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ВОДІЇВОДІЇ
м.Волочиськ, вул. Музейна, 5,

відділ кадрів, тел. 4 06 34, 

моб. 067 167 10 01

зі стажем роботи не менше 3 років         кат. С, Е          на вантажні автозі стажем роботи не менше 3 років         кат. С, Е          на вантажні авто

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

КУПУЄМО КУПУЄМО 

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

МІНДОБРИВА, 
ЦУКОР, ЗЕРНО, 
ГРИС, КОМБІКОРМ, 
КРУПИ

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, 
ЦЕМЕНТ, МУЧКУ, 
ЛІС, РЕЙКИ, БЛОКИ,
ПІСОК, КЕРАМЗІТ,
ВАПНО, ГІПСОКАРТОН,
ДВП, ПІНОПЛАСТможлива доставкаможлива доставкаможливий самовивізможливий самовивіз

ПРОДАЄМОПРОДАЄМО ПРОДАЄМОПРОДАЄМО ПРОДАЄТЬСЯ 
будівля діючого складу-магазину, 375,1 кв.м. 

вул. Незалежності, 4б  у м. Волочиськ. 
Тел. 0503761565
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м.Волочиськ, 
вул. Незалежності, 5,

тел. 4 04 47, 
моб. 098 696 63 84

 

м.Волочиськ, 
вул. Незалежності, 5, 

тел. 4 04 47, 
моб. 098 696 63 84

в приміщенні 
гуртожитку ВМЗ

(навпроти автостанції та 
навпроти військової частини)

в приміщенні 
гуртожитку ВМЗ

(навпроти автостанції та 
навпроти військової частини)Пенсійна знижка до 5%, 

діє з 20.04 по 20.07.13р.

м.Волочиськ 

вул. Незалежності, 47а (м-н «СМАК»), тел. 093 673 30 30 Л
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ПасхаПасха

Упертий Лео Уеллс вирішив до-
вести всьому світу, що християнство 
не більше, ніж міф, а воскресіння 
Христа - просто-напросто вигадка. 
Йому довелося сісти за вивчення 
Біблії, заглибитися в історичну літе-
ратуру, матеріали археологічних 
відкриттів. Ця робота не пройшла 
безслідно для наполегливого дослід-
ника. Замість книги, яка спростовує 
християнство, він написав роман 
«Бен Гур» - дивовижну історію про 
Ісуса Христа. Пізніше він був 
екранізований Вільямом Уайлер і з 
захопленням прийнятий у всьому 
світі.

Але спроби розправитися з хрис-
тиянством на цьому не припинилися. 
І таких спроб було чимало. Ентузіас-
ти із завидною завзятістю і самим 
ретельним чином вивчали це питан-
ня. І всі вони змушені були визнати: 
щось насправді відбулося в Єруса-
лимі в перший день Пасхи. І це 
«щось» здатне перевернути все наше 
життя!

Щось в цьому роді трапилося і з 
одним студентом, який, чи то з мар-
нославства, чи то з упертості вбив 
собі в голову, що йому вдасться 
спростувати ідею воскресіння Хрис-
та. І що ж? Минуло чимало часу, і 
тепер 19 грудня того самого року, 
коли на світові екрани вийшов «Бен 
Гур», цей хлопець схилив свої коліна 
в покаянною молитві перед Христом. 
Хлопця звали Джош Макдауелл. І 
його життя змінилося безповоротно. 
Причина - чесний погляд на факт 
воскресіння. Як він сам пише у своїй 
книзі «Незаперечні свідчення», 
вивчення питання про воскресіння 
Ісуса Христа зайняло у нього більше 
700 годин. Висновок був вражаючим: 
«Воскресіння Ісуса і християнство 
або існують разом, або не можуть 
існувати взагалі».

Навряд чи газетна стаття зможе 
вмістити всі докази воскресіння. Але 
про самих значних аргументах згада-
ти варто. Насамперед, це подія відбу-
валася не без свідків. Апостол Павло 

в 1-му Посланні до Коринтян згадує, 
що воскреслого Христа одного разу 
бачили більше 500 осіб, багато з яких 
в момент написання послання були 
ще живі і могли розповісти про це. 
Що стосується найближчого оточен-
ня Воскреслого, його учнів і апосто-
лів, то вони бачили Христа ще протя-
гом 40 днів після Його воскресіння. 
Навряд чи можливо звести все це до 
колективної галюцинації - такі явища 
психіатрам невідомі. Як говорив у 
мультфільмі про Простоквашино 
тато Дяді Федора, «з розуму по 
одиночці сходять, це тільки грип всі 
разом хворіють». Якщо ж припустити 
масштабну змову з метою «пудрити 
мізки» людям протягом багатьох 
майбутніх століть, то все це виглядає 
більш ніж дивно.

По-перше, простакуваті хлопці, 
якими були апостоли, навряд чи при-
думали б настільки зухвалу інтригу, 
та ще й довели її до кінця. По-друге, 
тоді вже авторам Євангелій слід було 
б зобразити їх великими героями 
віри, які ні на секунду не засумніва-
лися в майбутньому диво. Насправді 
все якраз навпаки: з священних текс-
тів абсолютно ясно, що апостоли не 
те що не очікували воскресіння Хрис-
та - їм така думка навіть в голову не 
приходила. Те, що їхній Учитель го-
ворив про Свою майбутню смерть і 
воскресіння, вони чисто по-людськи 
пропускали повз вуха - набагато 
приємніше було роздумувати про 
розподіл керівних місць після Його 
воцаріння, якого вони очікували з 
дня на день.

А ось релігійні вожді, навпаки, 
добре пам'ятали, що «ошуканець той, 
ще будучи в живих, сказав:« після 
трьох днів воскресну »», і вирішили 
вжити спеціальних заходів, щоб 
запобігти можливому змова - попро-
сити Пілата поставити біля гробниці 
стражників, «щоб учні Його, прий-
шовши вночі, не вкрали Його і не 
сказали народові: «воскрес із мерт-
вих»; і буде останній обман гірше 
першого ». Результат? Гробниця 
виявилася порожньою, незважаючи 

на варту і прикладену до каменя 
римську друк. Все, що змогли приду-
мати старійшини - дати правоохорон-
цям грошей зі словами: «Скажіть, що 
учні Його, прийшовши вночі, вкрали 
Його, коли ми спали; і, якщо чутка 
про це дійде до правителя, ми пере-
конаємо, і від клопоту визволимо». 
Звичайно, білі нитки офіційного 
пояснення пасхального скандалу 
стирчали з усіх боків, але що було 
робити? Тільки уявіть собі: Переля-
кані, поховалися хто куди після 
страшного дня страти учні чомусь, 
ризикуючи життям, крадуться повз 
задрімав римських воїнів (до речі, за 
сон на посту покладалася смертну 
кару). Потім відкочують у бік камінь, 
який закривав вхід до гробниці (такі 
камені зазвичай важили близько 
тонни), попередньо зламавши 
римську печать, просто для того, 
щоб додати собі ще один смертний 
вирок. Зауважте, все це вони роб-
лять, примудрившись не розбудити 
охоронців! Потім ховають кудись 
тіло і придумують неймовірну істо-
рію про воскресіння. Ну, а потім 
мужньо вмирають за власну брех-
ню.Такого роду чутки могли б стати 
темою пообідніх розмов, не більше. 
Але сталося зовсім інше - тисячі 
людей повірили новині про воскре-
сіння, і виникла Церква. Вона росла, 
незважаючи на протидію релігійних 
властей, яким нічого не варто було б 
знищити нову «єресь» у зародку, 
просто довівши, що гробниця в 
порядку, тіло нікуди не зникало ... 
Але все, що вони могли - погрожу-
вати учням, намагатися змусити їх 
замовкнути, нарешті, кидати їх у 
в'язниці і навіть вбивати особливо 
«активних». Чому ж не можна було 
просто довести народу, що апостоли 
брешуть? Це лише кілька міркувань з 
безлічі тих, з якими доведеться 
зіткнутися людині, якій прийшло б в 
голову оскаржити істинність 
християнства. Якщо не хочеш стати 
християнином, найкраще просто ні 
про що не замислюватися. А будь-
який войовничий противник віри 
ризикує опинитися наверненим, 
подібно до апостола Павла і 
багатьом іншим колишнім скептикам.

Люба Костроміна
сайт «Для тебе», www.foru.ru

Христос воскрес?

!ВАЗ 2105, 1982р.в., білий, 1 100у.о., 
тел. 0975446423

!ВАЗ 21013, 1986р.в., бєжевий,             
1 500 у.о., тел. 0976096869

!ВАЗ 21013, 1985р.в., дв. 1200,       
тел. 0676450634

!Москвич-2140, 1988р.в., 0676601461

!Пежо Експерт, 2,0 HDI, 2003р.в., 
пасажир, електропакет, ціна 8 000 у.о. 
Тел. 0976096869

!Спрінтер 211, 2004р.в., пасажир,     
8 місць, тел. 0675941323

!Скутер “Viper Storm 50” 2008р.в., 
об’єм 49,9 по документах. Має 80 см. 
куб., сигналізація, 2л. на 100 км, реє-
страціє є, тел. 0975261202

!Мотоцикл «Муравей» в доброму 
стані, ціна договірна, тел. 0969176201

!Трактор ЮМЗ-6, культиватор, плуг, 
прицеп, тел. 0987848221 

!Обміняю авто Chevrolet Aveo LS, 
чорний, на 1-2-кім. кв-ру з доплатою, 
або продам, тел. 0968377470

!

!Нова крупорушка переробляє 6 ви-
дів круп, виробляє 600 кг крупи в 
годину, можна спробувати в роботі, 
можлива установка. 65 тис. грн,         
тел. 0676613763

Козяче молоко, т.0964608286, 35013

!Швейна машинка з столом, промис-
лова VERITEX з Німеччини, 2 000 грн, 
тел. 0680166561

!Побутова техніка з Європи: холо-
дильники, морозильники, газові та 
електроплити. Доставка, гарантія,    
тел. 0977192391, 0633564500. 
м.Волочиськ, вул.Пушкіна, 21

!Ліжко ХМЕ-00007408 ТОПсп Леонардо 
200х180см, горіх, тел. 40422

!Візок Vikі, сіро-голубий, ціна 300 грн, 
тел. 0986471876

!Загублено технічний паспорт на 
автомобіль ВАЗ 21043 на ім’я Фот 
Михайло Адольфович та права на ім’я 
Фот Ірина Василівна. Прошу повернути 
за винагороду. Тел. 0672617363

!Майстер манікюр, педікюр, 
перукарі, косметолог, візажист, 
масажист, тел. 0673493797

!Запрошується кваліфікована 
швачка, тел. 0972894414

!Польща. Освіта, мовні курси. Всі 
консультації про вступ і курси.              
E-mail: salkooleg@gmail.com, Skype: 
salk-aleg, т. +48530537348, 0673810228

!Потрібен повар і продавець,          
тел. 0674927214

!Запрошуються продавці-консуль-
танти та майстри по ремонту комп'ю-
терної техніки в магазин «КомПік». 
тел. 0677619673

!Потрібна людина по догляду за 
присадибною ділянкою, т.0677755291

!Уроки англ. мови, тел. 0671779421

!Англ. мова для школярів,               
тел. 0986252306

 Інше

!Приміщення 245 м.кв. по вул. Копа-

чівська, 1 під склад, цех, майстерню. 
Є вода, 380В, поряд газ, 220 тис. грн, 
тел. 0676613763

!Гараж, вул. Музейна, т. 0679420031

!Гараж, тел. 0675976428

!Нежитлове приміщення,0675976428

!Приміщення по вул. Незалежності, 
5, тел. 0675941323

!Кіоски на ринку, тел. 0969456056

!Здам дві кім. в 3-кім. квартирі, ціна 
договірна, тел. 0680572034

!Місце для торгівлі та офісу по   
вул. Пушкіна (біля м-ну «Лайф»),  
тел. 0982620802

!Приміщення в центрі м.Волочиськ, 
ціна договірна, тел. 0679764371

!Приміщення 25м.кв. під комерційну 
діяльність, вул. Незалежності, 50,           
тел. 0976124722

!Трикім. кв. котеджного типу на дві 
однокім. або одну однокім. з 
доплатою, тел. 0680572034

!Будинок в Підволочиську на 
квартиру, тел. 0972520147

!Виконуємо всі види ремонтних 
робіт, натяжні стелі, т. 0965633431

!Здається в оренду риштування, 
тел. 0961850689 

!Всі види євроремонту, фасади, 
бруківка, забор, внутрішні роботи:  
тел. 0967618810, 0686246946

!Виготовлення та встановлення 
пам’ятників та монументів. Найде-
шевше в регіоні, виїзд та доставка.                
Тел. 0680316748, 0980050980

!Чистка криниць, свердловин будь-
якого діаметру, копання септиків, 
свердловин, тел. 0971319291

!Бруківка. Великий вибір, розуміні 
ціни. На території АТП Підволочиськ, 
т.0679861394, 0961244923, 03543-21106

!Реалізую будівельні матеріали - 
пісок, щебінь, гранітний щебінь, 
вапняковий камінь, гранітний відсів, 
тел. 0672550314

!Асортимент нових товарів в м-ні 
«Металопрокат». Фарби, лаки, роз-
чинники, металопрофіль, метало-
черепиця та утеплювачі.                      
Тел. 0966504175, т./факс (03845) 34640

!Автономне опалення, заміна водя-
них труб, встановлення водяних 
насосів, сантехніки і т.п., 
т.0974801134

!Буріння свердловин на воду, ціна 
договірна, т. 0679764371, 0980694749

!Продаю бетономішалку 0,3м.куб., 
деревообробний станок,т.0985777071

!Продам залізний пліт і браму,    
тел. 0676603140

!Виконуємо всі види ремонтних 
робіт, тел. 0673815988, 0957645551

!Розрахунок та продаж систем 
опалення та кондиціонерів, кредит, 
вул. Довженка 2(в)(новий ринок),  
тел. 0973183856

!Куплю риштовку, одну секцію, ви-
сотою 5м., б/у, недорого, 0673824689

Однокімнатну квартиру

!Вул. Запорізька, 1, 9-ий пов., 
приватизована, терміново,                
тел. 0971427244, 0988912322

Двокімнатну квартиру 

!Вул. Пушкіна,4, загальна площа   
40 м.кв., ціна по домовленості,        
тел. 0932230990, 0973020707

!Вул.Незалежності, 17, т. 0971357643

Трикімнатну  квартиру

!1/5, 60 , 40 тис. у.о., т. 0673842719

!Терміново. Індивід. опалення, 
площею 62 м.кв., тел. 0677037486

!Вул. Музейна, 68, тел. 0974502733

!1-ий поверх, ціна договірна,        
тел. 0680411327

!Вул. Пушкіна,1, 50м.кв., 3-ій поверх 
тел. 0958265062

!Центр, 2-ий поверх, 5-ти поверхо-
вого будинку, заг. пл. 52м.кв., після 
ремонту, тел. 0665725591

Чотирикімнатну квартиру

!Підволочиськ, 100 , ціна 
договірна, т. 0979801816

!Підволочиськ, 120 , т. 0964495097

2м

2м

2м

Будинок 

!Вул. Музейна 11/4, є земельна ді-
лянка під добудову, тел. 0679420031, 
0677039334

!С.Криваченці, тел. 0970308977

!Цегляний будинок, півтора повер-
ха, можливий варіант обміну,         
тел. 0679990568 

!Вул. Богуслаєва, 42, («запуття»), 
газ, вода, 2 погріба, гараж, сарай,    
14 сотих, тел. 0680140430 

!смт Підволочиськ, тел. 0977261750

!Двоповерховий будинок зі всіма 
зручностями, площа 260м.кв., можли-
вий обмін на 2-х або 3-х кім. кв. з 
доплатою, тел. 0964809359

!Користова, вул. Хмельницька, 13, 
половина будинку, тел. 0974539625

!С.Криштопівка, з прибудовами, 
зем. діл. 0,35 га, тел. 0673844648

!С.Мирівка, 0671635252, 0503392259

!С. Хмелиськ, тел. 0974750501

!Волочиськ-1, новий двоповерхо-
вий, газ, вода, світло, 0,12 га,          
тел. 0673844934, 0989459699

!с.Користова, вул. Л.Українки, 11 та 
вул. Діброви,34А. Тел. 0979182041, 
0985854309

!с.Лозова, тел. 0676823350

!Волочиськ-1,терміново,0677201392

!Вул. Гордієвич, тел. 0682584196

!Волочиськ, терміново, ціна 
договірна, тел. 0968830336

!Волочиськ, вул.Музейна, 20, мож-
ливі різні варіанти, тел. 03845-38111, 
0967377397

!м.Волочиськ, вул. Першотравнева, 
26а, тел. 40071

Земельну ділянку

!С.Дорофіївка, 0,24 га, під забудову, 
звертатись за тел. 0976497071 

!Підволочиськ, 0,10 га, т.0958338492

!Хутір Петрівщина, під забудову, 
0,42 га, тел. 0679654701

Щоб отримувати електронну версію газети “РІГ” вишліть свій е-mail за адресою gazetarig@mail.ru Ст.2PI
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  НЕРУХОМІСТЬ
ПРОДАЮПРОДАЮ

Продаються 
квартири

Продаються 
квартири

в новому 6-типоверховому
будинку по в.Короленка, 3 

(напроти з-ду “Номінал”)

в новому 6-типоверховому
будинку по в.Короленка, 3 

(напроти з-ду “Номінал”)

т. 067-35-21-792т. 067-35-21-792

за 1м.кв. 4 тис. грн  за 1м.кв. 4 тис. грн  

Залишилося дві 
останні квартири!
Залишилося дві 

останні квартири!

Щоб отримувати електронну версію газети “РІГ” вишліть свій е-mail за адресою gazetarig@mail.ru Ст.2(152) від 1 травня 2013 року 
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097-860-79-84097-860-79-84Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

м. Волочиськ, в. Незал. 92,

(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),

Тел. 068-831-22-96, 

068-205-00-82

Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

м. Волочиськ, в. Незал. 92,

(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),

Тел. 068-831-22-96, 

068-205-00-82

НАТЯЖНІ  СТЕЛІ
 95 від грн за м.кв.

НАТЯЖНІ  СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.

     ЗДАМ     ЗДАМ

     ОБМІН     ОБМІН

ПРОДАЮПРОДАЮ

АВТО -  МОТОТЕХНІКА

     ОБМІН     ОБМІН

БУДІВНИЦТВО

 На постійну роботу запрошуються 

ЕЛЕКТРИК - 
АВТОЕЛЕКТРИК 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(067-352-17-92

 З  А  К  У  П  О  В  Л  Ю  Є  М  О 

ЧОРНІ, КОЛЬОРОВІ
 МЕТАЛИ

ВИСОКІ ЦІНИ! 
МОЖЛИВИЙ СОМОВИВІЗ!

Тел. 0968377470

м. Волочиськ
1. менеджера з продажу с/г техніки – 
тел. 0673803592;
2. начальника відділу продажу с/г 
техніки – тел. 0673803592;
3. сервісного інженера по обслугову-
ванню с/г техніки - тел. 0673803592;
4. інженера-проектувальника по 
свинарству – тел. 0673803592;
5. спеціаліста з відтворення, техніка із 
штучного осіменіння тварин –              
тел. 0673803592;
6. майстра дорожніх робіт , бульдозе-
риста, тракториста (на Т-150), водія 
навантажувача, екскаваторника,  - на 
відділ дорожньо-будівельних робіт - 
тел. 0673816550;
7. водіїв (на вантажні автомобілі)  - 
тел. 0673816491;
8. трактористів (на іноземну техніку – 
CASE, JOHN DEERE) - т. 0967464293;
9. будівельників (мулярів, штукатурів, 
бетонярів) – тел. 0673816489, 
0673803592;
10. електрогазозварника - 0673803592;
11. автослюсаря - тел. 0673803592;
12. оператора автомийки- 0673803592;

с. Гвардійське /Хмельницький р-н/
13. будівельників /штукатурів –         
тел. 0673816553;
14. спеціаліста з осіменіння та опоросу 
– тел. 0673845283, 0673803592;
15. зоотехніка - тел. 0673845283, 
0673804779; 0673816553;
16. свинарів-0673845283, 0673804779;
17. водіїв (на ЗІЛ 130 /дизель/) –         
тел. 0673816553;
18. трактористів (на Т 150, МТЗ 80, 
Карпатець, навантажувач Т 156 Б) - 
тел. 0673816553;
19. екскаваторника - тел. 0673816553;

с. Попівці /Волочиський р-н/
20. водія автобуса – тел. 0673845173;

Оплата праці висока!

ПП «Аграрна компанія-2004» 
з  а  п  р  о  ш  у  є    н а   р о б о т у   
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ПРОДАМ / ЗДАМ 
приміщення 

у Підволочиську 6 х 10 м., 
3 фази, утеплене,цегляне, 

під офіс або гараж 

Тел. 097-860-79-84

КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Доставка кілець від виробника, 
пошук води, помірні ціни. 
Корби, накриття на криниці.

Тел. 067 415 77 11

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

РОБОТА

РІЗНЕ

ТВАРИННИЦТВО 
ТА РОСЛИННИЦТВО

 ВРХ, ВРХ,

ТОВ “Заготсервіс” 
(смт Підволочиськ)

коней та телятконей та телят
приймаєприймає

 

Розрахунок на місці.
Можлива оплата 
по виходу.

 

Розрахунок на місці.
Можлива оплата 
по виходу.

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

ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ
з групи «Газета «РІГ» 

інтернет-мережі 
«В Контакті» та 

«Одноклассники»

vk.com/gazetarig
www.odnoklassniki.ru/gazetarig

vk.com/gazetarig
www.odnoklassniki.ru/gazetarig
!Продам диски R14 4X98 5.5j d6.0 
silver/black, 1600грн, торг, 0982075686 

!Продається будинок в м.Воло-
чиськ, тел. 0968830336

!Терміново продам гараж в районі 
"цукровий завод". Тел. 0971933230

!Польша. Образование, языковые 
курсы. Email: salkooleg@gmail.com 
Skype: salk-aleg, Tel. +48 530 537 348

!Продається новобудова в 
Підволочиську на Новому світі ,  
площею 330 м.кв., тел. 0973715922

!Продам 2-х кімнатну квартиру або 
обміняю на будинок.  Підволочиськ, 
вул. Д.Галицького,116.Тел.0678596927

м-н «Чобіток», 
в. Пушкіна, 6

Нова 
колекція 

взуття

ЛІТОЛІТО

смт Підволочиськ, 

вул. Д. Галицького, 43,

тел. 063 449 88 22

смт Підволочиськ, 

вул. Д. Галицького, 43,

тел. 063 449 88 22

АЛЬТЕРНАТИВА  
БАНКУ

АЛЬТЕРНАТИВА  
БАНКУ
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• Експрес доставка 
вантажів по Україні,
• доставка товарів 
з інтернет магазинів

НОВА ПОШТА НОВА ПОШТА 

смт Підволочиськ, 
вул. Лисенка, 20а, (біля РЕСу), 

тел. КС 068 328 32 21, 
МТС 050 854 93 54, 

Укртел. 03543 2 35 38

смт Підволочиськ, 
вул. Лисенка, 20а, (біля РЕСу), 

тел. КС 068 328 32 21, 
МТС 050 854 93 54, 

Укртел. 03543 2 35 38

півтора поверха, 
вул. Гагаріна, розгляну обмін

(0679990568

БУДИНОКБУДИНОК
Продам цегляний 

СУЧАСНА ЛАБОРАТОРНА 

ДІАГНОСТИКА

ПМП «МЕДИЧНА ПРАКТИКА»

м. Волочиськ, вул. Лисенка, 1а 
(приміщення дитячої школи мистецтв), 

1-й поверх, каб. 47, т. 098 358 96 56

ПРИЙОМ ЛІКАРЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГАПРИЙОМ ЛІКАРЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА
Ліц. МОЗ України АД №064161 від 19.07.12р.

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. 
Хороші умови.

Тел. 0977586479

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”

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”

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
в газету «РІГ»

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
в газету «РІГ»

м.Волочиськ, 
пл. Центральна 3, 
Ліц. НБУ №225 від 11.10.2011р.


