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Ісус Христос Господь Волочиська та Підволочиська!
Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості,
а тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. (1Кор.13:4-8)

КУПУЄМО

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

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

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

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
Приймаємо депозитні вклади від

21 % річних

м. Волочиськ, в. Копачівська, 8, т. 067-492-72-12
Виборець отримає 2 бюлетені: виборчий
бюлетень, призначений для голосування у
загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі (див. додаток №1) та
виборчий бюлетень, призначений для

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
юПолітична партія Всеукраїнське

об'єднання "Громада"
юКомуністична партія України
юполітична партія Народний Рух України
юНародно-демократична партія
юВсеукраїнська партія трудящих
юПартія Зелених України
юХристиянсько-демократична партія
України
юПартія "Союз"
юСоціал-демократична партія України
(об'єднана)
юНародна Партія
юполітична партія Українська
Національна Асамблея
юПартія регіонів
юПартія "Реформи і порядок"
юСоціалістична партія України
юПартія "Віче"
юЛіберальна партія України
юЛіберально-демократична партія України
юполітична партія Конгрес Українських
Націоналістів
юПолітична партія Українська платформа
"СОБОР"
юполітична партія Всеукраїнське
об'єднання "Свобода"
юУкраїнська Національна Консервативна
партія
юПартія Наталії Королевської "Україна –
Вперед!"
юСлов'янська партія
юПартія "За Права Людини"
юПатріотична партія України
юПолітична партія малого і середнього
бізнесу України
юПолітична партія "Держава"
юпартія Всеукраїнське політичне
об'єднання "Єдина Родина"
юПолітична партія Ліберальна Україна
юПолітична партія "Молода Україна"
юполітична партія Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
юполітична партія Єдиний Центр
юПартія вільних демократів
юПартія Пенсіонерів України
юПолітична партія "Всеукраїнське
об'єднання "ЦЕНТР"
юПартія "РОДИНА"
юПартія "Солідарність жінок України"
юУкраїнська Народна Партія
юполітична партія "Народна партія
вкладників та соціального захисту"
юПартія "Об'єднані ліві і селяни"
юУкраїнська політична партія
"Християнський рух"
юМолодіжна партія України
юУкраїнська морська партія
юПолітична партія "НОВА ПОЛІТИКА"
юПартія "Руський блок"
юПолітична партія "Вітчизна"
юСоціально-екологічна партія "Союз.
Чорнобиль. Україна."
юПолітична партія "Союз анархістів
України"
юПолітична партія України "РУСЬ ЄДИНА"
юВсеукраїнська політична партія
"БРАТСТВО"

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

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

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

голосування в одномандатному виборчому
окрузі (див. додаток №2). Додаток №1 підходить
однаковий як для жителів Волочиського, так і
Підволочиського районів. Додаток №2 лише для
Волочиського району.

ВИБОРИ 28 жовтня 2012р.
Матеріал з сайту
Центральної виборчої комісії
www.cvk.gov.ua

Додаток №1

юПартія "ВІДРОДЖЕННЯ"
юКМКС Партія угорців України
юНародна Екологічна партія
юПартія "Соціалістична Україна"
юПолітична партія "УДАР (Український

Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка"
юполітична партія "Наша Україна"
юПолітична партія "Громадянська позиція"
юДемократична партія угорців України
юУкраїнська партія "Зелена планета"
юПартія "Громадянська солідарність"
юПолітична партія "Європейська
платформа"
юПолітична партія "Справедлива Україна"
юПолітична партія "Соціал-Патріотична
Асамблея Слов'ян"
юПолітична партія "Народно-трудовий
союз України"
юПолітична партія "Європейська партія
України"
юПолітична партія "Велика Україна"
юАграрна партія України
юУкраїнська партія
юПолітична партія "Права воля України"
юПолітична Партія "Козацька Українська
Партія"
юПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА
МАЙБУТНЬОГО"
юПолітична партія "Народна воля"
юПолітична партія "Зелені"
юПолітична партія "Руська Єдність"
юПолітична партія "Правда"
юПолітична партія "Партія Народний
порядок"
юПолітична партія "Рідне місто"
юПолітична партія "Закон і порядок"
юпартія Політичне об'єднання "Рідна
Вітчизна"
юПолітична партія "Молодь до ВЛАДИ"
юРадикальна Партія Олега Ляшка
юПолітична партія "Мерітократична партія
України"
юПолітична партія "Народна ініціатива"
юПолітична партія "Інтернет партія
України"
юПолітична партія "Блокова партія"
юПартія "Сам за себе"
юПолітична партія "Духовна Україна"
юфракція Комуністичної партії України
юфракція Партії регіонів
юфракція "Блок Юлії Тимошенко" –
"Батьківщина"
юфракція Народної Партії у Верховній
Раді України
юфракція Блоку "НАША УКРАЇНА –
НАРОДНА САМООБОРОНА":
Народний Союз "Наша Україна",
Політична партія "Вперед, Україно!",
Народний Рух України, Українська
Народна Партія,
Українська республіканська партія
"Собор" , Партія ХристиянськоДемократичний Союз,
Європейська партія України,
Громадянська партія "ПОРА",
Партія захисників Вітчизни

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі №188 (Волочиський район)
Додаток №2
ПІБ

Основні відомості

Беспалов
Дмитро
Анатолійович

народився 23 сiчня 1975 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автобан", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
Божук
народився 24 червня 1967 року в селі Копачівка Волочиського району Хмельницької області, громадянин України,
Олександр
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті
Миколайович
Волочиськ Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.
Гуцул Іван
народився 21 квiтня 1958 року в селі Медвежа Бричанського району, Молдова, громадянин України, протягом
Володимирович останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Хмельницька міська дитяча лікарня,
безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.
Кліщ Віктор
народився 30 березня 1962 року в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України,
Васильович
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Хмельницької обласної організації
Політичної партії "Зелені", член Політичної партії "Зелені", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня,
самовисування.
Коліщак Віктор народився 11 травня 1969 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає
Михайлович
на території України, освіта вища, голова Хмельницької районної державної адміністрації, член політичної партії
Єдиний Центр, проживає в селі Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, судимість відсутня,
самовисування.
Кушнір Віктор
народився 12 лютого 1962 року в селі Богданівці Деражнянського району Хмельницької області, громадянин України,
Миколайович
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний,
проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.
Лабазюк Сергій народився 4 червня 1980 року в місті Волочиськ Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти
Петрович
років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Група компаній "ВІТАГРО", член
Народної Партії, проживає в місті Волочиськ Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.
Мазуренко
Андрій
Вікторович
Мовчан Віталій
Андрійович

народився 19 березня 1962 року в місті Йошкар-Ола Марі Росії, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної партії "Рідне місто", проживає в
місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.
народився 28 сiчня 1972 року в селі Старичі Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт
висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Плюта Вадим
Олександрович

народився 6 серпня 1979 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на
території України, освіта вища, начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи, Хмельницька обласна державна адміністрація, член Партії регіонів,
проживає в селі Малашівці Хмельницького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування –
Партія регіонів.

Селіфонтьєв
Сергій Іванович

народився 7 сiчня 1957 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб’єкт висування – Патріотична партія України.
Співачук Вадим народився 2 сiчня 1977 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на
Володимирович території України, освіта вища, психолог, Корчунецька школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, член Соціалістичної партії України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня,
самовисування.
Теленько Богдан народився 25 липня 1954 року в селі Кулява Нестерівського району Львівської області, громадянин України, протягом
Петрович
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редактор, газета Хмельницької міської ради
"Проскурів", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.
Туркот Микола
Петрович

народився 5 жовтня 1959 року в селі Севрюки Красилівського району Хмельницької області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, селянсько-фермерське
господарство "Любава", член Комуністичної партії України, проживає в селі Педоси Хмельницького району
Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Комуністична партія України.

Шевчук Анатолій народився 3 сiчня 1952 року в селі Малиничі Хмельницького району Хмельницької області, громадянин України,
Петрович
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовисування.
Шемчук
народився 20 травня 1977 року в місті Шепетівка Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти
Олександр
років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії Наталії Королевської –
Олександрович "Україна – Вперед!", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія Наталії
Королевської – "Україна – Вперед!".
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НЕРУХОМІСТЬ
ПРОДАЮ
Однокімнатну квартиру
!Широкий вибір однокімнатних
квартир. Агентство нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий
побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
!Запорізька, 1, 9 пов., 37м.кв., цегляний будинок, терміново, т.0971427244
!Незалежності, 5, приватизована
кімната у гуртожитку, т.0970532630,
0969569005
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агентство нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 36651
!Центр Підволочиська. Т.0994413690
!Вул.Пушкіна, 2, 2-й поверх, 44 м.кв.
Т.0673530423
!Тел. 0679776764
!Вул. Пушкіна. Терміново.
Т.0982945637
!Вул.Слави, 2-ий пов., т.0977157197
!Вул.Незалежності, р-н «Поділля»,
тел. 0982308138
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних квартир. Агентство нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
!Підволочиськ. Площа 56,4 м.кв.
Ціна договірна. Т.0673939509
!Центр, 4-й пов., інд.опалення.
Т.0961386560
!В. Пушкіна, 2, пл. 58/41 м.кв,
4-й пов., 32 тис.у.о. Т.0987628870,
0978474326
!Підволочиськ, 2-й пов. 5-кв.
будинку. Із всіма зручностями.
Т.0978962111
Чотирикімнатну квартиру
!Підволочиськ, 100 м.кв.
Т.0979801816
!В.Музейна, 12, 4-й пов., продаж або
обмін. Тел. 0673833601, 0507167465
!Вул. Музейна, 32, 90м.кв., нового
планування, тел. 0673844900

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

!с.Користова, вул.Комарова, 11,

!Приміщення під бар, магазин

напроти автовокзалу. Т.0673478667,
0963976652
ЗНІМУ
!Допоможу зняти або купити житло у
м.Хмельницькому, т. 0974586089
!Молода сім`я зніме квартиру.
Т.0978518426, 0971387983
!Сім`я з 3 дітьми зніме квартиру або
візьме хату на виплату в селах р-ну.
ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА До 15 тис.грн. Т.0960787206,
0960787204
в с.Користова зі всіма зручностями, присадибна ділянка 0,36 га, !Молода сім'я зніме однокімнатну
квартиру в Волочиську. Т.0966314765
приватизована, 2 гаража, хлів,
літня кухня, водопровід, криниця. !Однокімнатну квартиру, 0967839060
!Зніму гараж, т.0976195416
Тел. 4-14-02, 096-24-98-907
!Зніму 60-80м.кв. з ремонтом по
вул. Незалежності, т.0965050439

цегляний будинок + глинобитний
житловий, госп. будови, криниця,
гараж, сад, або обмін на 1-но або
2-кім. квартиру у Волочиську з
доплатою, т. 0973312873, 0968306547
!Хата в с.Бальківці, т. 0674969598
!Вул. Лисенка (центр), 64 м.кв., є всі
комунікації, 5 соток. Тел. 0682030093

Продається будинок
в Підволочиську

Близько до центру, є господарські
будівлі, город 0,07 га.

097-860-79-84

Земельна ділянка
!с.Користова, р-н котеджів, 0,20 га,
Т.0676051380
!Терміново! Без посередників.
0,10 га, тел. 0981002606, 0961908082
!Підволочиськ, вул. Корольова,
з недобудованою будівлею,
т. 0679250396 0679960879
!Терміново! Підволочиськ, 073га,
фундамент, тел. 0673520249,
0964504358
!«Царське село», 8 сот.,т.0974874251
Інше
!Нове приміщення 245 м.кв. під цех,
склад, майстерню. Є вода. Напруга
380В, поряд газ. В.Копачівська,1
(сільгосптехніка).Т.0936429472
!2 гаража в р-ні хлібзаводу 4х6м.
Т.0970438100
!Гараж в р-ні кооп.«Маяк», оглядова
яма, підвал, з документами,
т. 0977865336
!3 новозбудовані гаражі 4,5х6х3м. з
документами і приватизованою земельною ділянкою, вул.Копачівська,
1а (схт), ціна договірна, т. 0974768774
!Гараж в р-ні АТП, м.Волочиськ.
в новому 6-типоверховому
Т.0961481201, 0979909241 (недорого)
будинку по в.Короленка, 3
!Приміщення 600 м.кв. в с.Користо(напроти з-ду “Номінал”)
ва (колишня школа). Т.0971949965
!Недорого кіоск на речовому ринку.
Від ПАТ«Укрсоцбанк», а також Т.0965736242
!Підволочиськ. Кіоск на ринку.
ВІДСТРОЧКА платежу від
Т.0979215287
забудовника на 3 роки.
СПЛАТІТЬ 40% від ВАРТОСТІ !2 кіоски на ринку, проведене
світло. Т.0672541651
квартири і вже СЬОГОДНІ
!Кіоск, не дорого, на речовому
отримайте
ринку, т. 0965736242
в розпорядження житло!
!Виробниче приміщення 80 м.кв.,
земельна ділянка 0,8 га, адреса:
за 1 м.кв.
у.о.
вул. Музейна, 9а, т. 0671487650
!Нежитловий будинок у Підволочиську. Площа 380 м.кв., Можливий
обмін на автомобіль. Т.0972520147
Будинок
!Житлове приміщення по вул.Неза!По вул. Г.Гордієвич. Т.0974874251
лежності,5 на 1 пов., є підвал.
Т.0675941323
!У Підволочиську. Т. 0977261750
!Експертна оцінка будинків, квар!С. Мислова, є надвірні будівлі.
тир, земельних ділянок. Волочиськ,
Т. 0975942640
готель «Дружба», каб.402. Т.35802,
!с.Соломна, т.0677718125
0673804815
!с.Поляни в центрі. Цегл.буд.,
143 м.кв., є вода, світло, газ, сарай,
кам`яний погріб, садок. Площа землі
0,48 га. Асфальт. дорога з двох
сторін садиби. Т. 0678133338
!с.Користова, вул. Л.Українки, 11 та
17,6 м.кв., за кінотеатром,
вул. Діброви, 35А. Т.0979182041
вул. Ур. танкістів,
!В.Гагаріна,18, цегляний,1,5поверха.
т.
097-27-27-794
Можливий обмін. Т.0679990568
!с.Криштопівка. 48,4 м.кв. із зем.
ділянкою 0,25 га.Ціна договірна.
Т.0673844648
!вул.Першотравнева,25. Звертатись
після 14 год. Т.0989472303
!Терміново! Пів хати по вул. Неза37,7; 13,02; 13,9; 17,2; 21,4 м.кв.
лежності, ціна договірна,
під офіси, майстерні, магазини,
т. 0979517190, 0966653946
т. 097-27-27-794
!с.Маначин, або обмін на 1-2кім.
квартиру, зі всіма будовами, є газ,
КУПЛЮ
літня кухня, тел. 0961582525
!Ділянку під забудову в р-ні
!Терміново! Цегляний будинок,
телевишки. Недорого. Т.0673460266,
Волочиськ-1, т. 0677201392
0673991821
!Хата за путями, т. 0677015954
ЗДАМ
!с.Поляни, вул.Набережна, 92, дача
!В оренду кіоск. Т.0983796153
6 х 11м., водяне та пічне опалення,
!Кімната на автобусній під офіс,
ділянка 0,34га біля річки,т0980677129 2 пов., 8 м.кв. Т. 35606, 0681728401
!с.Криваченці, т. 0967237450

Продаються
квартири
КРЕДИТ

500

т. 067-35-21-792

ПРОДАЄТЬСЯ
ГАРАЖ

ПРОДАЮТЬСЯ
КІМНАТИ

БУДІВНИЦТВО
!Реалізуємо пісок, щебінь гранітний,

відсів гранітний, камінь гранітний.
Т. 0672550314
!Кар"єр "Городниця" пропонує:
щебінь, камінь, вапно. З доставкою.
Т.0673504909. Віктор
!Облицювання плиткою, 0964608294
!Вибиваємо свердловини (будьякого діаметру) та чистимо криниці.
Т.0971319291
!Підприємство займається бурінням
свердловин на воду, глибина буріння
до 50 м., ціна договірна,
т. 0679764371, 0980694749
!Фарбування дахів у євростиль
Т.0971319291
!Продам італійський чавунний твердопаливний котел «Соліда-сайм»
(б\в- 2 роки), 4 секції, за половину
вартості нового. Т.0673548081,
0973388594
!Виконуємо всі види ремонтнобудівельних робіт, гіпсокартонні та
натяжні стелі виробн. Франція від
96 грн/м.кв., тел. 0965633431
!Художня ковка: козирки, перила,
брами (електропривід) та інші
металоконструкції, т. 0967233476

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

АВТО - МОТОТЕХНІКА
ПРОДАЮ
!ВАЗ 21013, 1982 р.в. Т.0674770231
!Chery QQ, об’єм 1,1,пробіг 15тис.км,

2008 р.в., сірий металік, т. 0678998334
!Фольцваген Б-5, 1998р.в., ціна
договірна, т. 0989630155
!Трактор МТЗ-50 з двигуном МТЗ-80
(Д-240), 1979р.в., т.36725, 0671779329
!Перекидачі для авто «Атлант»,
запчастини для мотора «Ford» 2.0
Dohc Т.0673385935
!Вантажні перевезення до 5т., перевезення меблів і т.п. Доставка товарів
з магазинів. 0682049421, 0979241301
КУПЛЮ
!Куплю «Москвич» або ВАЗ
Т.0967679017, 0986456117
!Куплю трактор Т-25, тел.0989630155

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО
ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коней та телят

приймає

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

Розрахунок на місці.

!Візок дитячий подвійний «Sigma»,
б/в, в хорошому стані, недорого,
т. 097-044-04-38
!Колиску і візок. Т.0971637768
!Дитяче ліжко,т.0964249077
!2-х ярусне ліжко, т.0671641832
!Весільна сукня,р.46-48,т.0962818287
!Диван, шафа, ванна, кухонний
гарнітур, т. 0672869648

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

!Продам крупорушку нову (6 видів
круп). Потужність 600 кг/год. (спробуємо в роботі). 65 тис.грн.т.0936429472
!Прилавки скляні (3м.кв.),
тел.0637437121
!Прийом чорного металу. Високі
ціни. Можливий самовивіз.
Т.0984687030
!Викачка септиків, вигрібних ям,
криниць. Об`єм бочки 6,4 м.куб.
Т.0673076544, 0969808978
!Загублено пенсійне посвідчення
ААД 919743 від 30.11.2009 р. на
Захарко Аллу Іванівну

РОБОТА
!Потрібні зварювальники та
працівники на виготовлення
бруківки, різноробочі, сторожа.
Т. 0673122441
!Підприємству ЦСТІПРІ потрібен
робітник. Вимоги: 3 гр. інвалідності,
бажання працювати. Т.0980694749,
0679764371
!Уроки англійської мови,0671779421
!Уроки англійської мови,0986252306
!Уроки англійської мови для дітей
8-15р., тел. 0962462810
! На роботу потрібні спеціалісти по
різці та шліфовці натурального каменю. Зарплата висока. Тел.
0673122441
!Потрібна доглядальниця за
хворою жінкою, тел. 0989252463
!Педагог з вищою освітою шукає
роботу по догляду за дитиною,
жінкою, тел. 0977542287
!Шукаю роботу по догляду за
людьми похилого віку та дітьми,
т. 0978976236

На роботу потрібен
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
по м.Волочиську із власним
легковим автомобілем

т.0679127320

Потрібні на роботу

ШВАЧКИ
Т.096-46-46-190
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
енергійних комунікабельних людей з
бажанням працювати.
Посада: менеджер-консультант
з продажу вікон та дверей.
Навчання безкоштовне. Хороші умови.

Тел. 0977586479

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

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

Можлива оплата
по виходу.
!Кози і кізочки, т.0977905550
!Продаються цуценята породи

амстафф. Т.0975868115
!Папуги породи нерозлучники з
кліткою, ціна 1000 грн, т. 0973838103
!Продаються саджанці колоноподібних: яблуня, груша, слива.
Т.0986592897
!Молочний тібетський гриб,
т.0677619743

Ст.2

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ
БІГ-БОРДІВ (Навчання
безкоштовне)

Тел. 0978607984
Потрібні представники газети
«РІГ» в селах Волочиського та
Підволочиського районів.
Вимоги: наявність Інтернету.
Тел. 0978607984

ПП «Аграрна компанія-2004»
з а п р о ш у є

на роботу

м. Волочиськ
1. зоотехніка-селекціонера тел. 0673843937;!!!
2. ветеринарного лікаря-0673843937;!!!
3. менеджера з продажу вітчизн. та
імпорт. с/г техніки та запчастин –
тел. 0673816540;!!!
4. менеджера з продажу с/г продукції тел. 0673803592;!!!
5. начальника відділу продажу насіння
- тел. 0673803592;
6. менеджера з продажу ЗЗР тел. 0673803592;
7. інвестиційного менеджера тел. 0673803592;
8. спеціаліста із ЗЕД /зі знанням ін.
мов/ - тел. 0673803592;
9. бухгалтера - тел. 0673803592;
10. програміста 1С - тел. 0673803592;
11. агронома - тел. 0673803592;
12. агронома-дослідникат.0673803592;
13. агронома з насінництва тел. 0673803592;
14. агронома - садівника-т.0673803592;
15. інженера-будівельника тел. 0673804790;
16. інженера - тел. 0673803592;
17. кошторисника відділу дор.-буд.
робіт - тел. 0673816550;
18. майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - тел. 0673816550;
19. машиніста катка дорожнього тел. 0673816550;
20. мельника, вантажника-0673816478;
21. трактористів (на JOHN DEERE,
CASE та Т-150) – (на Волочиський,
Кам'янець-Подільський, Борщівський,
Хмельницький, Ярмолинецький,
Чемеровецький, Ізяславський та
Городоцький р-ни) – тел. 0967464293;
с. Гвардійське /Хмельницький р-н/
22. будівельників /штукатурів –
тел. 0673816553;
23. трактористів /на Т-150,
«Карпатець»/ - тел. 0673816553;
24. бухгалтера - тел.0673816522;
25. водія автомобіля – на ЗІЛ-130 тел. 0673816553;
с. Ріпна /Волочиський р-н/
26. трактористів /на МТЗ, Т-150/ тел. 0673800588;
с. Поляни /Волочиський р-н/
27. машиніста крана автомобільного –
тел. 0673816489;
с. Попівці /Волочиський р-н/
28. тракториста -на МТЗ-т.0673845173;
29. водія автобуса – тел. 0673845173;
с. Клинини/Волочиський р-н/
30. тракториста – на МТЗ –
тел. 0673816503;
с. Курилівка/Волочиський р-н/
30. бухгалтера – тел. 0673816522;
31. будівельників – тел. 0673816501;
с. Івахнівці /Чемеровецький р-н/
32. будівельників – тел. 0673804788;
33. електрогазозварника –
тел. 0673804788;
с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/
34. тракториста /на К-701/-0673846105;
35. агронома-садівника - т.0673846105;
Ізяславський р-н
36. електрогазозварника-т.0694334455;
37. трактористів-машиністів с/г
виробництва – тел. 0964334455;

Оплата праці висока!
Пункти прийому оголошень газети «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”;
смт Підволочиськ,
- газетний кіоск біля універмагу;
- в. Д.Галицького, 33/20 (колишній готель),
книжковий м-н “Ерудит”
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