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

Великий асортимент продуктів
харчування за низькими цінами

КАМІНЬ-ПІЩАНИК

НОВИЙ МАГАЗИН

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

у м. Волочиську
по вул. Лисенка, 11

ДОШКА ОБРІЗНА, БРУС, БАЛКИ, РЕЙКИ,
ФАЛЬШБРУС, БЛЯХА ПРОФІЛЬНА
ЦИНКОВАНА ГЛАДКА, ОНДУЛІН,
ШИФЕР,
ШИФЕР, ЦВЯХИ, ШУРУПИ,
УТЕПЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ,
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ,
ГІДРО ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

(біля дитячого
садочка «Зірочка»)

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

КУПУЄМО

ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРЕЧКА,
МІНДОБРИВА
КУПЛЮ ЯБЛУКА

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

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

Приймаємо депозитні вклади від

21 % річних

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

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

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

Мовне питання

Обговорення в групі «Волочиськ - перлина Надзбруччя» (соціальна мережа «В контакті», http://vk.com/volochisk_vk)

Що принесе Україні двомовність?
Володимир М.
Зі зміною політичної влади почастішали розмови про введення російської
мови, як другої державної. Мотивація у
прихильників цієї ідеї наступна: левова
частка українського населення вважає
російську своєю рідною і відчуває певні
незручності через вимоги до використання єдиної державної у діловодстві,
навчанні, перекладі художніх фільмів
тощо. В цьому криється велика небезпека знівелювати здобутки у розвитку
української самобутності - стверджують
націонал-патріоти. Як, на Вашу думку,
вийти з цього зачарованого кола, який
варіант обрати?

потрібно було б нагадати, що їх батьки і
діди спілкувались українською! Ще в
1950 році у Харкові важко було зустріти
російськомовного громадянина, пройшло лише 60 років і все перевернулось
навпаки... Погано... Безумовно, тут вина
політики СРСР, але і самі люди не
поважають своїх предків та їх традиції...
Не можна вводити російську мову
державною, тим більше вона і так
нормально існує і процвітає краще
української. Та і Росія українську не
вводить же!

накладами "Історию Малоросии" а наші
політики їм в цьому активно допомагають! Ми втратили не тільки наш
кінематограф, а й цілий прошарок
фолькльору - його замінили іншомовними і ....... речами - святе місце пустим
не буває! Правду говорив Макіавелі що
"народ, який не годує свою армію, буде
годувати чужу".

Мар’яна Б.
Я цілком згодна з тим твердженням,
що Україна уже є двомовною, просто
російську ще офіційно на папері не зрівКатерина П.
няли до рівня української. Цікаво якби у
Я родом з Харкова, закінчила російсь- Росії виникло таке питання, чи зробили б
ку школу, проте активно виступаю проти другою українську!?! Ніколи! Недавно
Дмитро К.
другої державної - вивчати не гріх, але
проживаю у Києві, то якогось разу спійз 16 по 26 листопада о 15 та 18 годині
Перш за все, ми - УКРАЇНЦІ!!! Мова
не більше...
мала себе на думці, що я в Москві! Я
була, є, і буде душею народу!!! Я не маю
зустрічала людей, що розмовляють рідРБК «Гармонія», м.Волочиськ нічого особисто проти російської, але
Сергій Б.
ною мовою, але це в основному приїзжі
введення двомовності на державному
А вам не здається, що Україна є по
(за винятком, коли не намагаються
ВХІД ВІЛЬНИЙ рівні - ПОЧАТОК КІНЦЯ!!! Дуже цікаво
факту двомовною???? а головна пробговорити російською, аби, не дай Боже,
слухати виступи наших політиків, які
лема в тому, що еліта наша російськоне виділитись з натовпу, інколи виходить
обгрунтовують цю "крайню необхідність"! мовна. Навіть ті депутати які публічно
дуже смішно!) та старші люди, що
u Пророцтва про найвеличнішу
В програмі:
Цікаво, хто внесе пропозицію про третю виступають українською в побуті
шанують чисту українську. То що казати,
Особистість виконались
державну - ПОЛЬСЬКУ!!! Адже третя
здебільшого розмовляють російською.
коли сама столиця України така? А на
u Страшна трагедія в Тихому
u Хто відкриває таємниці і
етнічна група (за кількістю) - це поляки!!! Колись Тарас Михалик зізнався що
роботі, коли розмовляла з похилими
океані
майбутнє?
А у нас ще є татари, греки, румуни...
українською в "Динамо" говорять тільки
києвлянкам, не раз чула у відповідь:
u Хто вони: Ванга,Нострадамус...? u Велике пророцтво Біблії про
Чому великий скандал у Держдумі РФ
він і Лужний. Інші наші великі спортсме''Что-что вы сказали?''. А може не
викликала спроба запровадження
ни : Клочкова, Бубка, Клички, Шевченко, розмовляти російською? Добре, то що
u Пророцтва про кінець світу в
2300 днів
національних мов у деяких суб’єктах
так само російськомовні! А на них
на жестах пояснювати?!!
календарі Майя
u Лише Біблія дає відповідь, федерації??? Так, велика група
рівняється молодь. Та ж справа і в шоуЇду якось в метро і бачу непримітну
u Що ж насправді очікує
який кінець, коли він буде?
населення розляє російською, старше
бізнесі, є звичайно хлопці типу "ОЕ" та
наклейку у вагоні: ''Ми живемо в Україні людство?
u Що таке міленіум?
покоління вільно говорить на цій мові,
"ВВ", але то скоріше вийнятки. Кіно
розмовляймо рідною українською
u 1000 років після
більшість преси - на російській,
українського, скажем прямо - не має! А
мовою!'' Невідомо наскільки ця фраза
більшість програм ТV - також, а ввімкніть якщо і є, то російськомовне. А ще бісить впливає на свідомість людей, але усе
радіо??? Так в чому ж утиски??? Так,
те, що в нас активно експлуатують образ одно приємно.
великою помилкою було вилучення
українця в шароварах з горілкою і салом,
російської з шкільної програми, це
обовязкове "Здоровенькі були!" (хтось
Вадим В.
призвело до обмеження її використання! так серйозно говорить в побуті??) і пісніДвомовність призведе до поступового
Але це легко виправити. Саме цікаво кричалки типу "підманула-підвела".
зникнення української мови. Кожний
чому тема двомовності виникає в певні
Хочете, щоб молодь говорила українсьросійськомовний громадянин України
періоди??? Державна мова повинна
кою - дайте їм сучасного україномовного повинен знати українську мову!
бути єдиною! В країнах, де є декілька
героя!!! Апеллюваня до славетного
держмов, існували певні фактори - і не
минулого це, звичайно, добре, але явно
Олексій М.
політики підносили це питання, а вимоги, не достатньо. Для сучасного російського
Всі таблички з назвами дерев в сананеобхідності часу! Чому у Франції існує
суспільства образ Сергія Бодрова
торії на російській мові? Я звичайно
жорстока вимога до мовного ефіру - не
ближчий, аніж Петра I, чи Пушкіна. І
розумію, що більшість туристів російсьменше 75% на державній?!?! Чому на
через те, що не маємо своїх,
комовні. Але сумніваюсь, що вони
того, хто розмовляє державною в нас "позичаємо" героїв чужих..російських,
взагалі не розуміють рідної мови. Ось,
дивляться скоса?!?
американських... і ще бозна яких.
наприклад, половина туристів в Турції з
P.S. Цікаво, а як діє конституційна
колишнього СРСР, але там написи на
вимога про державну мову в державних
Дмитро К.
турецькому і англійскому.
установах!?!?!?!?!
Так, це проблема, яку успішно вирішила російська "демократія" - вони
Олександр В.
з 16 по 26 листопада о 15 та 18 годині
Степан Ш.
активно знімають фільми про козацтво Якщо держава Україна, і мова
РБК «Гармонія», м.Волочиськ
Тим мешканцям східної України, що
воно успішно воює "за царя - батюшку і
повинна бути українська! Якщо дві мови
ВХІД ВІЛЬНИЙ
вважають російську мову рідною,
Русскую землю" - друкують тисячними
буде, це вже не держава !
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НЕРУХОМІСТЬ
ПРОДАЮ
Однокімнатну квартиру
!Широкий вибір однокімнатних

квартир. Агенція 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
!На 4-му поверсі 5-типоверхового
будинку, тел. 0987769219
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 36651
!В. Пушкіна, 5-ий пов., т. 0982945637
!Вул. Д.Галицького, 116, перший
поверх, можна під магазин чи офіс,
тел. 0678596927
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
!Центр, 4-й пов., інд.опалення.
Т.0961386560
!Район парку, 64 кв. м., 3-й поверх,
36 500 у.о., тел. 0965168034
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

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

КРЕДИТ

500

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
!Волочиськ-1, вул. Кутузова, 5,
15,5 сот., тел. 0988222586
Інше
!Нове приміщення 245 м.кв. під цех,
склад, майстерню. Є вода. Напруга
380В, поряд газ. В.Копачівська,1
(сільгосптехніка).Т.0936429472
!Гараж в р-ні кооп.«Маяк», оглядова
яма, підвал, з документами,
т. 0977865336
!Приміщення 600 м.кв. в с.Користова (колишня школа). Т.0971949965
!2 кіоски на ринку, проведене
світло. Т.0672541651
!Житлове приміщення, є підвал,
вул. Незалежності, 5, тел. 0675941323
!Експертна оцінка будинків, квартир, земельних ділянок. Волочиськ,
готель «Дружба», каб.402. Т.35802,
0673804815

ПРОДАЄТЬСЯ
ГАРАЖ
17,6 м.кв., за кінотеатром,
вул. Ур. танкістів,

т. 097-27-27-794

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.

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

ПРОДАЮТЬСЯ
КІМНАТИ
37,7; 13,02; 13,9; 17,2; 21,4 м.кв.
під офіси, майстерні, магазини,

т. 097-27-27-794

у.о.

т. 067-35-21-792
Будинок
!С. Мислова, є надвірні будівлі.
Т. 0975942640
!с.Соломна, т.0677718125
!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
вул. Діброви, 35А. Т.0979182041
!В.Гагаріна,18, цегляний,1,5поверха.
Можливий обмін. Т.0679990568
!вул.Першотравнева,25. Звертатись
після 14 год. Т.0989472303
!Терміново! Пів хати по вул. Незалежності, ціна договірна,
т. 0979517190, 0966653946
!с.Маначин, або обмін на 1-2кім.
квартиру, зі всіма будовами, є газ,
літня кухня, тел. 0961582525
!с.Криваченці, т. 0967237450
!с.Користова, вул.Комарова, 11,
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
!м. Волочиськ, вул. Островського,
тел. 0679052464, 37345
!Волочиськ, цегляний, т. 0978678782
!Волочиськ-1, сарай, підвал, сад,
город, тел. 0677823606
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750

КУПЛЮ
!Ділянку під забудову в р-ні

телевишки. Недорого. Т.0673460266,
0673991821
!Земельну ділянку під забудову до
10 сот., тел. 0979681996, 0979460940
ЗДАМ
!В оренду кіоск. Т.0983796153
!Кімната на автобусній під офіс,

!Художня ковка: козирки, перила,
брами (електропривід) та інші
металоконструкції, т. 0967233476
!Продам батареї (32 ребра),
тел. 0971194412

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
!Chery QQ, об’єм 1,1, пробіг 15000км

2008 р.в., сірий металік, т. 0678998334
!Прицеп легковий ммз 81021 ціна

будь-якого діаметру та глибини.
Тел. 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»
ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА (б\в- 2 роки), 4 секції, за половину
вартості нового. Т.0673548081,
в с.Користова зі всіма зручностями, присадибна ділянка 0,36 га, 0973388594
!Виконуємо всі види ремонтноприватизована, 2 гаража, хлів,
літня кухня, водопровід, криниця. будівельних робіт, гіпсокартонні та
натяжні стелі виробн. Франція від
Тел. 4-14-02, 096-24-98-907
96 грн/м.кв., тел. 0965633431

ПП «Аграрна компанія-2004»

Потрібні 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;

з а п р о ш у є

ШВАЧКИ
Т.096-46-46-190
На роботу потрібен
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
по м.Волочиську із власним
легковим автомобілем

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО
ТОВ “Заготсервіс”

Поздоровлення!

ВРХ,
коней та телят

приймає

Вітаємо

Лабазюка
Сергія Петровича
з обранням
до Верховної Ради України!

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

Розрахунок на місці.
Можлива оплата
по виходу.
!Корова в с.Поляни, тел. 0984325913
!Молочний тібетський гриб,

т.0677619743
!Тюкована пашна солома,
тел. 0976514000
!Акваріум на 70л., тел. 0681721404
!Акваріум на 75л. в хорошому стані,
телю 0974078144

БЕЗКОШТОВНИЙ
БІБЛІОІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР У
ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ
БІБЛІОТЕЦІ
24 жовтня 2012 року у Волочиській
центральній районній бібліотеці відбулося відкриття БібліоІнтернет-центру.

Завдяки участі Волочиської централізованої бібліотечної системи у конкурсі
проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету» програми
«Бібліоміст» Волочиська центральна
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
районна бібліотека, дитяча бібліотека та
бібліотеки села Користова і селища
!Візок дитячий подвійний «Sigma»,
Війтівці отримали 15 сучасних комп'ютеб/в, в хорошому стані, недорого,
рів, оснащених веб-камерами, навушт. 097-044-04-38
никами з мікрофоном, ліцензоване
!Дитяче ліжко,т.0964249077
програмне забезпечення, функціональні
!Дитяче ліжко для дівчинки,
пристрої (принтер/сканер), набори
тел. 0972056537
обладнання до підключення Інтернет.
!Колиска з балдахіном, т.0980616666 Це нова можливість для бібліотек
Волочищини змінитися і відповідати
!2-х ярусне ліжко, т.0671641832
вимогам часу.
!Диван, шафа, ванна, кухонний
гарнітур, т. 0672869648
Тепер усі бажаючі можуть завітати у
ПП «ОРІЗ» (м. Волочиськ) районну бібліотеку, щоб скористатися
надає послуги з фізичної охорони безкоштовним Інтернетом.
всіх форм власності (магазини,
Шановні жителі краю! Ласкаво
склади та ін.)
Безпеку гарантуємо запрошуємо вас до бібліотеки, де ви
зможете скористатися соціальними
Тел. 067 3840657, 068 2311168 мережами, електронною поштою, а
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України також поспілкуватися з друзями по
скайпу.

БУДІВНИЦТВО

!Чистка криниць та свердловин

Тел. 0977586479

т.0679127320

2 пов., 8 м.кв. Т. 35606, 0681728401
РОБОТА
!В оренду магазин, тел. 0976262812
!1-нокімнатну квартиру,т.0979854586 !Потрібні зварювальники та
працівники на виготовлення
ЗНІМУ
бруківки, різноробочі, сторожа.
!Допоможу зняти або купити житло
Т. 0673122441
у м.Хмельницькому, т. 0974586089
!Підприємству ЦСТІПРІ потрібен
!Молода сім`я зніме квартиру.
робітник. Вимоги: 3 гр. інвалідності,
Тел. 0978518426, 0971387983
бажання працювати. Т.0980694749,
!Молода сімя зніме однокiмнатну
0679764371
квартиру. Тел. 0978863196
! На роботу потрібні спеціалісти по
!Зніму 60-80м.кв. з ремонтом по
різці та шліфовці натурального камевул. Незалежності, т.0965050439
ню. Зарплата висока. Тел.
0673122441
!Шукаю роботу по догляду за
людьми похилого віку та дітьми,
!Кар"єр "Городниця" пропонує:
щебінь, камінь, вапно. З доставкою. т. 0978976236
!Уроки англійської мови, 0986252306
Т.0673504909. Віктор
!Облицювання плиткою, 0964608294

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

320 $, тел 0986137509
!Трактор МТЗ-50 з двигуном МТЗ-80
(Д-240), 1979р.в., т.36725, 0671779329

(смт Підволочиськ)

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

Висока заробітна плата
Тел. 067-352-17-92, 3-56-89
Потрібні представники газети
«РІГ» в селах Волочиського та
Підволочиського районів.
Вимоги: наявність Інтернету.
Тел. 0978607984

ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ
по виготовленню написів
на асфальті
Тел.

0978607984

Ст.2

Тут ви також матимете вільний
доступ до інформації про можливості
навчання, працевлаштування, медичного обслуговування, культурного розвитку, ведення підприємницької діяльності
тощо.
Сайт Волочиської районної ради
http://volrada.km.ua

27 жовтня пішов з життя
тренер ДЮСШ "Колос"
Микола Іванович Островський.
Пам’ятаємо! Любимо!
Сумуємо!
Редакція газети «РІГ»

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
в газету «РІГ»

на роботу

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!
Реквізити газети «РІГ»

097-860-79-84
Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
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