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КЕРІВНИКА
ПРЕДСТАВНИЦТВА
у м. Волочиськ

новий продукт
відмінної якості

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

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

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ

від м-ну “Life:)”

- будівництво;
- сільське господарство;
- догляд за людьми похилого віку;
- домогосподарки;
- швачки та ін.

Країни:
Росія, Польща, Фінляндія, Швеція,
Німеччина, Франція та ін.

Телефон: 0931171449

АКЦІЯ:)

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

Хто не вірить ні в що, Мартін Лютер
легко повірить у що завгодно
ЗМІ оголошують "сектантами" традиційні протестантські церкви.

У читачів і глядачів наполегливо
формується враження, що за усі жахливі
вчинки, які здійснюються в країні, прямо
або побічно відповідальні протестанти.
Чоловік пішов від дружини і хоче
відсудити собі дітей - ЗМІ пояснюють
його
дії тим,
що його дружина "
Новини
законодавства
сектантка". Сталося нещастя з
суїцидальним результатом (самогубство)
- і тут журналістам чомусь неодмінно
хочеться углядіти підступи таємничих
"сектантів" і їх "страшних" книг. При
цьому, читаючи статті в періодичних
виданнях або дивлячись телевізійні
сюжети, що оповідають про жахливі
трагедії, читач або глядач частенько не
звертає уваги на те, що "сектантами" в
них називають цілком доброчесні церкви,
що мають солідний "вік" і користуються
заслуженою повагою в суспільстві. За

на фото головний призер січня
Янковська Ганна Альбінівна, м. Волочиськ

Вакансії:

СКАНДАЛ

Релігійний світ нашої країни дуже
багатогранний, але більшість
громадян України все ж зараховують
себе до християнських деномінацій.
На державному рівні ми відмічаємо
релігійні свята, поздоровляємо один
одного з Різдвом, Пасхою. Якщо
дивитися на ситуацію на рівні глав
церков - здається, що в країні
панують мир і злагода. Тоді чому ж в
ЗМІ з'явилося так багато матеріалів, в
яких дуже негативно представлені
протестантські церкви, неначе
загрозливі моральним цінностям
суспільства і навіть безпеці життя
громадян України?

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

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

Придбай комп’ютер або мобільний телефон та отримай

Ліц. мін. праці та соц. політики
серія АВ №585094 від 23.01.12

Акція діє з 1.01. по 31.12.2012р.

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Good Work consulting

щомісячна

КАМІНЬ-ПІЩАНИК

кредитах;
Прозорий графік кредитування;
m
Спрощена схема видачі кредиту;
m

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

Тел. 0673804434, Роман
АВТОСТОЯНКА, вул. Музейна 29А
майданчик будматеріалів (по об’їздній)

m
Зменшення відсоткової ставки по

кадром гнівних або саркастичних
сюжетів недобросовісних журналістів
залишаються істинні вчинки прихожан
справжніх протестантських церков :
тонни гуманітарної допомоги, переданої
незаможним громадянам України,
десятки реабілітаційних центрів для
відновлення зломлених цим світом
людей, недільні школи і християнські
табори для дітей, опіка християнами
літніх людей і інвалідів; не помітна
популяризація християнами здорового
способу життя, який є порятунок для
сучасної молоді, профілактика абортів,
боротьба за здорові сім'ї. Усе це
потонуло в морі обурення, яке з легкої
руки журналіста захльостує сьогодні
необізнаного спостерігача, який толком і
не знає, що таке "секти" і хто такі
"сектанти". Все залишається за ширмою
невідання і страху.
Можливо, прийшла пора звернути
увагу на вічні цінності? Може, краще всетаки підтримати людину, навіть якщо він
належить не до так званої "традиційної",
"канонічної" церкви, а до іншої, але теж
християнської, і теж досить поважної?
Може, треба боротися не з іновірцями, а
об'єднатися усім християнам проти гріхів
і вад нашого суспільства?
Складається враження, що наше
суспільство живе, керуючись абсолютно
різними моральними стандартами. У
Україні за 2011 рік розвелися більше 250
000 подружніх пар, осиротіли тисячі

дітей, здійснена маса грабежів, розбоїв,
шахрайства. Корупція вже усіх просто
винищила. Але чомусь ніхто не б'є
тривогу з приводу такого сумного
способу життя. Журналісти шукають
сенсацію - і "знаходять" її, штучно
прив'язавши до якого-небудь факту
страшилки "про сектантів". Кому це
треба? Хто намагається приховати
волаючу аморальність сучасного
суспільства за вигадками про "жахливих
сектантів"?
Кожна людина потребує підтримки і
розуміння. Усі потребують душевного
світу, спокою і надії. У цьому мають
потребу протестанти, православні і
католики. Потребу в цьому мають євреї і
мусульмани. Навіть невіруючі, по
великому рахунку, хочуть одного: миру,
любові і спокою.
Тоді, може, досить нацьковувати
одних на інших? Може, варто краще
помолитися один за одного? У нас у всіх
є, чим зайнятися в Україні: тисячі
неврятованих чекають, коли ми
принесемо їм Божий мир. Давайте ж
запропонуємо їм Благу звістку, а не
давно всім обридлі суперечки про того,
хто з християн "правіший" або "
славніший".
Віктор Олексієнко
Центр Християнських Ресурсів
www.npoctop.ru
07.02.2012р.

верхів’я річки Південний Буг шляхом
проведення обласної суспільноінформаційної кампанії та практичних
ініціатив на місцевому рівні», за
ініціативи Державного управління
охорони навколишнього природного
За його словами, ДТП сталася
середовища в Хмельницькій області
24 лютого, близько 2:00, на відрізку
спільно з Подільським Екологічним
дороги Теофіполь-Красилів неподалік
Товариством відбудуться Громадські
села Чернелівка.
ТСН слухання щодо необхідності створення
24.02.2012 національного природного парку
«Верхнє Побужжя».
Слухання проходитимуть – 21 лютого м. Красилів (приміщення РДА),
У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ В
22 лютого м. Волочиськ (приміщення
БІБЛІОТЕКАХ ВІДКРИЮТЬ
РДА) та 24 у м. Хмельницькому
ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРИ
(приміщення РДА).
Урядовий портал
Днями у Національному
09.02.2012
інформаційному агентстві «Укрінформ»
було офіційно оголошено переможців
третього раунду конкурсу в рамках
САМОГУБСТВО
програми «Бібліоміст» «Організація
У ВОЛОЧИСЬКОМУ СІЗО
нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ»,
Прокуратура Городоцкого району
який проводився на основі відкритого
Хмельницької області 7 лютого порушиконкурсу України.
ла кримінальну справу за фактом
Переможці, а це бібліотеки
Кам’янець–Подільського, Волочиського, службової халатності посадовців
Волочиского районного відділу міліції,
Ізяславського, Теофіпольського,
що спричинило самогубство 19-річного
Ярмолинецького, Старокостянзатриманого, який повісився на проститинівського районів, міст Кам’янця–
радлі 21 січня.
Подільського та Нетішина отримають
Про це говориться в повідомленні
комп'ютерне обладнання до осені
2012 року та відкриють інтернет-центри. прес-служби прокуратури в Хмельницькій області. За даними відомства, в
Урядовий портал ході перевірки було встановлено, що
15.02.2012 відповідальні посадові особи Волочиського райвідділу міліції неналежно
організували роботу по нагляду за
поведінкою затриманих і узятих під
У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ БУДЕ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК варту осіб в камерах ізолятора
тимчасового утримання, що привело до
З метою реалізації проекту «З Бугом самогубства затриманого.
у серці – охорона, збереження та раціоpodrobnosti.ua
нальне використання біологічного та
9.02.2012 р.
ландшафтного різноманіття басейну
На Хмельниччині голова Білогірської
райдержадміністрації внаслідок
ДТП збив двох осіб,
одного з яких – на смерть.

PI

№3(125) від 25 лютого 2012 року
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
!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
!Незалежності 38, площа 37 кв.м.,
інд опалення, євро ремонт, ціна
26000 у.о. Т. 0674929314
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
!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
!Центр міста, євроремонт, ціна
договірна. Т. 0977640611
!Підволочиськ. Косметичний
ремонт. Т. 0976747550
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
!М. Підволочиськ, 100 кв.м., центр
міста, ціна договірна. Т. 0979801816
!Вул. Музейна 68, 4-й пов., новий
цегляний будинок, індивідуальне
опалення. Т. 0676712973
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
!«Царське село», новий будинок.
Т. 0677303838, 35386
!Вул. Соборна, новий будинок.
Т. 0974756400
!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
!Продам або обміняю будинок, Волочиськ-1 на квартиру. Т. 0963890582

Продається будинок

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

!Волочиськ-1. Хата нова, 2 пов., газ,
вода, світло. 0,12 га. Т. 0673844934
!Волочиськ-1, садок, гараж, погріб.
Ціна договірна. Т. 0678006889
!С.Вигода. 0,75 га землі, газ,
криниця. Т. 0679217082
Земельна ділянка
!С. Користова. Т. 0672771463
!Терміново. Підволочиськ, приватизована, 0,073 га, буд. мат. фундамент.
Т. 0673520249, 0964504358
Інше
!Гараж. Т. 0980671470
!Приміщення(колишня школа). С.Користова, пл. 600 кв.м. Т. 0971949965
!Нове приміщення 245 кв.м. під
склад, цех, майстерню. Є вода, 380В.
Т. 0936429472
!Кіоск на ринку терміново.
Т. 0963217626
!Кіоск на ринку у Волочиську
терміново. Т. 0969456056

!Куплю медогонку на 3-4 рамки.

Т. 0673837241

ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коні та телята

приймає

1.зоотехніка-селекціонера – зв. за тел.
0673843937;
2.головного ветеринарного лікаря
(ветлікаря) – зв. за тел. 0673843937;
Виписка квитанцій
3.кошторисника – зв. за т. 0673816550;
на дотацію та
розрахунок на місці.
4.інженера-будівельника – зв. за тел.
Можлива оплата
0673804790;
по виходу.
5.економіста - зв. за тел. 0673816548;
6.водіїв автомобіля 3, 2, 1 класу ( на
!Куплю соняшник, ріпак, сою.
Т. 0666657883, 0663999077, 0667042045 КАМАЗ, ГАЗ 53, бензовоз та інші
грузові автомобілі) – зв. за тел.
0673816491; 0673800588;
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.трактористів (на с. Ріпна (Волочиський р-н) – зв. за тел.. 0673800588;
!Продається візок дитячий подвій8.тракториста (на оприскувач ОПний Sigma, б/в, в хорошому стані,
2000, МТЗ 80 та К-701) – на с. Лісківці
недорого, т. 097-044-04-38
(Кам'янець-Подільський р-н) – зв. за
!Продам меблі (стінка, шафи,
тел. 0673846105;
дивани). Т. 0974756400
9.трактористів (на Т - 150) – на с.
!Продається холодильник б/у,
Клинини – зв. за тел. 0673816503;
ПРИМІЩЕННЯ 100 М.КВ.
невеликий, в хорошому стані. Ціна
10. трактористів – зв. за тел.
(ДІЮЧИЙ ФІТНЕС-КЛУБ)
договірна. Т. 0976121800
0673816488; 0967464293;
м.Волочиськ, в. Ур. танкістів, 21, !Продам холодильники, телевізори
11. грейдериста - зв. за т. 0673816550;
(за будинком побуту “Поділля”)
12. майстра дорожніх робіт, дорожніх
б/у з Німеччини. Т. 0964555511
робітників - зв. за тел. 0673816550;
!Куплю розкладне крісло в
13. технолога з виробництва та
хорошому стані. Т. 0674996983
ЗНІМУ
переробки продукції тваринництва
!Продам акваріум 70 літрів.
(свинарства) - зв. за тел. 0673816565;
!Однокімнатну квартиру, бажано з
Недорого. Т. 0679131333
0673845283;
меблями. Т. 0963558336
!Продам дитячі речі, ліжечко, коляс- 14.будівельників (столярів) - зв. за тел.
!Сім’я зніме квартиру або будинок. ка, ровер з ручкою. Т. 0967255457
0673816543;
Порядність і своєчасну оплату
!Продам холодильник б/у EVRO DAL 15.землевпорядника – зв. за тел.
гарантуємо. Т. 0973187067
0673840954; 0673816516;
КА270Е, 800 грн, дерев’яна скриня
16. слюсаря з ремонту
ЗДАМ
70грн. Т. 0976057527
сільськогосподарських машин та
!Гаражі, приміщення під СТО з теустаткування – зв. за тел. 0673816540.
РІЗНЕ
риторією. Підволочиськ. 0984784835
17.вантажника – зв. за т. 0673811589;
18. менеджера з продажу вітчизн. та
!Приміщення під продуктовий
ПП «ОРІЗ» (м. Волочиськ) імпорт. с/г техніки та запчастин – зв. за
магазин, в. Починка 5/2. Т. 0975562110
тел. 0673816540; 0673816493;
надає послуги з фізичної охорони
!Приміщення, площею від 10 до 60
19.бульдозериста – зв. за тел.
всіх форм власності (магазини,
кв.м. на 3-му пов. старого Буд. побу0673816550;
склади та ін.)
ту в центрі міста біля рай. лікарні.
Безпеку гарантуємо
Т. 0679754937
Оплата праці висока!

ПРОДАЄТЬСЯ
Т. 067-672-11-49, 4-00-66

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
!Художня ковка: козирки, перила
(брами, електропривід) та ін.
металоконструкції. Т. 0967233476
!Євроремонт. Т. 0971223444,
0977890404
!Куплю вугілля (антрацид,
сємєчка), т. 067-31-22-441
!Продам електрозварку 220-380В,
5кВт кв, недорого, заводська
.Т.0679677406
!Виконаю облицювання плиткою,
шпаклівка стін, стель, вагонка та ін.
Т. 0964608294

АВТО - МОТОТЕХНІКА

т. 067-35-21-792

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
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.

Тел. 067 3840657, 068 2311168

Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України

!Налаштування і уроки роботи на

ПК. Т. 0979681996, Таня
!Манікюр, біо-гель, корекція брів на

дому. Т. 0980062588, 0674947032,
Альона
!ВІДКРИТТЯ 20 лютого в м. Волочиськ ФІТНЕС ЦЕНТРУ(тренування на
тренажарах).Набираються жіночі
групи. Т. 0981547947. На РОБОТУ
потрібен МАСАЖИСТ
!Продам плуг 2-х корпусний.
Т. 0970532630

ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ
ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
енергійних комунікабельних людей з
бажанням працювати.
Посада: менеджер-консультант
з продажу вікон та дверей.
Навчання безкоштовне. Хороші умови.

Тел. 0977586479

Потрібен на роботу

ДРУКАР
з досвідом роботи
на офсетній машині

тел. 0978607984

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

0986495900
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН
на 2 sim карти+карта
Nokia
пам’яті+mp3 плеєр+

Продаються
квартири

500

ПП «Аграрна компанія-2004»
запрошує

Звертатися за т. 097-8-123456,
050-437-17-68

ПРОДАЮ
FM радіо+подарунок
Підволочиськ, вул. 8-го березня,
за 333 грн
р-н "Оболонь", пл. 183 м.кв.,
!Два трактори Т-150К з двигунами
присадибна ділянка + гараж.
ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 т. 0984784835
великий вибір МОБ. ТЕЛЕФОНІВ,
МР3 ПЛЕЄРІВ, МУЗ. КОЛОНОК
!ЗІЛ ММЗ 554, двигун СМД-18,
Т. 096-936-01-69
в КРЕДИТ без першого внеску і
коробка ЗІС, в ідеальному стані,
без довідки про доходи
т. 0984784835
(оформлення на місці)
!Двигун ЗІЛ-130 та кузов
Магазин «Мобітех», приміщення
колгоспника. Т. 0967762244
м-ну«Кулінарія»;
!Мотоцикл з коляскою МТ12.
ринок, КІОСК №22 (навпроти
Хороший стан. Т. 0962599500
кіоску «Сигарети»)
в новому 6-типоверховому
!FORD Mondeo, 93 р.в. Т. 0972397156
будинку по в.Короленка, 3
Тел. 0974108000
!Автомобільний прицеп "Скіф".
(напроти з-ду “Номінал”)
Т. 0673122441
!Бус Т-3, 1990р. $4500. Т. 0973944985
!Потрібен торговий представник з
!ВАЗ-2107,
гарний стан.
Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також
власним л/а. Т. 0679127320,
Т. 0678771334
0673805361
ВІДСТРОЧКА платежу від
забудовника на 3 роки.
!Потрібні водії на вантажні
ТВАРИННИЦТВО
автомобілі для міжнародних
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ
перевезень (TIR). Т. 0984784835
ТА РОСЛИННИЦТВО
квартири і вже СЬОГОДНІ
!Потрібен землевпорядник.
отримайте
!Реалізую найврожайніші сорти
Кваліфікація: інженер або технікв розпорядження житло!
картоплі (укр.,рос.,біл.,пол.,нім.,гол., земле-впорядник, можна інженер або
фін.,США,кит.,єг.,мар.,шотл.,шв.).
тех-нік-геодезист. Навички:
за 1 м.кв.
у.о.
Ціна.- 2, 4, 6, 8, 10грн/кг. Каталог в
користувач ПК (Digitals). Можливо
комп. центрі, Пушкіна 11а. 2 пов.
без досвіду роботи. Т. 0673803417,
А.Резнік. Т. 0987794349
(0382)707502

КРЕДИТ

!Додатковий заробіток. Т.0978886097
!ТОВ "Кайлос-К" запрошує на
роботу землепорядників, звертатись
за т. 0979677075, або г. Дружба, 2
поверх, 219 каб.

Ст.2

РОБОТА

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ «Еммануїл»
пастор Фандера Ірина Миколаївна,
в газету «РІГ»

м. Волочиськ,
- в. Пушкіна, 9 (біля ощадбанку),
м-н “Лайф”;
- в. Незал.21 (біля перукарні
«Едем»), м-н “Книжкова хата”;
- 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”
Реквізити газети «РІГ»

Тел. 097-860-79-84
Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
Свідоцтво про реєстрацію серія КВ
№12331-1215 ПР від 21.02.2007 р.
видане Міністерством юстиції України.
Тираж 3 000 примірників.
Засновник, редактор та видавець
Фандера Віталій Олександрович.
Відповідальність за зміст оголошень
несе рекламодавець.
Віддруковано у власній друкарні
“Polly 725”.
725”.
на офсетній машині “Polly

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.

