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

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків
послуг України АВ 534869 від 07.06.2010 року

КАМІНЬ-ПІЩАНИК

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

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Зменшення відсоткової ставки
m
Прозорий графік кредитування;
m
Спрощена схема видачі
m

Можлива доставка до місця праці

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

Тел.: 0931171449, 0985044468

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

• ЦИФРОВА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
• 30 ТЕЛЕКАНАЛІВ БЕЗ АБОНПЛАТИ
• НЕ ПОТРЕБУЄ СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ
• ПРАЦЮЄ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ АНТЕНИ

м. Волочиськ, готель «Дружба»,
«СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»

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

Good Work consulting

ЦИФРОВЕ ЕФІРНЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

газета

рекламно

інформаційна

PI

№4

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

КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Доставка кілець
від виробника

Пошук води

Помірні ціни
Корби, покриття
на криниці

Тел. 0673957441

Дошка обрізна, брус

по кредитах;
кредиту;

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

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

ЦИРК
6/7/8 квітня

(сосна, смерека, ялиця)
за 1м.куб

,

1 200 - 1 250 грн

початок 15.00,

р-н стадіону "Юність", м.Волочиськ
Квитки на ринку, РБК і в цирку.

Виготовляємо

металопрофіль,
металочерепицю

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

АКЦІЯ

(квитки у Підволочиську тел. 2-22-54, РБК,
2-й поверх, райцентр соцслужб сім’ї,
дітей та молоді)

Підволочиськ, в. Незалежності, 11а

БЕЗКОШТОВНЕ (територія колишньої сільгосптехніки)
Довідки за тел.:(094)927-12-04 і (067)720-67-57
ОГОЛОШЕННЯ Тел. 067-916-28-23, (03543) 22134

24 березня, м. Волочиськ, Будинок культури, 15.00

МОЛИТВА ЗА ЗЦІЛЕННЯ
сліпих
Євангеліст Б. Демборинський

Німі розмовляють,
Каліки здорові,
Кульгаві ходять,
Сліпі бачать

ПРИВОДЬТЕ

Ісус не змінився!

глухих
кульгавих
невиліковних

Новини законодавства

В Україні заборонили рекламу екстрасенсів,
ворожок і астрологів
на фото народний депутат ПАВЛО УНГУРЯН

протистояли парламентарям, що
захищають інтереси магів, чаклунів і
провісників. З одного боку в хід йшли
молитви і законодавча ініціатива, з
іншої - порча, заклинання і окультні
знаки на огорожах.

Верховна Рада заборонила
рекламу послуг гадалок та ворожок. За
відповідні зміни в ряд законодавчих
актів (відносно захисту населення і
інформаційного простору від негативного впливу) №8371 проголосувало
320 карток народних депутатів,
повідомляє http://for-ua.com.
В ході розгляду автори законопроекту депутати з неофіційної "молитовної групи" - регіонал Володимир
Олийник, комуніст Євгеній Царьков і
бютівці Валерій Дубиль і Павло
Унгурян і ще півтора десятки депутатів

Перед кожним робочим днем в
парламенті "молитовна фракція"
збирається в одній з невеликих
кімнаток на другому поверсі будівлі
Верховної Ради для спільної молитви.
На столах - чашки з чаєм і декілька
Біблій. Служба проста і універсальна,
оскільки політики представляють різні
конфесії. Однодумцями вони
виявилися в ідеї оголосити війну магам
і чародіям.
"Близько 60 тисяч людей щорічно
скаржаться на шахрайські дії під
прикриттям нетрадиційного лікування,
провіщання, - ілюструє необхідність
законопроекту, що забороняє рекламу
магічних послуг в медіа, Павло
Унгурян, народний депутат від БЮТ. -

Рекламувати ці послуги в ефірах
національних телерадіокомпаній
неприпустимо, оскільки вони
впливають на психічне здоров'я.
Минулого року ми хотіли заборонити
цю діяльність повністю, але в цьому
законопроекті прибираємо все, що
стосується публічності надання
магічних послуг".
"Молитовна група" на чолі з
депутатом Павлом Унгуряном
ініціювала не лише заборону на
рекламу різних магічних послуг, але і
виключення професій "хіромант",
"астролог" і "ворожка" з Державного
класифікатора професій. Річ у тому, що
якщо держава визнає ці професії
офіційними, вона зобов'язана
фінансувати здобуття відповідної
освіти молоддю за рахунок державного
бюджету. "До речі, професії "священик"
в Україні офіційно немає", - обурюється
пан Унгурян.
christiantoday.com

Цікаво

Біблійна цариця
Естер - символ
Міжнародного
жіночого дня

Новини

НЕПОДАЛІК ВОЛОЧИСЬКА
ПЕРЕКИНУВСЯ “БУС” ІЗ
ПАСАЖИРАМИ — У ДВОХ
СЕРЙОЗНІ ТРАВМИ

Рейсовий автобус через слизьку
дорогу з'їхав у кювет і перекинувся.
Вибратись із салону, у якому перебувало дванадцять пасажирів, не змогли
Що цікаво, спочатку жіноче свято
три жінки — їх затисло сидіннями.
дивовижним чином співпадало з
Звільнитися потерпілим допомогали
головним чоловічим днем. Міжнародний рятувальники. Дві пасажирки досі у
жіночий день відзначався 8 березня по лікарні — з переломами хребта і
новому або 23 лютого по старому
ключиці. Причини та обставини аварії
стилю.
з'ясовують слідчі.
Можливо, розібратися в плутанині
6.03.2012р., газета «Всім»
нам допоможе невеликий екскурс в
історію. Клара Цеткін наполягла в
1910 році на даті 8 березня. Для неї це
НОВУ ПОЛІКЛІНІКУ У
було в першу чергу свято жінкиВОЛОЧИСЬКУ ПЛАНУЮТЬ
революціонерки. Саме в цій якості
сприймалося свято спочатку. Святкують
ВІДКРИТИ ВЖЕ В ТРАВНІ
не жінка-мати, сестра, подруга,
Її будівництво розпочали більше
дружина, кохана. А жінка-воїн, жінка20 років тому. Будівництво закладу
боєць, жінка що кинула виклик
розрахованого на 380 відвідувань на
тиранові, жінка, що врятувала свій
зміну розпочали будувати ще у
народ.
1991 році. Проте, поліклініка стала
черговим довгобудом, який впродовж
Під такий опис підходить декілька
прекрасних дам, в першу чергу, Жанна десяти років простоював. Лише у жовтні
2010 року будівництво відновилося.
д'Арк. Але, Кларі Цеткін була ближча
За цей час було освоєно понад
інша. Варто додати, що чоловік Клари
16 мільйонів гривень та на 2,7 мільйона
був єврей. Символом Міжнародного
закуплено обладнання. Кошторисна
жіночого дня, вона вибрала біблійну
Естер. Ця красуня хитрістю, використо- вартість будівництва становить
25,2 мільйона гривень.
вуючи жіночі чари і любов до неї
персидського царя Ксеркса, врятувала
22.02.12р., газета «Є»
свій народ від винищування. Власне,
Кларі Цеткін нічого не треба було
придумувати. Свято на ознаменування
цієї історичної події вже існувало і
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
щорічно відзначалося незмінно радісно
ЦЕРКВИ «ЕММАНУЇЛ»
і широко. Це веселе іудейське свято
25 березня о 12,00 в Будинку
Пурім, присвячене подіям, що сталися
близько 480 року до Різдва Христового. культури церква «Еммануїл» (Волочиськ) відзначає свою 12-ту річницю.
dream-prazdnik.ru Запрошуються усі бажаючі.
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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
!Незалежності 38, площа 37 кв.м.,
інд опалення, євроремонт, ціна 26000
у.о. Т. 0674929314
!Підволочиськ. Т. 0963881208
!Продам або здам кімнату в
гуртожитку . Т. 0676043691
!35 кв.м. Під бізнес. Т. 0969412492,
0685065485, 35124
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних
квартир. АН «Васандр». Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат).
Т. 0976436379, 3-66-51
!Вул. Починка 5/2. Т. 0678337499
!Вул. Незалежності. Центр.
Т. 0673810228, 0663049689
!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
!Підволочиськ, в. Мстислава 56, пл
54,3/31,4/7,4. Т.0971627229,0979193485
!Т. 0979425816
!1-й пов. $16 тис. Т. 0679993152
!Вул. Починка 5/2. Т. 0678337499
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних
квартир. АН «Васандр». Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат).
Т. 0976436379, 3-66-51
!Підволочиськ. Зі всіма
зручностями. Т. 0978962111
!Р-н «Поділля». 4-й пов. в 5-ти пов.
цегляному будинку. Т. 0973724161,
0967686755
!Р-н «Поділля». 60кв.м. Т.0673842719
Чотирикімнатну квартиру
!Центр міста, 100 кв.м. Терміново.
Т. 0979801816
Будинок
!С. Мислова, із зем. діл. В будинку
газ, вода, три фази, телефон.
Т. 0975942640
!Підволочиськ, р-н «Заготзерно»,
тел. 067-42-54-621
!«Царське село», новий будинок.
Т. 0677303838, 35386
!Вул. Соборна, новий будинок.
Т. 0974756400
!С. Користова. Т. 0965337327
!Волочиськ-1. Хата нова, 2 пов., газ,
вода, світло. 0,12 га. Т. 0673844934
!С. Користова, 8х11 м. Ціна
договірна. Т. 4-05-68
!С. Поляни, газ, вода. Т. 0678763766
!C. Наркевичі. Сарай, кухня, погріб,
криниця, зроблений ремонт.
Т. 0977642935
!Новозбудований будинок в центрі
Волочиська, недорого. Т. 0963501503

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

!С. Користова, газ, вода, два
погріби, хлів. Т. 0673107428
!Вул. Горбатова 14, р-н Запуття.
Т. 0973461388, 3-53-86
!Волочиськ-1. Т. 0677201392
!С. Лозова. Т. 0977298854
!С. Зайчики, Волочиського р-ну.
Газифікована хата під дачу. 25 тис.
грн. Т. 0966514606
Земельна ділянка
!Терміново. Підволочиськ, приватизована, 0,073 га, буд.мат., фундамент.
Т. 0673520249, 0964504358
!Присадибна ділянка
в с. Петрівське. Т. 0676626006
!С.Бальківці, з будинком.
Т. 0971647234
Інше
!Гараж. Т. 0980671470
!Гараж під бус, р-н цукр. з-ду.
Т. 0982620802
!Гараж в р-н цукр. з-ду. 6х6м.,
оглядова яма, підвал. Т. 0673998194
!Гаражі під бус, приміщення під
офіс, 17 кв.м. Т. 0679420031
!Гараж в р-н кооп. «Маяк». Верхній
ряд. Т. 0673521792
!Гараж в р-н хліб. заводу. 4800 у.о.
Т. 0966648597
!Гараж 2-х поверховий з підвалом,
приватизований, р-н АТП. 8500 у.о.
Т. 0676613792
!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
!Виробниче приміщення, 80 кв.м.,
вул. Музейна 9а. Т. 0671487650
!Ферма, с.Дорофіївка. Т. 0984271991
!Кіоск, терміново. Підволочиськ, на
ринку, біля бібліотеки. Ціна
договірна. Т. 0672863726
!Кіоск на ринку, м. Волочиськ.
Т. 0977880684
!Металевий кіоск. 2,50х5,20.
Т. 0983883481
!Кіоск, терміново. Т. 0963217626,
34418

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
ЗДАМ
!Гаражі, приміщення під СТО з територією. Підволочиськ. 0984784835
!Приміщення. 170 кв.м. Три фази,
світло. Об’їзна. Ціна договірна.
Т. 0980669144
!Приміщення під офіс, магазин.
Т. 0965061723

Здається
приміщення

28 кв.м. (з ремонтом)
р-н «Поділля»
0672760111
0974971751
ЗНІМУ

!1-кімнатну квартиру з меблями.
Т. 0986404858
Підволочиськ, вул. 8-го березня, !Терміново, сім'я зніме 1-кім.
квартиру. Т. 0969037376
р-н "Оболонь", пл. 183 м.кв.,
або хату. Т. 0986258796
!Квартиру
присадибна ділянка + гараж.
!Сім’я зніме квартиру. Т. 0971889895

Продається будинок

Т. 096-936-01-69

Продаються
квартири
в новому 6-типоверховому
будинку по в.Короленка, 3
(напроти з-ду “Номінал”)

КРЕДИТ
Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також
ВІДСТРОЧКА платежу від
забудовника на 3 роки.
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ
квартири і вже СЬОГОДНІ
отримайте
в розпорядження житло!
за 1 м.кв.

500

у.о.

т. 067-35-21-792

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
!Куплю вугілля (антрацид,
сємєчка), т. 067-31-22-441

!Виконаю облицювання плиткою,
шпаклівка стін, стель, вагонка та ін.
Т. 0964608294
!Робимо євроремонт квартир та
приміщень, штукатурка, покраска
стін та стелі, сантехніка.Т.0676762345
!Панелі, 7 шт. 4,80х1,50. Ціна
договірна. Т. 0983883481
!Продам дошку (обрізна, необрізна),
мурлати, розпиловка лісу, продаж
зерна, помол зерна та качанів.
Т. 0963208719

!Ремонт одежі, пошив постільної
білизни на дому. Т. 0973981668
!Продам коляску GEOBY 2в1, жовтосірого кольору. 900 грн. Т. 0977653278
!Продам машинку «Донбас» в хорошому стані, 450 грн. Т. 0677277316

ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ
ТА ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ

АВТО - МОТОТЕХНІКА
ПРОДАЮ
!Chery Amulet 2008р.в., 40 тис. км.

Ціна договірна. Renault Trafik 1987
р.в. Т. 0671024365
!ВАЗ 2107, 89 р.в., гарний стан, SD.
Т. 0678771334
!ВАЗ 2101, 1975 р.в. Т. 0984343170
!ВАЗ 210990, 2006 р.в. Чорний.
Т. 0974858531
!ВАЗ-21099, 2000р.в. Т. 0673842747
!Мотоцикл «Мінськ» без документів.
1100 грн. Т. 0672651723
!«Мінськ» - 92 р.в. Іж-Юпітер.
Т. 0968283826
!Альфа, Мінськ, Юпітер.
Т. 0968283826
!Два трактори Т-150К з двигунами
ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 т. 0984784835
!ЗІЛ ММЗ 554, двигун СМД-18,
коробка ЗІС, в ідеальному стані,
т. 0984784835
!Автомобільний прицеп "Скіф".
Т. 0673122441
!Бус Т-3, 1990р. $4500. Т. 0973944985
!Корзина ЗІЛ 130, вакуумний насос
"Форд-Транзит". Т. 0982502413
!Продам мотор Москвича М-408.
Т. 0673385935
КУПЛЮ
!Мотоцикли, скутера. Т. 0968283826
!Мерседес спрінтер (8+1 місце) , до
16000 доларів. Т. 0965332935

ПОСЛУГИ

НАДАЮ ПОСЛУГИ
Міні трактором
Фреза 1-9 мет.
Тел. 0685066207, 0673540813
!Інформація по вантаж.- пасажир.
перевезенях а/л Мерседес-Спринтер,
високий, довгий, 2,5 тонн, 8 місць по
Україні. Т. 0676700895

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
!Куплю медогонку на 3-4 рамки.
Т. 0673837241
!Продам інкубатор на тисячу
курячих яєць. Т. 0965686893
!Продам буряк кормовий.
Т. 0975722653

ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коні та телята

приймає

0986495900
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

Бюро подорожей «Еврика»
виконує:
Робочі польські візи, Шенген візи,
автобусні перевезення,
екскурсійні тури по Україні та Європі

Тел. 4-07-48, 0965268298

Ліц. АВ №349288

!Налаштування і уроки роботи на

ПК. Т. 0979681996, Таня
!Манікюр, біо-гель, корекція брів на
дому. Т. 0980062588, 0674947032,
Альона
!Загублено диплом молодшого спеціаліста Крохмалюка А. Ю., виданий
Шепетівським медучилищем в 1998
р. по спеціальності "Стоматологія"
!Загублена папка з документами.
Прохання повернути за винагороду.
Т. 0968283870
!Послуги репетитора англійської
мови. Т. 0671779421
!Перукарські послуги на дому.
Т. 0967914193

РОБОТА
!Потрібен торговий представник з
власним л/а. Т. 0679127320
!Потрібні водії на вантажні
автомобілі для міжнародних
перевезень (TIR). Т. 0984784835
!Потрібен землевпорядник.
Кваліфікація: інженер або технікземлевпорядник, можна інженер або
технік-геодезист. Навички:
користувач ПК (Digitals). Можливо
без досвіду роботи. Т. 0673803417,
(0382)707502
!Додатковий заробіток. Т.0978886097
!Робота водія кат. Е. Росія, СНД.
Т. 40037, 0982620802
!Запрошуємо на роботу
автоелектрика (можливе навчання).
Т. 0673521792
!Потрібні зварювальники.
Т. 0673122441
!Шукаю роботу по догляду за
дитиною або людиною похилого віку.
М. Волочиськ. Т. 0968114075
!Шукаю роботу з власним авто,
можливо з прицепом. Т. 0971928038,
34483

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
!Продається візок дитячий подвійний Sigma, б/в, в хорошому стані,
недорого, т. 097-044-04-38
!Продається холодильник б/у,
невеликий, в хорошому стані. Ціна
договірна. Т. 0976121800
!Куплю розкладне крісло в
хорошому стані. Т. 0674996983
!Продам акваріум 70 літрів.
Недорого. Т. 0679131333
!Продам дитячі речі, ліжечко, коляска, ровер з ручкою. Т. 0967255457
!Продам дитяче ліжко 2-хярусне,
зверху - ліжко, знизу - стіл, шафа і
тумба. Т. 0672863726

ПП «Аграрна компанія-2004»
запрошує
1.зоотехніка-селекціонера – зв. за тел.
0673843937;
2.головного ветеринарного лікаря
(ветлікаря) – зв. за тел. 0673843937;
3.кошторисника – зв.за т. 0673816550;
4.інженера-будівельника – зв. за тел.
0673804790;
5.економіста - зв. за тел. 0673816548;
6.водіїв автомобіля 3, 2, 1 класу (на
КАМАЗ, ГАЗ 53, бензовоз та інші
грузові автомобілі) – зв. за тел.
0673816491; 0673800588;
7.трактористів – зв. за т. 0673800588;
8.оператора ЗАВу – зв. за тел. 067380
9.тракториста(на оприскувач ОП-2000,
МТЗ 80 та К-701) – тел. 0673846105;
10.трактористів (на Т - 150) – зв. за
тел. 0673816503;
11.трактористів – зв. за тел.
0673816488; 0967464293;
12.грейдериста - зв. за т. 0673816550;
13.майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - зв. за тел. 0673816550;
14.будівельників (столярів) - зв. за тел.
0673816543;
15.землевпорядника – зв. за тел.
0673840954; 0673816516;
16.слюсаря з ремонту
сільськогосподарських машин та
устаткування – зв. за тел. 0673816540.
17.вантажника – зв. за т. 0673811589;
18.менеджера з продажу вітчизн. та
імпорт. с/г техніки та запчастин – зв. за
тел. 0673816540; 0673816493;
19.бульдозериста – тел. 0673816550;
20.бухгалтера - зв. за т. 0673803592;
21.інженера - зв. за тел. 0673803592;
22.спеціаліста із ЗЕД - т. 0673803592;
23.інвестиційного менеджера - зв. за
тел. 0673803592;
24.менеджера з продажу ЗЗР - зв. за
тел. 0673803592;
25.менеджера з продажу с/г продукції зв. за тел. 0673803592;
26.юриста - зв. за тел. 0673803592;
27.програміста 1С - тел. 0673803592;
28.менеджера з персоналу - зв. за тел.
0673803592;
29.агронома -зв. за тел. 0673803592;
30.агронома-дослідника - зв. за тел.
0673803592;
31.агронома з насінництва - зв. за тел.
0673803592;
32.керуючого фермою ВРХ - зв. за тел.
0673803592;
33.керуючого свинофермою - зв. за
тел. 0673803592;
34.начальника відділу продажу
насіння - зв. за тел. 0673803592;
35.агронома-садівника - т.0673803592;

Оплата праці висока!

Потрібен на роботу

ДРУКАР
з досвідом роботи
на офсетній машині

тел. 0978607984
ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
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”;

Звертатися за т. 097-8-123456,
050-437-17-68
Виписка квитанцій
на дотацію та
розрахунок на місці.
Можлива оплата
по виходу.

Ст.2

ТОВ «Волочиськ - агро»
на постійну роботу потрібні

БУХГАЛТЕРИ
з досвідом роботи
у сільському господарстві
та знанням Програми 1С.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА.
За додатковою інформацією щодо
основних функціональних
обов'язків, розміру та умов оплати
праці звертатися за адресою:
м. Волочиськ, в. Фридрихівська,40,
відділ кадрів

тел.: (03845) 4-04-89;
(050)382-08-45; 050-356-86-62.
Свої резюме надсилайте на
ел.адресу: nostapchuk@astarta.ua

- 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»
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