НЕРУХОМІСТЬ

ЗДАМ

ПРОДАЮ

!Магазин 88 м.кв., тел.0673656315
Однокімнатну квартиру
!Приміщення під магазин, р-н
«Поділля», 28 м.кв., тел. 0974971751,
!Широкий вибір однокімнатних
0672760111
квартир. Агенція нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий !Приміщення 13 та 16 м.кв. по
побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651 вул. Незалежності, 17 (м-н «Комп’ю!Приватизована кімната в гуртожит- тери»), тел. 0984995702
ку з усіма зручностіми, пл. 18 м.кв.,
!Приміщення навпроти базару
тел. 0977745634
370 м.кв., тел. 0673596600
Двокімнатну квартиру
!Магазин в оренду, тел. 0976262812
!Широкий вибір двокімнатних кварЗНІМУ
тир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побут- !Чоловік зніме квартиру,0983414846
комбінат). Т. 0976436379, 36651
!Зніму гараж в районі «Поділля»,
тел. 0977504634
!Вул. Слави, тел. 0968226858
!Вул.Незалежності, 13. Т. 0979814105
!Підволочиськ, в. Д.Галицького 61А,
!Чистка криниць та свердловин
індивідуальне опалення, 40 м.кв., з
будь-якого діаметру та глибини.
меблями, тел. 0962747033
Тел. 0971319291
!Вул. Пушкіна, тел. 0982945637
!Ковані вироби від 450 грн/м.кв.,
Трикімнатну квартиру
тел. 0673122441
!Широкий вибір трикімнатних квар- !Куплю вугілля (антрацид,
тир. Агенція нерухомості «Авеню».
«сємєчка»), тел. 0673122441
Вул. Незалежності 70 (старий побут!Облицювання плиткою-0964608294
комбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
!Виконуємо всі види ремонтних
!Підволочиськ, центр, 57 м.кв., під
робіт, натяжні стелі, т. 0965633431
офіс, магазин, тел. 0969981464

БУДІВНИЦТВО

!Вул. Незалежності, 17, індивідуальне опалення, ремонт, 58м.кв.,
тел. 0684247903
Чотирикімнатну квартиру
!Підволочиськ, 100м2, ціна
договірна, т. 0979801816
2

!В. Подільська, 116м , т. 0677038707

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

за 1м.кв. 4 тис. грн

ПРОДАМ / ЗДАМ
приміщення
у Підволочиську 6 х 10 м.,
3 фази, утеплене,цегляне,
під офіс або гараж

Тел. 097-860-79-84

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИН
Підволочиськ, р-н ринку,
муз. школи, торговою
площею 33 м.кв.,
тел. 050-13-61-095,
097-58-56-886

ШУБНИЙ ТУР
в Грецію
за 1 євро
Авіапереліт,
7 ночей,
сніданки +
вечері

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТУР!
Дитяча школа мистецтв, в.Лисенка,1а,
тел. 40748, 0965268298

3.01.2013 року
відкривається
НОВИЙ МАГАЗИН
комп’ютерної техніки

Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

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

ОПАЛЕННЯ
А також електротовари, кабелі

ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЖВеликий асортимент товарів
ЖГарантійне обслуговування
ЖПродаж обладнання в кредит

Підволочиськ, в. Д.Галицького, 54
(р-н старої автобусної),
т. 066 16 86 076, 097 26 30 372

вул. Незалежності, 104, 2-й пов.
(побуткомбінат "Поділля").
На замовлення по привабливих
цінах: планшети, ноутбуки, нетбуки,
персональні комп’ютери, мобільні
телефони, аксесуари. Надаємо
послуги з ремонту комп’ютерів.
По Волочиську безкоштовна
доставка на ремонт.

Тел. 068 2065958
ПП «ОРІЗ» Приватна охорона
надає послуги з фізичної охорони
всіх форм власності (магазини,
склади та ін.)
м.Волочиськ Безпеку гарантуємо

Тел. 067 3840657, 068 2311168
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України

Н О В И Й

Будинок
!С. Мислова, є надвірні будівлі.
Т. 0975942640
!с.Мислова, вул. Глібова, 10,
тел. 0971777142
!С.Користова, вул. Л.Українки, 11 та
вул. Діброви, 35А. Т.0979182041
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750
!смт Підволочиськ, цегляний будинок, земельна ділянка 0,20 га,
тел. 0975479538
!Вул. Гагаріна, 18, цегляний, півтора
поверха, розгляну варіанти обміну,
тел. 0679990568
!Волочиськ-1, тел. 0683278081
!Волочиськ-1, з присадибною
ділянкою, тел. 0963890582
!Волочиськ-1, тел. 0677201392
!С.Криваченці, тел. 0967237450
!Цегляний будинок, 1,5 поверха,
можливий обмін, тел. 0679990568
Інше
!Гараж, кооп. «Маяк», т. 0972479772
!Магазин в центрі, 85 м.кв., з можливістю добудови, 2 входи,т0974535205
!Нежитловий будинок у Підволочиську, можливий обмін на квартиру
з доплатою, тел. 0972520147
!Приміщення по вул. Незалежності,
5, тел. 0675941323

«ЕВРИКА-ТУР»

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.

Залишилося дві
останні квартири!

т. 067-35-21-792

!Вечірня сукня, сталевий колір,
розмір 40, тел. 0679286595
!Ломбард «Комод». Термінові позики та кредити під заставу. Купуєм
золото. Підволочиськ, вул. Д.Галицького, 43, тел. 0634498822

РОБОТА

М А ГА З И Н

З А К У П О В Л Ю Є М О

чорні, кольорові метали
ВИСОКІ ЦІНИ!
МОЖЛИВИЙ СОМОВИВІЗ!

Тел. 0968377470
АВТО - МОТОТЕХНІКА

!Уроки англійської мови- 0671779421
!Шукаємо жінку по догляду за лежачою бабусею з проживанням разом
із нею, тел. 0968855515
!На роботу потрібна жінка по
догляду за людиною похилого віку,
тел. 0978486779

На постійну роботу
газо-, електрозварювальники

!Форд Конект Максі, 2006 р.в.,
тел. 0974787875
!ВАЗ 2106, 1984р.в., 11 000 грн, торг,
тел. 0978977643
!Вольксваген Т4, 1999р.в., сірий металік, мот. 2,5, хороший стан, свіжа,
тел. 0972236105
!Лада 2110, 2008р.в., пробіг 28 000,
чорний металік, мот. 1,6, бензин,
тел. 0972236105

Висока заробітна плата

НОВI АВТОМОБIЛI
2012 р.в., не за повну вартість.
Доступний щомісячний платіж.
КАСКО у подарунок.

Тел. 0687303207
ПРОВОДИМО РЕМОНТ
З ГАРАНТІЄЮ БЕНЗОПИЛ,
МОТОКІС, МОТОБЛОКІВ
будь-яких марок та виробників

За довідками звертатися:
м.Волочиськ, вул. Довженка 2ж,
(р-н нового ринку), м-н «Урожай»
Тел. 3-62-50

Церкви Волочиська

Християнські церкви
м. Волочиська
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;

Тел. 067-352-17-92, 3-56-89
Потрібні працівники для створення
дошки оголошень в селах Волочиського та Підволочиського
районів.
Вимоги: наявність фотоапара-ту,
проживання в сільській місцевосці.
Тел. 0978607984

ПОТРІБНИЙ
ХУДОЖНИК
(малювання на асфальті)
Тел.

0978607984

ОГОЛОШЕННЯ
з групи «Газета «РІГ» інтернетмережі «В Контакті»

vk.com/gazetarig

!Продам будинок по вул. Лисенка,
загальна житлова площа - 64 м. кв., є
всі комунікації (газ, вода, світло) +
господарська будівля. Заг. пл. зем.
ділянки - 5 соток. Тел. 0978000504
ТВАРИННИЦТВО
!Куплю 2-кімнатну квартиру
ТА РОСЛИННИЦТВО
(45-57 кв.м.) з непрохідними
кімнатами. Тел. 0968592027
!Продам цуциків сенбернара,
тел. 0963758158
!Молода сім'я зніме житло у
Волочиську або Підволочиську!!!
РІЗНЕ
Тел. 0975868138 або 0972565927
!Телевізор Sony Vega 29. Т.0974535205 !Надаю послуги по зварюванню
!Продам б/к комп’ютери з монітора- автомобілів 0989262869
!Фотограф-аматор за символічну
ми. Ціна 1 300, 1 500 та 2 300 грн.
плату зафіксує Ваші урочисті події.
Тел. 0977738481
Тел. 0977640279

№1

(145) від
19.01.13 р.

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;

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

PI

e-mail: gazetarig@mail.ru ,
офіційний сайт: www.gazetarig.at.ua

«В Контакті»

Виходить двічі на місяць.
Тираж 3 000 екз.

Сайти партнерів:
www.volochysk.com.ua/rig,
www.pidvolochysk.info/rig

Газета «РІГ» в соціальних мережах:
vk.com/gazetarig ; «Однокласниках»
odnoklassniki.ru/gazetarig

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)

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.

Приймаємо депозитні вклади від

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. 0971425876,
вул. Довженка 14(б), приміщення 13,
(напрямок цукрового заводу).
Служіння у неділю, святкові дні о 9.00.
Церква адвентистів сьомого дня
пастор Масюк Любомир Іванович,
тел. 093-392-17-25,
вул. Першотравнева, 22.
Служіння 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 в неділю на 10.00 та 17.00.

Церква повного Євангелія
«Еммануїл»
пастор Фандера Ірина Миколаївна,
тел. 097-42-43-003,
с. Курилівка/Волочиський р-н/
будинок культури «Гармонія», 2-ий пов.,
30. бухгалтера – тел. 0673816522;
лекційний зал
31. будівельників – тел. 0673816501;
Розклад служінь
Понеділок 18.00 - молодіжне служіння
с. Івахнівці /Чемеровецький р-н/
(служитель Мар’яна, т. 097-944-17-12);
32. будівельників – тел. 0673804788;
Вівторок служіння домашніх груп;
33. електрогазозварника –
Четвер 18.30 молитовне служіння
тел. 0673804788;
(служитель Олексій, т. 097-14-39-224);
с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/ Неділя 15.00 загальне зібрання та
34. тракториста /на К-701/-0673846105; дитяча недільна школа.
35. агронома-садівника - т.0673846105;
Церква християн віри євангельської
пастор Левицький Богдан Петрович,
Ізяславський р-н
36. електрогазозварника-т.0694334455; тел. 050-37-66-127,
в. Незалежності, 46 (біля ринку).
37. трактористів-машиністів с/г
Розклад служінь:
виробництва – тел. 0964334455;
Вівторок 18.00 молитовне;
Оплата праці висока! Четвер 18.00 вивчення Слова Божого;
П’ятниця 19.00 молодіжне служіння;
Неділя 10.00 та 17.00 загальні зібрання.
Реквізити газети «РІГ»

Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
Свідоцтво про реєстрацію серія КВ
№12331-1215 ПР від 21.02.2007 р.
видане Міністерством юстиції України.
Тираж 3 000
000 примірників.
Засновник, редактор та видавець
Фандера Віталій Олександрович.
Відповідальність за зміст оголошень
несе рекламодавець.
Віддруковано на ризографі.
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Українська автокефальна
православна церква
благочинний Волочиського району та
настоятель Покровської церкви Фатич
Микола Васильович, т. 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).

с. Клинини/Волочиський р-н/
30. тракториста – на МТЗ –
тел. 0673816503;

097-860-79-84

098-942-66-36

ОГОЛОШЕННЯ Волочиського та Підволочиського районів

(за алфавітом, список не повний)

запрошуються кваліфіковані

ПРОДАЮ

Ст.2

газета

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

інформаційна

№1 (145) від 19 січня 2013 року

рекламно
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КУПУЄМО

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

21 % річних

ПРОДАЄМО

ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРЕЧКА, СОЯ
МІНДОБРИВА,
КАРТОПЛЯ,
КВАСОЛЯ

МІНДОБРИВА,
ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРИС, КОМБІКОРМ,
КРУПИ

можливий самовивіз

можлива доставка

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

м. Волочиськ, в. Копачівська, 8, т. 067-492-72-12

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

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

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

частина будівлі діючого складу-магазину:
- 2 офісні приміщення - 57,9 кв.м.,
- 2 недобудованих склади - 129,4 кв.м.,
по вул. Незалежності, 4(б) у м. Волочиськ.

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

Ціна договірна. Тел. 0503761565.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ВІДБУЛИСЯ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ПО ФОРМУВАННЮ НОВОГО СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
17 січня у малому сесійному залі
районної державної адміністрації відбулися
установчі збори по формуванню нового
складу громадської ради при
райдержадміністрації. У зборах, крім
представників інститутів громадянського
суспільства, начальник відділу культури
райдержадміністрації Микола Чепелюк,
головний спеціаліст відділу культури
райдержадміністрації Володимир Матусяк.
Громадську раду при районній державній
адміністрації обрано в такому складі:
- Галаманський Юрій Ростиславович –
голова Волочиської районної Спілки ветеранів
війни в Афганістані;
- Іванович Андрій Федорович –
Користовецький сільський голова;
- Марущин Юрій Віталійович – голова
Волочиської районної організації Спілки

молодих державних службовців
Хмельниччини;
- Масюк Любомир Іванович –
представник релігійної громади Церкви
Адвентистів Сьомого Дня;
- Матянін Юрій Миколайович – голова
Районного козацького товариства
Українського козацтва;
- Матусяк Іван Семенович – голова
Волочиського районного осередку
Всеукраїнської організації «Комітет виборців
України»;
- Огороднік Алла Євгенівна – голова
Волочиського районного комітету Червоного
Хреста;
- Рижук Василь Ілларіонович – голова
організації ветеранів Волочиського району;
- Фандера Віталій Олександрович –
представник незалежної громади Церкви
Повного Євангелія «Еммануїл»;

День Соборності України

- Шаран Віктор Степанович –
представник Церкви ЄХБ «Дім Молитви всіх
народів»;
- Черничко Михайло Михайлович –
редактор районної газети «Зоря».
Після обрання нового складу громадської
ради при райдержадміністрації члени ради
вирішили провести перше засідання
громадської ради, на якому обрати голову,
заступника та секретаря ради.
Головою громадської ради при райдержадміністрації обрано Юрія Матяніна, заступником - Марущина Юрія Віталійовича, секретарем громадської ради обрано Тетяну
Куфель.
Сайт Волочиської
райдерадміністрації
admvol.at.ua

ДОМОФОН
у кожний дім!

Антивандальні домофонні
системи
Ґ Нові теплоізольовані металеві двері з
гідромеханічним доводчиком та
електромагнітним замком;
Ґ Переговорний пристрій в квартиру;
Ґ 1 безкоштовний (безконтактний) ключ в
кожну квартиру;
Ґ Заключення договору на ТО та ремонт
домофону з кожним абонентом;
Ґ 3 безкоштовних ключа для технічних
потреб;
Ґ Абонплата — 5.50 грн./міс.;
Ґ Знижки для пільгових категорій
громадян;
Ґ Нормальний стан дверей — "Зачинено",
т. 0974363101 "Замкнено";
Ґ Ціни та термін встановлення Вас
Людмила
приємно здивують.

Миколаївна

На встановлення трубки в квартирі інвалідам І-ІІ групи
50% знижка. Знижка діє на постійній основі

З Різдвом Христовим

«РІЗДВЯНЕ ДИТЯ» ОБ’ЄДНУЄ СЕРЦЯ
13 січня 2013 року в великому
залі Будинку культури «Гармонія»
відбулася БЛАГОДІЙНА ДИТЯЧА
АКЦІЯ «РІЗДВЯНЕ ДИТЯ».
ОРГАНІЗАТОРИ:
Церква євангельських християнбаптистів с.Користова
пастор Кенс Іван Володимирович,
Церква євангельських християнбаптистів, пастор Кенс Володимир
Володимирович,

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
в газету «РІГ»
м. Волочиськ,
- вул. Пушкіна, 9
(біля «Ощадбанку»), м-н “Лайф”;
- вул. Незал.21 (біля перукарні
«Едем»), м-н “Книжкова хата”;
- в приміщенні автостанції, з
лівої сторони, м-н “Сюрприз”;
смт Підволочиськ,
- газетний кіоск напроти
універмагу;
- вул. Д.Галицького, 33/20
(колишній готель), книжковий
м-н “Ерудит”

ПРОДАЄМО

;
;

Церква повного Євангелія
«Еммануїл» пастор Фандера Ірина
Миколаївна,
Церква християн віри євангельської пастор Левицький Богдан
Петрович,
при підтримці районної та міської
влади.
На захід прийшло близько 70-ти
сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти з особливими потребами.
Свято пройшло дуже цікаво та

весело з безліччю подарунків та
розваг. Приймали участь в ньому як
організатори, так і гості. Діти грали
ігри, співали пісні, танцювали та
розказували вірші. А на завершення
відтворили на сцені різдвяну історію
про народження Ісуса Христа (див.
фото внизу). Саме Він приніс на
землю надію обездоленим та радість
пригніченим.
Христос народився!
Славімо Його!
Фандера В.

