ПРОДАМ / ЗДАМ
приміщення

Тел. 097-860-79-84

Продаються
квартири

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

!Будинок на квартиру у Підволочиську, тел. 0972520147

БУДІВНИЦТВО

!Виконуємо всі види ремонтних
робіт, натяжні стелі, т. 0965633431
(напроти з-ду “Номінал”)
!Здається в оренду риштування,
тел. 0961850689
!Виконуємо всі види ремонтних
робіт, тел. 0673815988
за 1м.кв. 4 тис. грн !Всі види євроремонту, фасади,
бруківка, забор, внутрішні роботи:
тел. 0967618810, 0686246946
Залишилося дві
!Виконаю ремонтні роботи дешево,
тел. 0980136598
останні квартири!
!Стандартний новий дерев’яний
застіклений балкон, тел. 0677444313,
телефонуйте з 17.00 до 19.00
!Виготовлення та встановлення
пам’ятників та монументів. Найдешевше в регіоні, виїзд та доставка.
Будинок
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750 Тел. 0680316748, 0980050980
!Вул. Гагаріна, 18, цегляний, півтора !Чистка криниць, свердловин будьякого діаметру, копання септиків,
поверха, розгляну варіанти обміну,
свердловин, тел. 0971319291
тел. 0679990568
!Надаю послуги по циклюванню
!Вул. Музейна 11/4, є земельна ділянка під добудову, тел. 0679420031, паркету (220В), тел. 0977437621
!Бруківка. Великий вибір, розуміні
0677039334
ціни. На території АТП Підволочиськ,
!С.Криваченці, тел. 0970308977
т.0679861394, 0961244923, 03543-21106
!М.Волочиськ, вул. Островського, 8,
!Міксер для гіпсу новий, 0968138028
Газ, вода, погріб, садиба 12 соток,
!Розпродаж міжкімнатних і вхідних
тел. 0979894425
!Волочиськ-1,терміново,0677201392 дверей по цінах виробника,
тел. 0974535205
!Цегляний будинок, півтора поверха, можливий варіант обміну,
тел. 0679990568
!Вул. Богуслаєва, 42, («запуття»),
від
грн за м.кв.
газ, вода, 2 погріба, гараж, сарай,
Венеціанська штукатурка,
14 сотих, тел. 0680140430
Декоративні покриття
!Двоповерховий цегляний
м. Волочиськ, в. Незал. 92,
будинок (коробка) і стара хата,
(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),
тел. 0671680257, 0984958728
Тел. 068-831-22-96,
!Волочиськ, центр, будинок півтора
068-205-00-82
поверха, газ, вода, гараж, садок, 7соток землі. Т. 0973924460, 0680572007
АВТО - МОТОТЕХНІКА
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750
ПРОДАЮ
!Двоповерховий будинок зі всіма
зручностями, площа 260м.кв., можли- !ВАЗ 2105, 1982р.в., білий, 1 100у.о.,
вий обмін на 2-х або 3-х кім. кв. з
тел. 0975446423
доплатою, тел. 0964809359
!ВАЗ 2105, 1983р.в., ц. 12 тис. грн,
!Котедж, гараж, земельна ділянка,
тел. 0973996413
тел. 0975014711
!ВАЗ 21013, 1986р.в., бєжевий,
!2-хповерховий будинок з приса1 500 у.о., тел. 0976096869
дибною ділянкою 14 сот. плюс до!ВАЗ 21093, 1994р.в. Ціна договірна.
даткова ділянка 10 сот., т. 0974858534 Тел. 0969538775, Сергій
!С.Федірки, хороший стан, т. 41791
!ЗАЗ «Славута» 12, 2006р.в., колір
!С.Скорики, тел. 0966469561
зелений, пробіг 46 тис., сигналізація,
ц-з, зимова гума, на дисках CD, Mp3.
!с.Медин, Підволочиський р-н,
потребує кап. ремонту, 0,13 га, гарне Ціна 23 тис. грн, переоформлення
50/50, тел. 0678957143
місце, тел. 0671163302

т. 067-35-21-792

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
95

!«Таврію» по деталям, т. 0971336964
!ЗІЛ-130 в гарному стані, 0976172559
!Пежо Експерт, 2,0 HDI, 2003р.в.,
пасажир, електропакет, ціна 8 000 у.о.
Тел. 0976096869
!Сітроен Берлінго, 2005р.в., пасажир, 138 тис. пробігу, титанові диски,
тел. 0972236105
!Рено Трафік, 2010р.в., 2,0 см.куб.,
84кВт на повному заряді, свіжопригнаний, тел. 0972236105
!Лада 21110, чорного кольору,
1,6см. куб, бензин, 2008р.в., 29 000
пробігу, центр. замок, сигналізація,
тоновані вікна, тел. 0972236105
!Фольцваген Т4, 2000р.в., 2,5см.куб,
ТДІ, 75 кВт, зелений металік, свіжопригнаний, тел. 0972236105
!Фольцваген Кадді, 2005р.в., SDI,
ASR, AIR BAG, ABS, свіжопригнаний,
тел. 0972236105
!Прицепи 2 ПТС-4 + ступиці,
тел. 0682032909
КУПЛЮ
!Куплю запчастини до грузових
авто ЗІЛ, ГАЗ, Урал, нові підшипники
і складські неліквіди, тел.0972188330

магазин

Екслюзивний чоловічий
та жіночий одяг з Італії
Made in Italy
Нові та якісні речі
за помірною ціною!

вул. Слави, 5

АЛЬТЕРНАТИВА
БАНКУ

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

КОМП’ЮТЕРИ
ТЕЛЕФОНИ
!Телефон Samsung i9300, Китай,

новий, тел. 0968239945, 800 грн
!Ноутбук Compaq, 2000р.в., ціна
1000 грн, торг, тел. 0968239945

КОМП’ЮТЕРИ
під замовлення, ремонт,
обслуговування, заправка
картриджів

смт Підволочиськ,
вул. Лисенка, 20а
(біля РЕСу), тел. 050 437 17 68,
097 8 123 456, 067 708 80 01

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО
!4-х річну кобилу, т. 0673844648
!Кролі бельгійський обер (фландер), новозеландець білий, прості,
тел. 0506713144
!Щенята сенбернара, т. 0963758158
!50 бджолосімей і бджолопакети,
тел. 0682032909

ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коней та телят

приймає

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

Розрахунок на місці.
Можлива оплата
по виходу.

РІЗНЕ
!Нова крупорушка переробляє 6
видів круп, виробляє 600 кг крупи в
годину, можна спробувати в роботі,
можлива установка. 65 тис. грн, тел.
0676613763
!Вигідні пропозиції з усіх видів
кредитування. Екслюзивна програма
кредитування бізнесу в сільській
місцевосці. Ліц. Нац. банку Укр. №123 від 6.10.11р.
Т. 0979071991
!Швейна машинка з столом, промислова VERITEX з Німеччини, 2 000 грн,
тел. 0680166561
!Дитячий візок в хорошому стані,
колір малиновий, тел. 0680026378
!Пропала собака породи самоїдська
лайка білого кольору з закрученим
хвостиком. Шерсть довга пряма.
Прохання повернути за винагороду.
Тел. 0961244923

З А К У П О В Л Ю Є М О

ЧОРНІ, КОЛЬОРОВІ
МЕТАЛИ
ВИСОКІ ЦІНИ!
МОЖЛИВИЙ СОМОВИВІЗ!

Тел. 0968377470

смт Підволочиськ,
вул. Д. Галицького, 43,
тел. 063 449 88 22

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
!Потрібна людина по догляду,
тел. 0679054421
!Майстер манікюр, педікюр,
перукарі, косметолог, візажист,
масажист, тел. 0673493797
!Англійська мова для школярів,
тел. 0986252306
!Потрібен продавець в м’ясний
магазин на постійну роботу,
тел. 0634110040

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

на роботу

м. Волочиськ
1. менеджера з продажу с/г техніки –
тел. 0673803592;
2. начальника відділу продажу с/г
техніки – тел. 0673803592;
3. сервісного інженера по обслуговуванню 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 , бульдозериста, 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;

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

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

vk.com/gazetarig

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
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Т.096-46-46-190 097-860-79-84

Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
Свідоцтво про реєстрацію серія КВ
ТОВ «Агротек-ХПП» смт Війтівці
№12331-1215 ПР від 21.02.2007 р.
на постійну роботу потрібні охоронці видане Міністерством юстиції України.
віком від 30-40 р., зріст від 178 см.
Тираж 3 000
000 примірників.
Служба в Збройних Силах
Засновник, редактор та видавець
обов’язкова, чесність, порядність,
Фандера Віталій Олександрович.
хороша фізична підготовка.
Відповідальність за зміст оголошень
Довідки з понеділка по п’ятницю
несе рекламодавець.
з 10.00 по 14.00 за тел. 0680596082
Віддруковано на ризографі.

ПРОДАЄМО

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

ПРОДАЄТЬСЯ
будівля діючого складу-магазину,
375,1 кв.м., вул. Незалежності, 4б
у м. Волочиськ.
Тел. 0503761565

ВОДІЇ

Все для Вашої оселі –
від підлоги до стелі!
Відкрито
новий
магазин!

необхідних документів, 067-91-00-477

Потрібні на роботу

КУПУЄМО

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

м.Волочиськ, вул. Музейна, 5,
відділ кадрів, тел. 4 06 34,
моб. 067 167 10 01

!Продам комп’ютер в хорошому

ЕЛЕКТРИК АВТОЕЛЕКТРИК

для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

!Візова підтримка оформлення всіх

ШВАЧКИ

21 % річних

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

Оплата праці висока!
ОГОЛОШЕННЯ

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

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
Приймаємо депозитні вклади від

Виходить двічі на місяць.
Тираж 3 000 екз.

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

«В Контакті»

Свідоцтво Держкомфінпослуг України
АВ 534869 від 07.06.2010 року

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

станi. Тел. 0978676164 Андрiй
!Куплю оперативну память DDR1
512Мб, тел. 0982075686
!Продається хата в с. Мирівка.
Тел. 097-820-29-12
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ !Автомобілі з ІСПАНІЇ під
замовлення. Тел. 0978319105 Віталій
енергійних комунікабельних людей з
бажанням працювати.
!Виготовлення корпусних меблів на
Посада: МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
замовлення, тел. 097 831-91-05
з продажу вікон та дверей.
!Продається хата в с. Копачівка.
Хороші умови.
Тел. 0971434734
Тел. 0977586479
!Куплю 1-кімнатну квартиру у
Волочиську. Недорого. 0976846192
Шведське підприємство «Текосом»
!Виготовлення виробів зі скла та
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ
дзеркала на замовлення. 0976565850
!Продам чавунні старі батареї
32ребра, тел +380971194412
Офіційне працевлаштування, повер!Продається стіл МИККЕ (IKEA
нення половини вартості проїзду
Швеція) білий, тел. 093 659 54 05
смт Підволочиськ,
тел. (03543) 2-10-96, 096-394-00-27 !Терміново зніму квартиру у
Волочиську. 0967830529
!Продам мед. Звертатись за
На постійну роботу запрошуються
тел. 0982312721 Володя
!Продам Б/У комп'ютер, системний
блок та монітор, тел. 0971194412
!Продам универсальный модуль
Висока заробітна плата
управления стеклоподъемником
Тел. 067-352-17-92
Alligator AU-96 Б/У, тел. 0982075686
!Знiму житло у Волочиську.
Тел.0977652463

ШВАЧКИ

PI

(150) від
2.04.13р.

«Персона»

098-942-66-36

газета

!С.Користова, можливий обмін, розглянемо різні варіанти, т. 0673107428
Земельну ділянку
Однокімнатну квартиру
!с.Прусівці, 0,10 га, тел. 0972520147
!Широкий вибір однокімнатних
Інше
квартир. Агенція нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий !Приміщення 245 м.кв. по вул. Копапобуткомбінат). Т. 0976436379, 36651 чівська, 1 під склад, цех, майстерню.
!Вул. Уральська, 24, тел. 0983924119 Є вода, 380В, поряд газ, 220 тис. грн,
тел. 0676613763
!Вул. Запорізька, 1, 9-ий пов.,
!Гараж, тел. 0963989590
приватизована, терміново,
тел. 0971427244, 0988912322
!Гараж, вул. Музейна, т. 0679420031
!Район «Поділля», тел. 0979442820
!Магазин біля нового ринку, 45м.кв.,
готовий до використання,0975168805
!Р-н цукрового заводу, заг. пл.
36,6м.кв., 2-ий пов., ціна договірна,
!Магазин в центрі, 85 м.кв.,
тел. 0967451215
2 окремих входи, тел. 0974535205
!Приватизована кімната у гуртожит- !Приміщення, вул. Незалежності, 5,
ку зі всіма зручностями, т.0977745634 тел. 0675941323
Двокімнатну квартиру
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
у Підволочиську 6 х 10 м.,
!Вул. Починка, 5/2, тел. 0678337499
3 фази, утеплене,цегляне,
!Вул. Лисенка, 1, 53м2, т. 0965058302
під офіс або гараж
!Вул. Пушкіна, тел. 0982945637
!Р-н «Поділля», 2-ий поверх,
тел. 0976738814
КУПЛЮ
Трикімнатну квартиру
!Куплю хату у Волочиському р-ні,
!Широкий вибір трикімнатних квар- тел. 0671565587
тир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побут- !У Підволочиську, недорого,
тел. 0966322925
комбінат) Т. 0976436379, 36651
ЗДАМ
2
!1/5, 60м , 40 тис. у.о., т. 0673842719
!Приміщення
28
м2, 45 м2,120 м2,
!Підволочиськ, тел. 0964495097
260 м2, тел. 0672760111, 0974971751
!1-ий поверх, тел. 0677038707
!Магазин в оренду, тел. 0976262812
!Вул. Пушкіна, 4, під офіс, магазин,
!Приміщення 25м.кв. напроти готетел. 0977506820
лю «Дружба», тел. 0976124722
Чотирикімнатну квартиру
!Приміщення площею 35м.кв.
2
!Підволочиськ, 100м , ціна
під магазин, офіс, аптеку і т. д.,
договірна, т. 0979801816
тел. 0974535205
!Вул. Подільська, 23, 116м.кв.,
!Кімната в гуртожитку машзаводу,
тел. 0677038707
тел. 0964548759
ОБМІН

ПРОДАЮ

№6

ОГОЛОШЕННЯ Волочиського та Підволочиського районів

інформаційна

НЕРУХОМІСТЬ

Ст.2

м. Волочиськ,
вул. Довженка 2/1
(новий ринок).
Тел. 03845-4-17-72,
моб. 097-344-85-84

Знижка
Чекаємо Ваше резюме.
Е-mail:
favoryt_m@ukr.net.
Е-mail: favoryt_m@ukr.net.
Контактна особа: Наталя, тел. 097-462-17-09

ПОТРІБЕН
МЕНЕДЖЕР
З ПРОДАЖУ

5

%

Бажано з власним автомобілем. Можливість кар’єрного
росту та реалізації себе. Якщо Ви молоді, повні сил,
бажаєте бути незалежним та набути багато цікавих
знайомств – ВАМ ДО НАС !!!

РОБОТА

зі стажем роботи не менше 3 років

кат. С, Е

на вантажні авто

Христос восрес!

Знижка діє до 1.05.2013 р.

Щоб отримувати електронну версію газети “РІГ” вишліть свій е-mail за адресою gazetarig@mail.ru
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Свідоцтво про реєстрацію фін. установи ЛД №140
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Пасха наша - Христос
Великдень - чудове свято! Мільйони людей цього дня сповнені радістю і вітають один одного словами:
«Христос воскрес. Воістину воскрес!»
Це чудово! Але чи всі ми розуміємо
значення слів, які вимовляємо?
Щоб воскреснути, Господу Христу
спочатку потрібно було... померти.
Всякий, хто знає подробиці смерті
Христа, розуміє, якою неймовірно
важкою була остання доба земного
шляху Ісуса. Зрада, катування,
приниження, дорога на Голгофу,
розп'яття... Якою силою волі потрібно
було володіти, щоб пройти це і не
завагатися.
Дехто може й скаже: що особливого в смерті, коли ти в полоні,
коли про твої бажання ніхто не питає?
Хочуть - битимуть, принижуватимуть,
знущатимуться... Хіба мало в історії
людства без жалю замучених людей?
Так, замучених багато. Але приклад смерті Ісуса Христа - це не
просто смерть від руки ворога або
ката. Зрозумій це! Христос був не
тільки людиною - Він був Божим
Сином. Він міг зупинити будь-кого, хто
намагався б зробити замах на Нього.
Але Ісус не зробив цього! Він пішов на
хрест свідомо! Він знав, що у нас з тобою просто немає іншого шансу
врятуватися і знайти мир з Богом. Ісус
помер за нас! Він став жертвою за
гріхи всіх людей!
Вже будучи на хресті, Ісус сказав:
«Отче, відпусти їм, - бо не знають, що
чинять вони!» Що було б з нами, якби
останньою молитвою Христа стала,
наприклад, така: «Отче! Ти бачиш,
люди загрузнули в злі і ненависті.
Вони не заслуговують Твого прощення, вони не шукають порятунку в Тобі.
Людина була і залишилася невірною,
невдячною. Одного разу Ти, Отче,
помістив чоловіка і жінку в Едемський
сад і дав їм все для щасливого життя.
Людина не оцінила цього. Ти послав
Мене, Сина Свого, сюди, на землю,
щоб Моя смерть стала спокутуванням
за гріхи всіх людей, але... людина не
цінує і цього. Я на хресті, а люди
насміхаються, глузують, плюють...
Вони не заслуговують прощення,
Отче...»
Напевно, тільки там, на небі ми
до кінця усвідомимо, що зробив для

кожного з нас Ісус Христос, коли ліг на
хрест, коли Його долоні пробили грубі
цвяхи римлян, коли кров стікала по
Його тілу і крапала на землю, де стояв
натовп, що насміхався. Але, якщо
зараз твоє серце відкрите, якщо ти
розумієш, що слова «Христос
воскрес!» - це не слова якогось
святкового обряду, що в смерті та
воскресінні Ісуса Христа - велич Божої
любові до кожного з нас, тоді саме
зараз визнай Бога і прийми Його
любов. Скажи так:
«Отче Небесний! Я дякую Тобі за
Твою любов до мене. Я так мало
знав про Тебе раніше.
Я не раз говорив «Христос воскрес!», але не розумів, що приховано за цими словами. Через
жертву Ісуса Христа я хочу примиритися з Тобою, Отче. Пробач
мені. Пробач всі мої гріхи. Я вірю,
що Ісус Христос приходив на цю
землю, був розп'ятий і на третій
день воскрес. Він віддав Своє життя
за гріхи всіх людей, у тому числі й
за мої. Я дякую Тобі, Боже, за цю
велику жертву. Амінь!»
Багато-багато разів я бачив, як
життя людей, які говорили слова такої
молитви від щирого серця, абсолютно
змінювалося. Бог немов збирає
латочки понівечених людських душ,
зшиває їх Своєю любов'ю, відновлює
зруйноване, повертає втрачене. Це
дивно! Коли вчорашній наркоман
проповідує Слово Боже і надихає своєю вірою і прикладом свого життя
сотні, здавалося б, благополучних
людей - хіба це не диво? Скільки їх,
тих що втратили надію на майбутнє і
що раптом знайшли себе в Господі?
Сотні? Тисячі? Сотні тисяч? За
відродження, «воскресіння» кожної
людини можна сказати тільки одне слава Тобі, Господи! Ти насправді
Великий і Всемогутній. Ти насправді
приклад нескінченної любові до всіх
нас.
Якщо ти щиро вимовив слова
молитви, Великдень цього року
назавжди залишиться в твоїй пам'яті.
Геннадій Новіков,
газета «Слово життя»

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

ШТУЧНЕ
ЗАПЛІДНЕННЯ
СВИНЕЙ
м.Волочиськ,
ветеринарна аптека
на території ринку
Тел. 097 94 44 019

