та 17.00 загальні зібрання.
Щоденна ранкова молитва на 6.00,
крім неділі.

