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ВОРОТА, КАЛІТКИ,

КЕРІВНИКА
ПРЕДСТАВНИЦТВА
у м. Волочиськ

новий продукт

ВСІ ВИДИ КОВАНИХ ВИРОБІВ

відмінної якості

Тел. 0673804434, Роман
ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ГАЗЕТУ «РІГ»:

м.Волочиськ, в. Ур.танкістів 1(б),
за кінотеатром «Україна»
т. 4-16-07, 097-924-13-01
АВТОСТОЯНКА, вул. Музейна 29А
майданчик будматеріалів (по об’їздній)

КАМІНЬ-ПІЩАНИК

m
Зменшення відсоткової ставки по

кредитах;
Прозорий графік кредитування;
m
Спрощена схема видачі кредиту;
m
Скористайтеся розумними умовами
m
кредитування

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

смт Підволочиськ, в. Д.Галицького, 104,т. (03543) 2-21-28

АКЦІЯ
БЕЗКОШТОВНЕ
ОГОЛОШЕННЯ

27 січня - Міжнародний день пам`яті жертв Холокосту

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

ДОШКА ОБРІЗНА, БРУС, БАЛКИ, РЕЙКИ,
ФАЛЬШБРУС, БЛЯХА ПРОФІЛЬНА
ЦИНКОВАНА ГЛАДКА, ОНДУЛІН,
ШИФЕР,, ЦВЯХИ, ШУРУПИ,
ШИФЕР
УТЕПЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ,
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ,
ГІДРО ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ
т. 4-06-90, 067-312-24-23, 067-352-52-28,
www.kamni.ax3.net

Україна вперше на державному рівні відзначає
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
У світі відзначають Міжнародний день пам'яті
жертв Голокосту. Цього року головна тема дня "Діти та Голокост", повідомляє радіо "Свобода".
За загальними оцінками, жертвами масового
знищення євреїв під час Другої світової війни,
разом з чотирма з половиною мільйонами
дорослих, стали півтора мільйони дітей.
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
відзначається щорічно 27 січня з 2005 р. за
рішенням Генеральної Асамблеї ООН. У
прийнятій тоді резолюції ООН йдеться про
неприпустимість заперечення Голокосту як

історичної події, в також міститься заклик
розвивати освітні програми про геноцид і
охороняти як історичні пам'ятники місця, де
відбувалися масові вбивства євреїв.
Нагадаємо, саме 27 січня 67 років тому
радянська армія звільнила нацистський табір
смерті Аушвіц-Біркенау в Польщі.
Верховна Рада Україна прийняла постанову
про щорічне вшанування цього дня пам'яті жертв
Голокосту 5 липня 2011 р.
27.01.2012 РБК-Україна www.rbc.ua

на фото пам’ятник розстріляним євреям у Волочиську

27 січня - Міжнародний день пам`яті жертв Холокосту

Історія євреїв Тарноруди
Під час другої світової війни у Тарноруді фашисти перед мостом через Збруч виклали «Дорогу Смерті»
Євреї в Тарноруді з'явились приблизно в середині 17 століття, саме такі дати
стоять на найраніших могилах на цвинтарі. Цвинтарів єврейських відповідно в
Тарноруді два, адже Тарноруд також дві подільська Тарноруда і західна. Західна
також має свої фільварки і поділялась на
Заваля, Вигнанка, Піскурівка, Кирнички, і
Центр. У 1583 році Тарноруда отримала
магдебургію, магдебургія давала право на
привілеї, проведення ярмарків, а також на
самоуправління магістрат, а також інші.
До 1772 це було одне містечко, котре було
дуже великим за площею на той час. Тарноруда після поділу Польщі, як прикордоне місто, стає важливим торговим
центром контрабанди і місце завозу
товарів. Євреї Тарноруди були досить
зажиточними і багатими, наживали немалі
статки. Про це можна судити з мацев
(могильних плит) на кладовищі з дуже
гарними візерунками, вирізьбленими на
стелах. Лише після того, як проклали
залізницю через Волочиськ та Підволочиськ, основний потік товарів перекинувся
на Волочиськ.
Отже єврейські кладовища. Їх два.
Вони цікаві тим, що в подільській Тарноруді кладовище є старим, ділиться на дві
частини. Відповідно мацеви лежачі і стоячі
стели мацев з дуже гарною різьбою,

подібною до різьби в містечках таких, як
Сатанів, а також Кузьмин, що на р.Смотрич. Кладовище розміщене на пагорбі,
що підіймається на висоту 50-80 метрів
над річкою Тарнорудкою. На сучасних
картах ця річка пишеться Сквила. Не
знаю, це помилка географів, чи назва була
змінена. Така помилка побутувала і з
назвою річки Збруча, якого на старовинних
картах записувалась Подгорст ( Підгірець
— річка що лежить під горами) Кількість
мацев приблизно до сотні, єврейське
населення Тарноруди за Брокгаузом у
1765 році складало 771 чоловік.
В західній Тарноруді єврейське
кладовище знаходиться на схилі великої
долини. Територія цвинтаря окопана.
Довгий час про цей цвинтар ніхто не знав.
Причина незнання про це наступна: під
час другої світової війни у Тарноруді фашисти перед мостом через Збруч виклали
«Дорогу Смерті», інакше це назвати не
можна, адже мацеви з цвинтаря у західній
Тарноруді були зняті і встелено тротуар.
Важко уявити і зробити гіршого гріха, ніж
забрати з могили мацеву ходити по них, як
нічого не було.
Тарнорудська синагога. Сінагога в
Тарноруді була одна (хоча могло бути і
більше, адже Тарноруд було дві), а також
один молитовний дім. Як не дивно, на

даний час молитовний дім не знищений,
зараз там знаходиться магазин. А от
синагога не дожила, в роки Другої світової
війни була розібрана. Будівля сінагоги
була масивна і виділялась за характером
оборонної споруди. Знаходилась вона
неподалік православної церкви, ( в Шарівці, Ямполі, а також декількох населених
пунктах, синагога була біля костелу), зараз
город жителя Тарноруди прізвище якого Чорний.
Збереглись також деякі будівлі від
єврейських штетлів (містечок) по обох
берегах Збруча. Це перш за все будинок
(тепер поштове відділення) подільської
Тарноруди. По формі нагадує типовий
будинок, хоча розміри його трохи більші,
ніж звичайний, а спереду вежа з куполоподібним кінцем на горі. До дуже цікавих
архітектурних пам'яток можна віднести в
західній Тарноруді і підвал, що зберігся
(час від часу, місцями земля просідає і є
ще десь підземні ходи чи підвали, що
ховає земля не відомо, але ....). Його
розміри є досить великими: висота біля 22,30 метра, верх напівкруглий з червоної
цегли, з цікавими виходами в дві сторони,
є невеличке відділення в стороні, довжина
його біля 5-6 метрів, а ширина 3-3,5 метри.
Цікаве саме місце розміщення над другим
руслом річки Збруч (Збруч у Тарноруді

прекопувався 3 рази, тобто мав 6 берегів).
Штетл єврейський в західній Тарноруді на 1880 рік нараховує 334 жителі. Знаходився він в центрі, на даний момент там
на місці штетла лише земляні вали та
насипи, росте декілька старих ясенів і
одна криниця. Можна припусти що там
було 2 -3 квартали. За свідченями старого
діда, він розповідає: “Тут колись жили
жиди, в них були перукарні, ганделики, а
також салони, гарно тоді було і людей
багато”. Що цікаво, також місцевий хлопчина розповідав, що приїжджали чорні
археологи на штетл в західній Тарноруді,
з металошукачами. Дуже ревно вони
сперечалися, але на щастя не ризикнули
робити розкопки в центрі, ще й біля
“церкви-костелу “, де проходить дорога.
Серед цікавих єврейських особистостей, що були засвідчені в історії російських документів (в адресному календарі
1904 року) міщанський (не штетла) староста під ім'ям Тарнорудський, Зельман,
Грешкович, Рабинович. Також в цей час в
Тарноруді функціонувала прикордонна
застава, яка збереглась до наших днів.
Гершко Фишбейн, 55 років, був
затриманий в Тарноруді 25 липня 1914
року корнетом 12-го драгунского полку по
підозрі в шпигунстві. Доказів в процесі
слідства не було достатньо, і до волин-

ського губернатора звернулись з
проханням вислати Фишбейна в одну з
Волжських губерній, «ввиду необнаружения фактических данных в занятии
Фишбейна военным шпионством».
Влада не сповістила рідню про
причини арешту, і лише після трьох з
половиною місяців проведених за ґратами,
рідним було сповіщено про затримання.
У період від першої до другої світової
війни євреїв в Тарноруді вже не було
(питанням зникнення потребує уточнення),
не лишилось жодного. Люди розповідають,
що останній єврей, що вцілів, приїжджав,
походив між мацев і поїхав. Потім вже
взнали, що він жив чи живе у Москві.
Ось така вона Тарноруда з погляду
єврейської історії і культури на кордоні
імперій, що проіснував тут з 1772 до 1939
року. Цей кордон став основним джерелом
прибутків для єврейського населення, що
не впускало заробітку «легких» грошей на
контрабанді, і одночасно їх горем, і
причиною зникнення. Залишились лише
мовчазні свідки їх існування мацеви та
будинки.
Майхер Андрій,
історик краєзнавець,
м.Волочиськ
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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
!Вул. Запорізька 1. 9 пов. Без
посередників. Т. 0961680184
!В. Музейна. 36 кв.м., євроремонт,
інд. опал. Т. 0969409288
!Р-н «Поділля». Т. 0671546406
!Кімната в гуртожитку, в. Пушкіна 9.
18,9 кв.м. Т. 0969431692, 0972344761
!Площа 31 кв.м., інд.опал., єврорем.,
вікна. Ціна договірна. Т. 0976167289
!Кімната в гуртожитку плодзаводу,
5 пов. Т. 0962891942
!Продам або здам приватизовану
кімнату. Т. 0676043691
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
!Т. 0677437816
!М. Волочиськ. Т. 0972727794
!Т. 0971432790
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
!Т. 0964123660
!Підволочиськ, 2 пов. у 5-ти пов.
будинку. 61 кв.м. З усіма
зручностями. Т. 0978962111, 23199
!Продам або обміняю. Т. 0966775910
!М. Підволочиськ, 100 кв.м., центр
міста, ціна договірна. Т. 0979801816
Будинок
!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
!Недобудований будинок в р-н
цегельного з-ду. Т. 0969430772
!«Царське село», новий будинок.
Т. 0677303838, 35386
!Половина жилого будинку, р-н
«Запуття», вхід і в’їзд окремо, є
сарай, хлів, газ, вода, світло. Город 0,14 га. Т. 0973724161
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!Вул. Соборна, новий будинок.
Т. 0974756400
!Волочиськ-1. Т. 0677201392
!В. Першотравнева 29, гараж, літня
кухня, 0,15 га землі. Т. 4-13-98, 4-14-43
!С. Користова, вул. Доброви 46. Є
хлів, сад, криниця, городу 0,29 га.
Т. 36812, після 19.00, 0968283840
!С. Користова. Т. 0965337327
!С. Іванівці, вул. Польова 8,
можливий обмін на 1-кім. квартиру.
Т. 0973581573, 0972940459
!Вул. Короленка 2. Т. 0671717479
!Продам або обміняю будинок, Волочиськ-1 на квартиру. Т. 0963890582
!Волочиськ-1. Хата нова, 2 пов., газ,
вода, світло. 0,12 га. Т. 0673844934
!Волочиськ-1, садок, гараж, погріб.
Ціна договірна. Т. 0678006889
Земельна ділянка
!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
!Кіоск на ринку у Волочиську.
Т. 0963450180
!Гараж. Т. 0980671470
!Гараж. В.Музейна. Т. 0677141141,
4-18-68
!Приміщення(колишня школа). С.Користова, пл. 600 кв.м. Т. 0971949965

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

дивани). Т. 0974756400
!Продається холодильник б/у,
невеликий, в хорошому стані. Ціна
меблями. Т. 0967399270, Сергій
договірна. Т. 0976121800
ЗДАМ
!Продам холодильники, телевізори
!Гаражі, приміщення під СТО з територією. Підволочиськ. 0984784835 б/у з Німеччини. Т. 0964555511
!Продам дитячу кроватку, рожеву, в
!Приміщення під продуктовий
магазин, в. Починка 5/2. Т. 0975562110 хорошому стані, недорого.
Т. 0972056537
!Приміщення, площею від 10 до 60
кв.м. на 3 пов. старого Буд. побуту в !Продам пральну машину автомат
«Прівілег»б/у, в-во Німеччина, 1500гр.
центрі міста біля рай. лікарні.
Т. 0931340764
Т. 0679754937
!Куплю б/у кухню, недорого.
КУПЛЮ
Т. 0974535205
!Хату в наближених до Волочиська
!Продаються торгівельні стелажі
селах, буду вдячний за будь-яку
ДСП ламінована, висота 2,4м.
інформацію. Т. 0971270295
Хороший стан. Т. 0677898267
ОБМІН
!Куплю розкладне крісло в
!Хата в с.Користова на 1-но кiмнат- хорошому стані. Т. 0674996983
ну кв. у м.Волочиську. Т. 0931182101
!Продам акваріум 70 літрів.
Недорого. Т. 0679131333

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
Підволочиськ, вул. 8-го березня, ідеальному стані, т. 0984784835
р-н "Оболонь", пл. 183 м.кв.,
!Запльотка буксирувальних тросів,
вантажних строп. Т. 0987794349
присадибна ділянка + гараж.
!Художня ковка: козирки, перила
(брами, електропривід) та ін.
металоконструкції. Т. 0967233476
!Євроремонт. Т. 0971223444,
0977890404
!Куплю вугілля (антрацид,
сємєчка), т. 067-31-22-441
в новому 6-типоверховому
!Виконуємо євроремонти.
Т. 0977537774
будинку по в.Короленка, 3
(напроти з-ду “Номінал”)
!Продам нові дерев’яні двері (вихід
на балкон). Розмір 210х70см.
Т. 0964795871, 0673184383
Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також !Продам скло 6 мм, розміри
2,2х1,8м, 2 штуки. Т. 0971432789
ВІДСТРОЧКА платежу від
!Продам водяний насос для підвизабудовника на 3 роки.
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ щення тиску в системі водопостачання. Ціна 350 грн. Т. 0931340764
квартири і вже СЬОГОДНІ
Продам електрозварку 220-380в-т, 5
!
отримайте
кв, недорого, заводська.Т.0679677406

Т. 096-936-01-69

Продаються
квартири
КРЕДИТ

за 1 м.кв.

500

у.о.

т. 067-35-21-792

т. 097-34-605-96

які визнають Символи Віри,
схвалені на Нікейському та
Константинопольському
Вселенських Соборах

Тел. 0977586479

ПП «Аграрна компанія-2004»
запрошує

1.зоотехніка – зв. за тел. 0673843937;
(245) 4-20-29;
2.економіста - зв. за тел. 0673816548.
3.водіїв автомобіля 3, 2, 1 класу (на
КАМАЗ, ГАЗ 53, бензовоз та інші грузові автомобілі) – зв. за тел. 0673816491;
0673800588;
4.трактористів (на с. Ріпна (Волочиський р-он) – зв. за тел.. 0673800588;
5.тракториста (на оприскувач ОП-2000
та на МТЗ 80) – на с. Лісківці
(Кам'янець-Подільський р-он) –зв. за
тел. 0673846105;
6.трактористів (на Т - 150) – на с.
Клинини – зв. за тел. 0673816503, на
с. Курилівку – зв. за тел 0673816501,
на с. Попівці – зв. за тел. 0673845173.;
7.машиніста грейдера причіпного
(грейдериста) - зв. за тел. 0673816550;
8.майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - зв. за тел. 0673816550;
РІЗНЕ
9. агрономів-садівників (на c. Лісківці
ПП «ОРІЗ» (м. Волочиськ) (Кам'янець- Подільський р-он) та с.
Клинове (Городоцький р-он) – зв. за
надає послуги з фізичної охорони
тел. 0673813448;
всіх форм власності (магазини,
10. технолога з виробництва та
склади та ін.)
Безпеку гарантуємо переробки продукції тваринництва
(свинарства) - зв. за тел. 4-20-29;
Тел. 067 3840657, 068 2311168 0673816565; 0673845283;
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України
11.будівельників (столярів) - зв. за тел.
!Пропав собака породи кокер-спані0673816543;
ель. Рижий, кобель, кличка Барні.
12.операторів машинного доїння (на с.
Пропав у Підволочиську в р-ні
Попівці) – зв. за тел. 0673845173;
лікарні. Прохання повернути за
13. водіїв автомобіля 3,2,1 класу (на с.
винагороду. Т. 067-986-13-94
Попівці) – зв. за тел. 0673845173;
!Загублено техпаспорт на «Шевро14.землевпорядника – зв. за тел.
ле-авео» і права. Прошу повернути за 0673840954; 0673816516;
винагороду. Т. 0962736100
15. слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування – зв.
!Повний спектр юридичних послуг,
за тел. 0673816540.
представництво та захист в судах,
16.вантажника – зв.за т. 0673811589;
консультації, комплексне
17.менеджера з продажу вітчизн. та
обслуговування бізнесу, захист
імпорт. с/г техніки та запчастин – зв. за
клієнтів банків. Хмельницька обл.,
тел. 0673816540; 0673816493;
м.Волочиськ, вул.Ур.танкістів, 36/2 ВОЙТ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ. Т.0674175988 18.бульдозериста – зв. за тел.
0673816550;

ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ Оплата праці висока!
ТА ПЕРЕТЯЖКА
Реквізити газети «РІГ»
М’ЯКИХ МЕБЛІВ
Тел. 097-860-79-84

АВТО - МОТОТЕХНІКА
ПРОДАЮ
!Два трактори Т-150К з двигунами
ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 т. 0984784835

Християнські
церкви
м. Волочиська

ВРХ,
коні та телята

ЗНІМУ

0986495900

Церкви Волочиська

ГЕЛЕВЕ
НАРОЩУВАННЯ
НІГТІВ на дому
РОБОТА

!1но-2х кімнатну квартиру, бажано з

Продається будинок

в розпорядження житло!

!Трактор МТ382, після ремонту.
Т. 0983238762
!ЗІЛ ММЗ 554, двигун СМД-18,
коробка ЗІС, в ідеальному стані,
т. 0984784835
!Двигун ЗІЛ-130 та кузов
колгоспника. Т. 0967762244
!Мотоцикл з коляскою МТ12.
Хороший стан. Т. 0962599500
!FORD Mondeo, 93 р.в. Т. 0972397156
!Автомобільний прицеп "Скіф".
Т. 0673122441
!Потрібен торговий представник з
власним л/а. Т. 0679127320,
ТВАРИННИЦТВО
0673805361
ТА РОСЛИННИЦТВО
!Потрібні водії на вантажні
автомобілі для міжнародних
перевезень (TIR). Т. 0984784835
ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)
!Приватному підприємству на
постійну роботу потрібен бухгалтер.
приймає
Вимоги:знання ПК, Excel, 1с.
Т. 0674567273
!Потрібен землевпорядник. КваліЗвертатися за т. 097-8-123456,
фікація: інженер або технік-землевпорядник, можна інженер або тех050-437-17-68
нік-геодезист. Навички: користувач
Виписка квитанцій
ПК (Digitals). Можливо без досвіду
на дотацію та
розрахунок на місці.
роботи. Т. 0673803417, (0382)707502
Можлива оплата
!Додатковий заробіток. Т.0978886097
по виходу.
!Додатковий заробіток. Вільний гра!Реалізую найврожайніші сорти
картоплі (укр.,рос.,біл.,пол.,нім.,гол., фік роботи. Завзятим працівникам нагорода. Т. 0986358796
фін.,США,кит.,єг.,мар.,шотл.,шв.).
!Потрібен продавець, дівчина.
Ціна.- 2, 4, 6, 8, 10грн/кг. Каталог в
Т. 0979358358
комп. центрі, Пушкіна 11а. 2 пов.
А.Резнік. Т. 0987794349
!Шукаю роботу по догляду за
дитиною та за людьми похилого віку.
!Куплю медогонку на 3-4 рамки.
Т. 0978976236
Т. 0673837241
!Шукаю роботу охоронця.
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
Т. 0950178643
!Продається візок дитячий подвійний Sigma, б/в, в хорошому стані,
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
недорого, т. 097-044-04-38
енергійних комунікабельних людей з
бажанням працювати.
!Магазин «Лана» пропонує взуття та
Посада: менеджер-консультант
одяг високої якості. Завітайте м.Воз продажу вікон та дверей.
лочиськ, в. Незалежності 45а (2 пов.)
Навчання безкоштовне. Хороші умови.
!Продам меблі (стінка, шафи,
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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
настоятель Покровської церкви
Фатич Микола Васильович,
тел. 067-736-94-47,
вул. Незалежності 213 (Волочиськ-1).
Служіння проходять у неділю та
святкові дні з 9.00, з 11.00 служіння на
замовлення (хрестини, молебні та
панахиди).
Українська греко-католицька церква
священник Козак Володимир
Євстахович, т. 3-66-82,
вул. Починка 3а.
Служіння проходять в неділю та
святкові дні на 9.00.
Українська православна церква
настоятель церкви святого апостола
Андрія Первозваного протоієрей
Андрій Васильович Васькевич,
тел. 067-368-30-34,
вул. Соборна 13.
Служіння проходять у неділю та
святкові дні з 8.30.
Українська православна церква
Київського Патріархату
настоятель церкви Святої Трійці
протоієрей Богдан Васильович
Васькевич, тел. 097-142-58-76,
вул. Довженка 14(б), приміщення 13,
(напрямок цукрового заводу).
Служіння проходять у неділю та
святкові дні о 9.00.
Церква адвентистів сьомого дня
пастор Масюк Любомир Іванович,
тел. 093-392-17-25,
вул. Першотравнева, 22.
Служіння проходять в п’ятницю в 18.00
та в суботу в 10.00 і 16.00, в неділю о
10.00 молитовне.
Церква євангельських християнбаптистів
пастор Кенс Володимир
Володимирович, тел. 097-462-17-32,
в. Незалежності 318 (Волочиськ-1).
Служіння проходять в неділю на 10.00
та 17.00.
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.

Оголошення

www.volochisk.tk
Міський Портал Волочиська
Для вас найкраща дошка
оголошень м. Волочиськ
Все про наше місто!

