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Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàïðàâî, òàì áóäå «Êàëåíäàð 2020»? Â³í òàì áóäå, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

Ðåêëàìà â ðóáðèö³ «Áóä³âíèöòâî» çà ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

БУДМАТЕРІАЛИ
● Покрівля будь-яка: фронтони,
пластик, сайдинг, паркани, профнастил, бляшані вироби, водостік
т.0957773538

● Продам дрова т.0673552441

АВТО
ПРОДАМ

65R17 по 4 шт.т. (061) 2207778,
0676110776
● Дзеркало ліве Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
● Диски зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776
● Комплект 215 \ 55R17 Petlas
зима 2018. т. (061) 2207778,
0676110776
● Комплект зима Michelin Latitude
Alpin R18 т. (061) 2207778,
0676110776
● Комплект шин всесезонка 265 /
60R18 Kumho Solus KL21 т. (061)
2207778, 0676110776 Комплект
дисків c зимовищу гумою Mercedes
ML т. (061) 2207778, 0676110776
● Корпус дзеркала W211 т. (061)
2207778, 0676110776
● Масло моторне Оригінальне
Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776
● Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776
● Тосол 5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776
Ä Причепи автомобільні ТМ «Лев»,
1-2х вісні. Розміри 1, 1х1, 3-3, 6х1,
6. У пр-ве використовуємо висококач. метал і німецькі комплектуючі
(ресори, засувки, замки). Гарантія
5 лет.Рассрочка. Завод-виробник
т.0671181888,
0503098085,
0939554802

● 3 ряд сидінь Pajero т. (061) 2207778,
0676110776

● Audi A4, OFICIAL, 2008 р. в., 127

●

Автовикуп! Терміново! Куплю
авто в будь-якому стані. Дорого
т.0997171087

тис. км, 1. 8 л, бензин, автомат, можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

НЕРУХОМІСТЬ
ЗДАМ

● Bridgestone Blizzak 195 \ 65R15
зима комплект + диски Skoda т.
(061) 2207778, 0676110776 Літні
шини 205/60 / R16 Fulda Carat
Progresso 2шт.т. (061) 2207778,
0676110776

● Citroen C1, OFICIAL, 2018 р. в., 12 ●
тис. Км, 1 л, автомат, бензин, можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

● Dunlop SP Sport R20 Run Flat
Germany т.
0676110776

(061)

2207778,

● Honda CR-V, 2011 р. в., 2, 4 л, автомат, бензин, 110 тис. км, шкіра,
клімат-контроль, можливий обмін і
кредит т.0502869684, 0676123946

● Mercedes-Benz C 300, 2011 р. в.,
автомат, бензин, 3, 0 л, 114 тис.
Км, бортовий комп'ютер, шкіряний
салон, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

● Nissan Micra, 2007 р. в., 97 тис.
км, 1. 4 л, бензин, автомат, можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

● Opel Antara, 2014 р. в., 2. 2 л, дизель, 88 тис. Км, механіка, повний
привід, шкіра, клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

● Volkswagen Caddy, Вантаж., У 2012
р. в., 115 тис. км, 1. 6 л, дизель,
механіка, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

● Будь-які запчастини на будьяке авто за оптову ценам т. (061)
2207778, 0676110776

● Гума зима 225 / 60R17 и 235 /
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●

Здається 3-х квартира по вул.
Європейської (Малиновського)
в Космічному мкр т.0501327317,
0963970904, 0635290873

Здам в оренду торговий
павільйон на ринку Піски,
світло,
вода,
кондиціонер
т.0975568272

●

Здам склад в Центрі. Відмінні
під'їзні шляхи, окремий вхід, без
опалення, мінімум комунікацій,
220
м2
т.06679139156,
0999848360

ПРОДАМ

●

Продам дачу – пгт.Славгород – на межі Запорізької і
Дніпропетровської областей,
екологічно
чистий
район,
капітальний 2-х поверховий
будинок, ділянка 6 соток, є
додаткова дільниця – 9 соток
т.0663384713

●

Продам дачу на Великому
Лугу: будинок 6 на 8, душ,
туалет на вулиці, сад, 6 соток
землі, стоянка для авто з ямою,
підвал. Район «Ренесанс»,
маршруткою від Бородінського
15 мінут.Цена договірна або
міняю на однокімнатну квартиру
т.0509609600

●

Продам будинок в м Пологи.
Загальна площа 196м2, житлова 115м2, город 15 соток. Всі
комунікації т.0677413993

ñþäè «Êàëåíäàð 2020»
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● Куплю ТВ імпортний. У будь-якому ● Радіо-реклама в супермаркетах:
стані т.0994407770, 0937500020

● Куплю неробочі холодильники,
пральні машини, мікрохвильові печі
т.0502370535, 0689037232

ПРОДАМ

«Сільпо», «Варус», «Аврора»,
«City Mall» – кошторису від 700
грн, реклама працює при будьяких умовах т.0663384713, (061)
2894828

●

Реклама в будівельних
гіпермаркетах «Епіцентр» та
«Нова Лінія» – аудіо + відео
+ інфо-панель + Е-постер! Реклама, яку вимкнути неможливо
т.0663384713

ТРАНСПОРТНІ
●

РЕМОНТ
Холодильників,
пральних
машин
,,
мікрохвильовок, бойлерів, і
іншої побутової техніки. Швидко!
Якісно! Недорого! Виїзд майстра
в день заявки. т.0681853227,
0731853227,
0661469819

Ðåêëàìà â ðóáðèö³ «Íåäðóõîì³ñòü» çà ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

●

боллер,
водонагрівачі,
кондиціонери. Продаж, Монтаж,
обслуговування, гарантія, aircon.
zp. ua т.7079790, 0997079770,
0977079790,
0737079790

● Вантажоперевезення
т.0979107889,

●

Продам торговий павільйон
на ринку Піски на 2 окремі
входи, світло, вода. кондиціонер
т.0975568272

0995560921

●

Продаж
опалювальної
техніки зі складу (котли, колонки, водонагрівачі тощо) проект,
монтаж, сервіс т. (061) 2707957

●

Продам ділянку, 15 соток,
можна під будівництво. Продам будинок 60м2, 6 кімнат,
тимчасова будівля, підвал, с.
Канівське Запорізька область
т.0671558902, 0678331190

● Ремонт холодильників, пральних
машин т.0667102450, 0979775279

Ї

●

Срочно !!! Продаємо, затишний доглянутий будинок,
в місті Бердянськ на ближній
горе 5 кімнат, кухня. 2двора,
2 гаража, підвал, літня кухня, зручності в будинку, і на
вулиці, документи в порядку,
будинок добротний, утеплений,
облічкован, пластикові вікна,
металочерепиця, кондиціонер.
Дзвонити після обіду, всі питання по т. + 380957506081
Володимир Іванович (господар)

РЕМОНТНІ

● Холодильники,

морозилки,
Bosh, Liebherr, печі, пральні,
машінкіавтомат, телевізори Smart,
кавові апарати, пилососи, б / у
Німеччині т.0979107889

САД. ГОРОД.
● Дрова т.0632443998, 0673552441

● Ремонт холодильників, пральних
машин т.066102450

●

Ремонт холодильників,
пральних машин. Всі райони
міста. Якісно, з гарантією
т.0979223295, 0505578846

ЗНІМУ
●

Зніму
квартиру
будьякий район т.0678531643,
0933737129

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

Куплю б / у холодильник,
пральну
машинку
т.0676134554

РЕКЛАМНІ

●

●

Весь комплекс рекламних
послуг по Запорізькій області
в одному місці – ТОВ РБ Еверест
– швидко, якісно, ??надійно, з
ПДВ! Телефонуйте: 0663384713,
0670105060

●

Прийом малих оголошень і
блочної реклами в газету «Ринок
плюс» т. (061) 2894828

● Поширення рекламного матеріалу
в Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі
т.0663384713

●

Реклама в пресі всієї
України: від сатиричного оголошення до блочної реклами
т.0663384713
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●

●

ДІСТАЛИ ТАРГАНИ? (Клопи,
блохи, мурашки, миші, щури
та інша нечисть ...) 100% результат без газу і генеральних
прибирань Безпечно для людей
і домашніх тварин! Від 150 грн.
т. +38098516-33-92 +3806372796-16

Ремонт і гарантійне обслуговування:
холодильників,
обладнання,
холодильного
кондиціонерів, пральних машин
автомат, водонагрівачів, посудомийок, СВЧ-печей. Оплата
за готівковим і безготівковим
розрахунком т. (061) 2707263,
0676134554, (0612) 954023

● Електрик на виробництво. В. Луг. З
/ п 10 000 грн. т.0674399810

Ä

Інформація про роботу в
Словаччині – компании потрібні
працівники-будівельники для
робіт по утепленню (пінопласт,
Мінвата, сітка), а такоже
штукатурка, «короїд», пофарбування, армування, опалубка
(бетон), машинна штукатурка,
гіпсокартон т.0506786020 ,
0687451452 * Примітка

ПРОМЗОНА

БУДІВЕЛЬНІ

ПРОДАМ
Ä Котли твердопаливні «Кобзар»

надійні,
сучасні,
прості
у
використанні.
Сталь-4
мм,
термомеханічний регулятор тяги,
площа обігріву 100-300м2. Власне
пр-во, «Канівський механ. З-д».
Сайт заводу: frezer. com. ua
т.0961059178, (047) 3631062

Ä

Водії кат.Д потрібні для
роботи на маршрутах м.Києва.
З / п 1500 грн в Переяслав день.
Житло надаємо т.0665215397,
0676000161 * Примітка

Ä

РІЗНЕ

Охоронної компанії «G4S»
требуются охранники на вахту
по регіонах України. Графік
роботи: 15/15, 30/15, зміни по
12 годин. Офіційне працевлаштування, безкоштовне житло,
форма, харчування. Зарплата
без затримок! т.0964738080,
0934738080, 0954738080 *
Примітка

●

Продам Українську радянську
енциклопедію, 12 томів. Видання 1980 року. тел.0501327317,
0963970904

●

Міжповерхові
комори,
тамбурні
перегородки,
будівництво
та
ремонт,
металеві
двері,
кладка
печей
т.0962900325

● Продам молоко оптом т.0677067770,
0997129077

ВІКНА. ДВЕРІ
● Двері металеві, решітки, ворота,

Ä Потрібні на роботу, м. Київ: екска-

ваторник, будівельники різніх
спеціальностей, вантажники, зварювальники, різноробочі, охоронці,
робота вахтовим методом, з / п висока т.0679684357

паркани і ін т. (061) 2710248,
0994584716

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ...
●

Втрачені документи: диплом
кваліфікованого робітника АР
19892073 кваліфікація бухгалтер А 360506 та додаток до диплома № 229079 від 27. 06. 02
ПТУ № 62 с. Велика Білозерка
на і'мя Бочаровой Наталії
Андріївні вважаті Недійсними.

Ðåêëàìà â ðóáðèö³ «Ðîáîòà» çà ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

Ä Регіональний торговий представ-

ник по засобах захисту рослин.
Вітається агрономічну освіту та
наявність особистого автомобіля.
Е-mail для резюме: atontd2013 @
gmail. com, www. tamis. сom. ua
т.0509375657,
0675101307
*
Примітка

Ä Терміново потрібні на роботу до

Київа:
будівельники
різніх
спеціальностей, муляри, зварювальники, фасадчики, монолітчикі
різноробочі та охоронці, допомога з
житлом, вахта, з / п договірна, гарні
умови праці т.0671888494 *
Примітка

●

ПОКРІВЕЛЬНІ, ФАСАДНІ РОБОТИ, і МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
будь-якої складності. Продаж
матеріалів: металочерепиця,
бітумна черепиця, профнастил,
ПВХ МЕМБРАНА і т.д. Водостічні
системи, УТЕПЛЮВАЧІ, ПЛІВКИ
З Вами працюють тільки
професіонали! т. (061) 2227150,
0503418756,
0676141147
www. leon. zp. ua АЕ №182382

ШУКАЮ
●

●

Загублений студентський
квиток серія АР №12191709 на
имя Швець Світлани Анатоліївні
вважаті недійсним.

●

ТОВ «ПРОМСЕРВИСГРУП»
код 38839589, ПП «ПОЗИТРОН»
код 34830027 була загублена
печатка. Просимо вважати
печатку недійсними.

Водій-професіонал
жем більше 40 років,
категоріями
шукає
Пенсіонер. Без фізичних
жень т.0508334780

зі стаз усіма
роботу.
наванта-

●

Професійна
швачканадомница, стаж більше 30 лет.т.
(063) 5290873, (050) 1327317,
(096) 3970904. Таїсія

●

Загублений студентський квиток №2015120 від Запорізького
медичного університету на ім'я
Левченко Луїзи Анатоліївни
вважати недійсним.

РОБОТА
ПОТРІБНІ
● Колишнім керівникам середньої,
вищої ланки, офіс т.0664682379

●

САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА.
Встановлення побутової техніки.
Монтаж, ремонт, збирання
меблів Будь-яка допомога. НЕ
ДОРОГО. т.0964733760 Email:
sashapojoga1@gmail.com

● Покоївка в готель в р-ні Ма●
●
●

лого ринка. Графік добу / 2
т.0665229959
Підробіток. Комьюніті менеджер
т.0677371138
Работа, підробіток. Навчу сам
т.0972905439
Запрошуємо
різноробочих,
операторів на гранулятор. В.Хортиця.
Оплата договірна т.0638096922

●

В рекламне агентство повного циклу потрібен менеджер з
досвідом роботи в сфері реклами т.0676111480

● Водій на Камаз з причепом. З /
п від 13 000грн. т.0676189009,
0676129838

●

Водій-експедитор, кат. В, з /
п 500грн /день т.0662736825,
0962891031

●

РЕМОНТ котлів, колонок,
водонагрівачів. Запчастини. ТО.
Гарантія. Монтаж систем опалення та водопостачання, тепла
підлога. Кваліфікований підбір
опалювального обладнання,
пусконалагоджувальні роботи
та балансування систем опалення. ПРОЕКТ. МОНТАЖ. СЕРВІС
т.0504845510, 0938278637

● Менеджер із закупівлі соняшнику.
З о / р. т.0967797971

●

На постійну роботу в
Шевченківському
районі
потрібно кваліфікований токар.
З / п 6000грн т.0953419394,
0673419394

●

ПОБУТОВІ

Оголошується
конкурс
на
заміщення вакантної посади. Можливо, як підробіток
т.0971484243

● Слюсар-ремонтник з ремонту

●

устаткування. На виробництво.
ЗП від 9000 грн. т.0676618570 2.
Зварювальник (газоелектрозварник) з о / р. З / п від 10000 грн.
т.0676618570
Спеціаліст в цех екстракції. З / п
від 10 000грн. т.0676144480

●

Терміново потрібні кур'єри,
промоутери
т.0990525419,
(061) 2894830

●

Терміново потрібні промоутери (роздача поліграфії в руки)
т.0991804183

●

Срочно требуются расклейщики оголошень т.0991804183,
(061) 2894830

ІНШІ
Ä Допомога та вирішення всіх проблем: бізнес, кар'єра, особисте
життя, людські заздрості. Допомога
в ізбаленіі від самотності і
суперників. Допоможу повернути
кохану людину. збережу сімейне
вогнище.
Результатом
будете
задоволені т.0989510583 Катерина

Â³ää³ë ðåêëàìè:

●

Потрібен менеджер від 30 до 48
років т.0676111480

● Требуется уборщица, в район Малого ринку, звертатися за телефоном
0964128246 Зп 1000 грн. Прибирати
з 9 до 10

7
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