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Попередній план Дня міста та Дня Незалежності

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

m Зменшення відсоткової ставки по

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

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

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛОЗБЕРЕЖЕННЯ
М-н «ОСЕЛЯ» р-н «Поділля»
- ПІНОПЛАСТ в асортименті від
3,50 грн за лист;
- ВАТА МІНЕРАЛЬНА в рулонах і
пластах від 95,00 за рулон;
- ПЛИТА OSB 8мм, 10мм від 115,00;
- ГІПСОКАРТОН 9,5мм, 12,5мм,
вологостійкий, і комплектючі до нього:
шпаклівки,акрилові емульсії, клей
СМ-11, Момент, Мастер та інші товари
для ремонту
Працюємо з 9.00 - 18.00, субота 9.00 - 14.00
неділя - вихідний

ПП СТО «Формула-1", м. Волочиськ, в. Незалежності, 3/8)
надає послуги фізичним та юридичним особам із проведення
перевірки транспортних засобів з наданням протоколу
контролю на відповідність експлуатаційним вимогам безпеки
технічного стану.

3.) 09.10 – покладання квітів до
Меморіалу Слави, пам'ятника
воїнам-афганцям.

Із 16.07.2012 року вартість послуг становить:
Вартість (грн.) Категорія
100,00
М1
120,00
180,00
120,00
180,00
180,00

М2
М3
N1
N2
N3

65,00
90,00
115,00
115,00

O1
O2
O3
O4

1.) до 08.00 – розміщення
наметів сільських рад (площа
Центральна).
2.) 08.30 – Свято Державного
Прапора України. Відкриття
Дошки Пошани.

Наявні дозвільні документи:
- свідоцтво про атестацію №18-239 «КТЗ»-12 від 23.04.2012 р.,
дійсне до 23.04.2015р.;
- дозвіл ДАІ МВС України №4/14 від 14.07.2012 р.,
дійсний до 23.04.2015 р.

Найменування транспортного засобу
Легковий автомобіль до 8 місць (без
водія)
Автобус більше 8 місць до 5 т.
Автобус більше 8 місць, більше 5 т.
Вантажний автомобіль до 3,5 т.
Вантажний автомобіль від 3,5 до 12 т.
Вантажний автомобіль, сідельний тягач
більше 12 т.
Причеп до 0,75 т.
Причеп та напівпричеп від 0,75т. до 3,5т.
Причеп та напівпричеп від 3,5 т. до 10 т.
Причеп та напівпричеп більше 10 т.

Попередній план-сценарій
святкування Дня Незалежності та
Дня міста 23 серпня 2012 р.

За детальною інформацією звератися за адресою:
м. Волочиськ, вул. Незалежності, 3/8. Т. 4-07-87, 4-20-24.

4.) 09.30 – урочисте відкриття
свята (площа Центральна):
- ведуча про Незалежність, День
міста, відомих людей району;
- урочисте занесення нових імен
та портретів на Алею Слави;
- привітання дітей;
- вокально-хореографічна
композиція «Ми діти твої,
Україно» за участю дитячих хорів
та хореографічних колективів
міста;
- привітання голови РДА
(нагородження);
- привітання міського голови
(нагородження);
- привітання Героя України,
голови ради директорів ПАТ
«Мотор-Січ» Богуслаєва В.О.;
- привітання директора Інституту
Історії України Національної
Академії наук України, академіка
Смолія В.А.;
- привітання від почесного
працівника прокуратури України,
прокурора м. Київа Мельника
А.С.; Героя України, народної
артистки України Басистюк О.І.;
- привітання депутата обласної
ради Лабазюка С.П.;

- концертна програма учасників
художньої самодіяльності міста
та району;
- Хореографічна композиція за
участю танцювальних
колективів.
5.) 11.00 - Концерт заслуженого
артиста України В.Павліка (за
підтримки депутата обласної
ради С.П.Лабазюка).
6.) 12.30 – відкриття музею
Великої Вітчизняної війни (ДОТ з
лівої сторони міського озера).
7.) 12.30 - Караоке (за підтримки
депутата обласної ради
Лабазюка С.П.)
8.) 15.00 - відкриття фонтану
(біля готелю «Дружба»).
9.) 16.00 – грає муніципальний
духовий оркестр.
10.) 16.00 – фінал кубку області
з футболу (стадіон «Юність»)
11.) 17.00 – відкриття дитячого
майданчика (сквер біля РБК
«Гармонія»)
12.) 21.00-23.00 – святкова
розважально-танцювальна
програма за участю ді-джеїв
України (площа Центральна)
13.) 22.00 - святковий салют
(площа Центральна)

Відділ культури РДА

Звернення

Лист-звернення по питанню благодійної допомоги на
реконструкцію пам’ятника розстріляним євреям

Шановні читачі газети «РІГ»
Під час Великої Вітчизняної війни
наприкінці літа 1942 року у місті Волочиську фашисти розстріляли близько
4 тис. жителів району, більшу частину
яких становили євреї. Пам'ятний знак
був встановлений мешканцями м.Волочиськ та міською радою в 1958 р. і знаходиться на території колишнього тепличного комплексу по в.Котовського, 15.

лення меморіальних дошок, встановлення огорожі, знищення бур'янів на
території.
Щиро вдячні Вам за пам'ять про
безвинно загиблих громадян України,
які постраждали лише за те, що вони
були євреями!

Голова громадської ради при
голові райдержадміністрації
У зв'язку із 70-ти річчям цієї скорботЮ.Матянін
ної дати, громадська рада при голові
райдержадміністрації звертається до
Вас з проханням надати благодійну
допомогу на реконструкцію вищезазнаКошти просимо перераховувати на
ченого пам'ятника, а саме: ремонт
сходів та встановлення перил, виготов- нижчевказаний рахунок:

ПМП «Медична практика»

СУЧАСНА ЛАБОРАТОРНА
ДІАГНОСТИКА
прийом лікаря дерматовенеролога

Тел. 098 358 96 56
Ліц. МОЗ України АВ 348932 від 09.07.2007р.

ХБФ «Хесед-Бешт», ЗКПО 22779231,
МФО 300023, р/р 26002000250435,
ПАТ «Укрсоцбанк»
Обов'язково вказати призначення
платежу:
Благодійний внесок на реконструкцію пам'ятника у м.Волочиськ.

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

Продається квартира
в смт Підволочиськ

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Заг. площа 80 м.кв. по вул.
Українській. Комплекс - літня
кухня (2 кімнати) + гараж + два
відділення для утримання
худоби. Присадибна ділянка
0,06 га для ведення сільського
господарства. Два підвали.

Тел. 067-352-03-65

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
КУПУЄМО

Потрібні журналісти
та розповсюджувачі
газети «РІГ»
Тел. 0978607984

ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРЕЧКА,
МІНДОБРИВА
КУПЛЮ ЯБЛУКА

ПРОДАЄМО
МІНДОБРИВА,
ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРИС, КОМБІКОРМ,
КРУПИ
можлива доставка

ПРОДАЄМО
ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ,
ЦЕМЕНТ, МУЧКУ,
ЛІС, РЕЙКИ, БЛОКИ,
ПІСОК, КЕРАМЗІТ,
ВАПНО, ГІПСОКАРТОН,
ДВП, ПІНОПЛАСТ

м. Волочиськ, в. Копачівська, 8, т. 067-492-72-12
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!С. Користова, вул. Лесі Українки та

вул. Доброви. Т. 0985854309
ПРОДАЮ
!М. Скалат. 94 кв.м. Зем.діл. 0,77 га.
Однокімнатну квартиру
Газ, господарські будівлі.
!Широкий вибір однокімнатних кварТ. 0978000158
тир. АН «Васандр». В. Незал. 70 (старий
побуткомбінат). Тел. 0976436379, 3-66-51 ! с.Турівка Підволочиського р-ну, є газ,
надвірні будівлі, поряд ставок.
!Р-н цукрового заводу. Терміново.
Приватизований. Ціна договірна.
Т.0969418509
Т.0973388578
!Вул. Шевченка 38, ціна договірна,
!С.Кривачинці. 0,5 га, молодий садок,
частково ремонт. Т. 0967848381,
50 корч. винограду, 60 смородини, є
0679075119
газ, вода, туалет, душ, усі зручності.
!Вул. Запорізька 1, терміново.
25-30 тис. у.о. Терміново. Т. 0974722474,
Т. 0971427244
0965217286, 9-45-44
!Підволочиськ,в.Д.Галицького,50 кв.м, !Продам або обміняю на квартиру.
є окреме подвір`я 3х5м., всі зручності.
Волочиськ-1. Т. 0978532572, 0972474687
Недорого.Т.0965840153
!С.Користова, вул. Доброви 46, є хлів,
!Вул.Пушкіна,3. 1-й поверх.
сад, криниця, 0,2 га городу. Т. 3-68-12,
Т.0674221571, 0978536893, 36170.
після 19 год. Т. 0968283840
!Р-н.Поділля.34 м.кв. Кухня 8 м.кв.
!Волочиськ-1, накрита коробка, три
Т.097724175
поверхи, газ, 0,1 га. Ціна договірна.
Т. 0679389311
!Кімнату № 314 у гуртожитку по
вул.Пушкіна,25 - 11 м.кв.,
!С. Мислова, є надвірні будівлі.
приватизована. Т.0963450180
Т. 0975942640
Двокімнатну квартиру
!С.Дорофіївка, 0,24 га, гараж, газ. Ціна
!Широкий вибір двокімнатних квартир. $25000, можливий торг. Т. 0974385624
АН «Васандр». Вул. Незал. 70 (старий
!Вул. Незалежності 154, 0,27 га.
побуткомбінат). Т. 0976436379, 3-66-51
Т. 0673913607
!Центр Підволочиська. Т.0994413690
! с.Червона Гірка.Є газ,
хлів,погріб,садок, город !Вул.Починка,5/2. Т.0678337499
0,44га.Т.0978159683, 0679698794.
!Т. 0968053111
Земельна ділянка
!Вул. Пушкіна 2. Т. 0974085270
!С.Петрівщина, під забудову, 0,42 га,
!Продам або обміняю в м. Хмельницьсарай, погріб, можливо зробити ставок.
кий на м. Волочиськ. Т. 0677323796
Т. 0679654701
!Підволочиськ, вул. Мстислава 56.
!С.Іванівці, під забудову, 0,31 га, є
Ціна договірна. Т. 0979193485
державний акт. Т. 0674545416
!Вул. Пушкіна 2, 2-й пов., 44 кв.м.
!м.Волочиськ, 0,40 га. Т.0975028100
Т. 0673530423
!Куплю ділянку під забудову
!Підволочиськ, без ремонту, 2-й пов.
Т.0984476409
Терміново. Т. 0995558015
Інше
!м.Хмельницький, цегла, 50 м.кв.
!Гараж у військовому містечку.
центр, 6/9 пов.,42 тис.,т.0974586089
Т. 0973411950
Трикімнатну квартиру
!Гараж в р-ні АТП. Т.0678337499
!Широкий вибір трикімнатних квартир.
!Гараж в р-ні АТП м.Волочиськ.
АН «Васандр». Вул. Незал. 70 (старий
Т.0961481201, 0979909241
побуткомбінат). Т. 0976436379, 3-66-51
!Кіоск на ринку у м.Волочиську.
!Вул.Шевченка, 36а, Цегляний
Т.0977880684
будинок, 3-й поверх, 64 м.кв.,
євроремонт, меблі. Т.0972188341
!Цегляний гараж в р-ні цукрового
заводу. Ціна договірна. Т.0977112784
!Центр. 4-й поверх. Інд.опалення,
ремонт. Т.0961986560.
!Підволочиськ. Площа 56,4 м.кв.Ціна
договірна. Т.0673939509.
нежитлове приміщення 200 кв.м.
!Центр, вул.Лисенка, 65,5 кв.м,
вул. Ур. танкістів 1а
інд.опалення. Т.0974642586, 0933250600
(за кінотеатром)
!Вул. Пушкіна 2, 4-й пов. Цегляний
будинок. Т. 0978474326
!Вул. Музейна 68, новий будинок, інд.
опал., 4-ий пов. Не кутова. Т. 0676712973
!Центр. Т. 0974818537
!2-й пов., цегляний будинок.
Терміново. Т. 0968909007
Близько до центру, є господарські
будівлі, город 0,07 га.
!Вул. Музейна 12 (біля ринку), 4-й пов.
Т. 0672843905
Будинок
!Волочиськ-1. Хата нова, 2 пов., газ,
вода, світло. 0,12 га. Т. 0673844934
!Недобудований 2-поверховий
будинок. Стара хата в с.Бальківці.
Т.0984958728
!Р-н телевишки. Недобудований
будинок 12х12, літня кухня. Заг. площа
зем.ділянки 0,24 га. Т.0974801815
!По вул.Г.Гордієвич.Т.0974874251
!У м.Волочиську.
Дзвонити після 20.00. Т.37442
ЗДАМ
!У Підволочиську.Т. 0977261750
!
Приміщення
під
офіс, магазин.
!В центрі міста.Вул.Лисенка.
Т. 0965061723
Т.0682030093
!Приватизований будинок у
! У Волочиську, вул.Набережна,13.
м.Волочиську по вул.Фридрихівській,7
Т.35412
Землі 0,12 га.Здам в оренду або
!У Підволочиську, цегляний будинок,
продам. Т.0678613299, 0986578443
78 кв.м., 0,08 га в житловому стані.
!Приміщення складські під офіс або
Т. 0984836352, 0679724309
житло. Т. 0679622071
!По вул.Лисенка - 64м.кв., є всі
комунікації і господарська будівля.
Здається приміщення
Заг.площа зем.ділянки- 0,05га.Ціна
Пушкіна 11а
договірна. Т.0682030093

ПРОДАЄТЬСЯ
Т. 0972727794

Продається будинок
в Підволочиську

097-860-79-84

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

(навпроти поліклініки)

70м.кв.
тел.: 067-942-09-49,
067-976-48-52
ЗНІМУ

ЗНІМУ ХАТУ
зі зручностями
в Волочиську

Тел. 097-42-43-003
!Зніму квартиру, т. 097-458-60-89
!Допоможу зняти або купити житло у

м.Хмельницькому, т. 097-458-60-89
!Зніму 1-кімнатну квартиру недорого
(підселюсь). Т.0973619499
!Молода сім`я зніме приватний
будинок на тривалий період в
м.Волочиську т.0985640684

!Молода сім`я без дітей зніме 1кімнатну квартиру з усіма зручностями.
Т.0989774076
!2 або 3-кімнатну квартиру у
Волочиську на тривалий термін
Т.0935786911
!1 або 2-кімнатну квартиру у
Волочиську на тривалий термін зі
зручностями. Т.0961045034 Терміново
!1 або 2-кімнатну квартиру із
зручностями у Волочиську. Терміново.
На тривалий термін Т.0961045034
!Молода сім`я зніме 1 або 2-кімнатну
квартиру у Волочиську.Терміново. На
тривалий термін. Т.0979945624 Оля
!1-кімнатну квартиру у Волочиську або
Підволочиську. Т.0977821293
!Гараж Т.0985640684
!Приватний будинок у м.Волочиську
або ближньому селі на тривалий
період. Т.0985640684
!Сім`я зніме будинок зі всіма
зручностями у Волочиську або найбл.
селах. Т.0970392060

ОБМІН

!Продам млин ДКУ, висока
продуктивність, мотор 380В високооборотний - 3кВт+станина. Ціна
договірна. Т. 0679677406
!Продам магнітофон «Маяк», задов.
стан. Т. 0986334933
!Куплю кухню б/у, недорого,
т. 0975202835
!Широкий вибір шкільних сумок і
рюкзаків на ринку - місце 105. Завітайте
до нас!
!Продам 2-дверну шафу, диван.
Т.0672869648

Дитячі візочки б/у

Великий вибір

!2-кімнатну квартиру на 3-кімнатну з

доплатою. Т.0673811991, 0965486915

БУДІВНИЦТВО

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.
Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

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

Тел. 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

!Літній розпродаж тканин по 30грн/м в

магазині-ательє «Ексклюзив», по вул.
Смотрицького 2 (прим. Ветаптеки, біля
т. 067-31-22-441
«Лео»). На роботу потрібні швачки.
Т. 0672949749
!Реалізуємо пісок, щебінь гранітний,
відсів гранітний, камінь гранітний.
!Куплю старі газові колонки 100
Т. 0672550314
грн/шт., жовті годинники СРСР від
10-50 грн., контакти з магнітних пускачів
!Викопуємо та чистимо криниці.
автоматів. Т. 0968377470
Т. 0971319291
!Уроки англ. мови. Т. 0671779421
!Продам бочку алюмінієву на 2000 л.
Т. 0986334933
!Англ. мова, індивідуальні заняття з
дітьми. Т. 0962798909, Ірина Вікторівна
!Євроремонт швидко, якісно, недорого. Т. 0959462493, 0673758081. Саша
!Загублено реєстраційний номер на
!Кар’єр "Городниця" пропонує: щебінь, трактор. Прошу повернути за
винагороду. Т. 0988034230
камінь, вапно. З доставкою.
Т.0673504909. Віктор
!Продам крупорушку нову (6 видів
!Євроремонт та ін.види робіт.Швидко, круп). Потужність 600 кг/год. (спробуємо
в роботі). 65 тис.грн. Т.0936429472
якісно.Т.0979909241
!Прийом чорного металу. Високі ціни.
!Продам шифер б/в.т.0975872721
Можливий самовивіз. Т.0984687030
!Розгляну пропозицію на літературну
обробку мемуарів.Т.0961260273
ПРОДАЮ
!Куплю вугілля (антрацид, сємєчка),

Є

АВТО - МОТОТЕХНІКА

!«Шкода Фаворіт», 89 р.в., білий колір,
люк, на ходу, ціна 1100 у.о. Т. 0982920484
!«Черрі Амулет». Т. 0989109940
!Мотоцикл «Zong Shen» 125 куб, в гарному стані. 6000 грн, торг. Т. 0963828331
!«Viper», добрий стан. Т. 0962222564
!Автомобільний причеп "Скіф".
Т. 0673122441
!Автомобіль ВАЗ 21063, 1993 р.в. Стан
хороший. Карабан Лілія. с.Лонки
!Двигун МТЗ-80 Д240. Т.0975248083,
40180.
!Продам сканер «Epson v10" в гарному
стані. Т.0984796590
!Куплю велосипед б/у недорого.
Т.0979385599
!Продам Opel Combo 2008 р.в.,
Volkswagen Caddy 2008 р.в. або
обміняю на 2-х або 3-хкімнатну
квартиру з моєю доплатою.
Т.0976555343

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ
- фарбувальну камеру,
- можлива здача в оренду
фарбувального цеху
СТО «Формула-1", вул. Незалеж-ності,
3/8. Т. 4-07-87, 4-20-24.

РОБОТА

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

Висока заробітна плата
Тел. 067-352-17-92, 3-56-89
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО

- автоелектрик (1 чол.)
- бригада працівників в рихтувально-фарбувальний цех

ТОВ “Заготсервіс”

СТО «Формула-1", вул. Незалежності, 3/8. Т. 4-07-87, 4-20-24.

(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коней та телят

приймає

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

Розрахунок на місці.
Можлива оплата
по виходу.
!Продаються в’єтнамські поросята

2 місяці, т. 097-143-92-24
!Продам зерно ячменю, пшениці.
Т.0975248083, 40180
!Продам собак породи «Естонська
гонча». Вік 2 місяці. Т.0962764076
!Продаються собачата
вівчарки.Т.0673385164
!Віддам у добрі руки кімнатну дорослу
кішку. Т.0965067789, 35359

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
!Продається візок дитячий подвійний

«Sigma», б/в, в хорошому стані,
недорого, т. 097-044-04-38

ПОТРІБНІ ЖУРНАЛІСТИ
та розповсюджувачі газет
в газету «РІГ»
т. 0978607984
!Потрібні зварювальники та

працівники на виготовлення бруківки,
різноробочі. Т. 0673122441
!Потрібен водій на ЗІЛ-130 з досвідом
роботи. Т. 0673076544
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Ст.2

ПП «Аграрна компанія-2004»
з а п р о ш у є
1. зоотехніка-селекціонера – зв. за
тел. 0673843937;
2. машиніста крана /кранівника/ с. Поляни /Волочиський р-н/ - зв. за
тел. 0673683879;
3. будівельників /штукатурів –
м. Волочиськ - зв. за тел. 0673807483;
4. ветеринарного лікаря (ветлікаря) –
м. Волочиськ - зв. за тел. 0673843937;
5. кошторисника – м. Волочиськ - зв.
за тел. 0673816550;
6. інженера-будівельника – м. Волочиськ - зв. за тел. 0673804790;
7. економіста (обов'язково зі
стажем/досвідом роботи у с/г) - зв. за
тел. 0673816548;
8. водіїв автомобіля 3, 2, 1 класу ( на
КАМАЗ та інші грузові автомобілі) м. Волочиськ – зв. за тел. 0673816491
та на с. Ріпна /Волочиський р-н/ - зв. за
тел. 0673800588;
9. трактористів /на МТЗ, Т-150/ – на
с. Ріпна /Волочиський р-н/ - зв. за
тел. 0673800588;
10. водія автобуса – на с. Попівці
/Волочиський р-н/ - тел. 0673845173;
11. тракториста (на К-701) – на с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/ - зв.
за тел. 0673846105;
12. електрика - на с. Гвардійське
/Хмельницький р-н/ - тел. 0673816553;
13. електрогазозварника - на с. Гвардійське /Хмельницький р-н/ - зв. за
тел. 0673816553 та на / Ізяславський
р-н/ - зв. за тел. 0694334455;
14. оператора ЗАВу – на /Ізяславський
р-н/ - зв. за тел. 0694334455;
15. електромеханіка - на /Ізяславський
р-н/ - зв. за тел. 0694334455;
16. трактористів (на Т-150) – на / Ізяславський р-н/ - зв. за тел. 0964334455;
17. трактористів (на JOHN DEERE,
CASE та Т-150) – (на Волочиський,
Кам'янець-Подільський, Борщівський,
Хмельницький, Ярмолинецький, Чемеровецький, Ізяславський та Городоцький р-ни) – зв. за тел. 0967464293;
18. майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - зв. за тел. 0673816550;
19. менеджера з продажу вітчизн. та
імпорт. с/г техніки та запчастин – зв. за
тел. 0673816540;
20. бухгалтера - тел. 0673803592;
21. інженера - зв. за тел. 0673803592;
22. спеціаліста із ЗЕД - зв. за
тел. 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. програміста 1С - тел. 0673803592;
27. агронома -зв. за тел. 0673803592;
28. агронома-дослідника - зв. за
тел. 0673803592;
29. агронома з насінництва - зв. за
тел. 0673803592;
30. керуючого фермою ВРХ - зв. за
тел. 0673803592;
31. керуючого свинофермою - зв. за
тел. 0673803592;
32. начальника відділу продажу
насіння - зв. за тел. 0673803592;
33. агронома- садівника - зв. за
тел. 0673803592;

Оплата праці висока!
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”;
- 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”

PI

