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Skoda Octavia, 2008 р.в, 1.9,
мех., 157 тис.км., стан хороший,
ліфтбек, колір сірий
т.:(050)303-40-43,(097)111-44-11

Honda Accord, 2015 р.в, 2.4,
37 тис.км., авт., стан відмінний,
седан, колір сірий металік
т.:(067)526-16-20

Kia Ceed, 2019 р.в, 1,6, механіка,
новий, хетчбек, колір на вибір
металік
т.:(098)292-30-30,(095)292-30-30

ЕЛЕКТРОННІ ПРАВА:
ЧОМУ НЕ В УСІХ ПРАЦЮЮТЬ
І ЩО РОБИТИ
Лише 2,5 млн із 9,5 млн українських водіїв після
запуску додатку Дія зможуть отримати електронне
посвідчення, тому у багатьох виникли проблеми із
завантаженням цифрових документів. У Міністерстві
цифрової трансформації розповіли, з чим пов’язані ці
проблеми і як їх вирішити.
Справа у тому, що саме стільки автовласників мають повні та
коректні записи у держреєстрі транспортних засобів МВС.
– Єдиний державний реєстр транспортних засобів МВС
сформувався у 2013 році. Тому повні та достовірні записи
у ньому стосувалися переважно громадян, що отримали
посвідчення водія після 2013 року. Головне – вони мають
оцифровану фотографію, – пояснили в міністерстві.
У Мінцифри для вирішення цієї проблеми синхронізували
транспортний та демографічний реєстри – тобто звірили
дані про громадян з посвідченням водія в обох реєстрах та
підтягнули фото з демографічного у записи транспортного.
– Такий крок спрацював лише з тими громадянами, що мають
біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Потенційна
аудиторія мобільного додатку розширилася до 5,5 млн водіїв,
– запевняють чиновники.
Ще одна проблема виникла під час аутентифікації у додатку
Дія через некоректність записів у транспортному реєстрі.
У деяких регіонах його вели у паперовому виді, таблицях і
застарілих базах даних. Це спричинило велику кількість
помилок.
Для її вирішення у Мінцифри запровадили додаткову
верифікацію документів в Електронному кабінеті водія. Там
автовласнику пропонують завантажити фото посвідчення і
заповнити невелику форму. Сервісний центр МВС перевірить
заявку і водій отримає доступ.
Проте попереджають, що навіть після цих удосконалень
ймовірна ситуація, коли Дія не відображатиме документи
користувача. Наприклад, якщо водії мають ламіновані чи
паперові права старого зразку або ж змінювали особисті
дані після отримання посвідчення. У такому випадку варто
замінити документи на сучасні.
За останніми даними, в мобільному додатку Дія успішно
відображено 165,9 тис. водійських посвідчень і 133,6 тис.
техпаспортів.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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Автосервіс Запоріжжя
ŠKODA Сервіс Інтеравто-Плюс
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова 111
Тел.: (061) 2800882
Графік роботы: ПН-ПТ: 8:30-17:30
СБ: 9:00-15:00 НД: вихідний
E-mail: sto@interauto.zp.ua
http://www.inter.avto.zp.ua

Компанія ТОВ “ІНТЕРАВТО ПЛЮС” є офіційним дилером ŠKODA в
Запоріжжі та Запорізькій області. Наша сучасна станція технічного
обслуговування автоцентру «Інтеравто Плюс» надає весь спектр послуг
для автомобілів марки ŠKODA.

Автосервіс Mercedes-Benz
м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 69-A
Тел.: (061) 212-40-00
Графік роботы: з 9.00 до 18.00
E-mail: office@mercedes-benz-autodom.zp.ua
http://mercedes-benz-autodom.zp.ua/
Mercedes-Benz незалежний сервіс в Запоріжжі пропонує Вам повний
комплекс послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Mercedes-Benz.

Автосервіс Запоріжжя
Бош Авто Сервіс Таксопарк
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4
Тел.: (067) 679-96-96, (050) 325-96-96
Графік роботи: з 9:00 до 18:00,
вихідний – субота, неділя
E-mail: service1@bas.zp.ua
http://bas.zp.ua
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● Volkswagen Caddy, вантаж.,

●

●
●
●

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

ЗНІМУ
● Квартиру. Будь який район
т.0678531643

АВТО

●
●
●
●

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

● Audi A6, 3 л, автомат, 2005

●

НЕРУХОМІСТЬ

●

ЗДАМ
● Сдам

однокомнатную
квартиру по ул. Сергея
Сенека (Правый Берег) .
Не дорого. т.0676129135,
0663414480

●
●

ПРОДАМ
● Продам будинок (1976р)
с. Азовське (Фрунзе) або
обмін м Генічеськ. Будинок
заг. площа 53, 2, житлова
45, 5, допоміжна 7, 7. Город
7 соток. Загальна площа
город + будинок 0, 19 га.
ціна 23 тис, оформлення
50/50 т.0975092579 після
19, 00

●

●

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

●

●

●

● 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)

●

●

р. в., седан, 255 тис. км, чорний, шкіряний салон, бензин,
2-х зоний клімат-контроль,
можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
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. (061) 2207778,
0676110776
Ford Mondeo, 2011 р. в., 1, 6 л,
механіка, 145 тис. км, металік,
тканина, седан, 2-х зонний
клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0502869684,
0676123946
Land Rover Freelander, 2011 р.
в., 2. 2 л, 146 тис. км, автомат,
турбо дизель, позашляховик,
колір-чорний, шкіра, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061) 2207778
Mercedes E-Class, 2008 р. в.,
Turbo, 175 тис. км, 3. 0 л, бензин, автомат, седан, коліркоричневий, можливий обмін
і кредит т.0676110776, (061)
2207778
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, кліматконтроль, можливий обмін
і
кредит
т.0676123946,
0502869684
Renault Espace, 2006 р. в.,
2, 2 л, механіка, 190 тис. км,
велюр, мінівен, 2-х зонний
клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин, 1, 8 л, механіка, 124 тис.
км, чорний металік, кліматконтроль, можливий обмін і
кредит т.0676110776, (061)
2207778

●
●
●
●

РЕМОНТНІ

2012 р. в., 115 тис. км, 1. 6 л,
дизель, механіка, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
Volkswagen e-Golf, електро,
2016 р. в., автомат, шкіра,
хетчбек, 47 тис. км, 1 л, колірсиній, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
Будь-які запчастини на будьяке авто за оптовими цінами т.
(061) 2207778, 0676110776
Гума зима 225 / 60R17 і 235 /
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 зимовою
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

● Ремонт и гарантийное

обслуживание: холодильников, холодильного оборудования, кондиционеров,
стиральных машин автомат,
водонагревателей, посудомоек, СВЧ-печей. Оплата по
наличному и безналичному
расчету т. (061) 2707263,
0676134554, (0612) 954023

● Антени супутникові, Т2, Установка. Ремонт.Відновлення.
Українські канали т. (061)
2708190
● Заміна ущільнювальної гуми на
холодильнику т.0507153657
● Антени супутникові. Цифрове
телебачення. Т2 (32 українські
канали) т.0972767257

РИТУАЛЬНІ
● Пам'ятники різні т.0975613782,
0668633258, 0631465951

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

● Ремонт холодильників,

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

● Ванна

під ключ. Ремонт
під ключ. Штукатурка, гіпс,
сантехніка, плитка, пластик
т.0507274090, 0983936598

● РЕМОНТ Холодильників,

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

КУПЛЮ
● Дорого куплю мотоциклы

Ява, Минск, Планета и др. в
любом состоянии, а так же
новые и б/у запчасти к ним
т.0507172334

ТРАНСПОРТНІ
ІНШІ

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

● Прийом строчних оголошень ● Ремонт холодильників, пральі блочної реклами в газету
«Ринок плюс» т. (061)
2894828

них машин
0962242212

т.0667102450,

● Вантажоперевезення

т.0995560921

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

● Радіо-реклама в супермаркетах: «Сільпо», «Аврора»,
«City Mall» – кошторису від
700 грн, реклама працює
при
будь-яких
умовах
т.0663384713,
(061)
2894828

Ä Ополіскувач для білизни по

всій Україні від 5 літрів за
ціною 65 гривень за 1 штуку.
Мило рідке 5 літрів по 35 гривень за 5 літрів т.0956875193
Ірина

● Реклама в будівельних

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

КУПЛЮ
● Куплю ТВ імпортний. Будь-

ПОБУТОВІ

який стан
0937500020

т.0994407770,

● Реклама в пресі по всій
Україні: від звичайного
оголошення до блочної
реклами т.0663384713

● Розповсюдження

рекламного матеріалу в Запоріжжі,
Мелітополі т.0663384713

НАВЧАННЯ
Ä Вступ до вищих навчальних закладів Словаччини.
100% гарантія, підтримка,
супровід. Заключаємо з
Вами офіційний договір.
т.0683204595, Наталія

òóäè «ÀâòîÐèíîê»»
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охоронці,
будівельники,
електрики,
різноробочі.
Вахта. Гуртожиток надаємо.
т.0931364688
● Запрошуємо операторів на
гранулятор. В. Хортиця, З/п
щоденно т.0638096922

● Терміново
ПРОДАМ

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

● Терміново

потрібні
будівельники
різних
спеціальностей, вантажники.
Охоронці,
вахта.
Оплата
гідна. Київ, житло надаємо
т.0679684357

● Терміново

потрібні
поклейщики оголошень
т.0991804183,
(061)
2894830

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

● До редакції злагодженого,
● Продам холодильники, морозилки
«Bosch»,
печі,
пральні машини автомат,
телевізори, кофеаппарати, б
/ у Німеччині т.0979107889

стабільно-розвивающогося
колективу потрібні Call менеджери. Вимога – вміння
спілкуватися з людьми,
бажання
працювати.
Досвід роботи вітається.
При необхідності і Вашому
бажанні – навчимо. Вік –
30-45 років т.0663384713,
0670105060

● Терміново потрібні промоутери (раздача поліграфії
в руки) т.0991804183

Ä Водители кат.Д требуются
для работы на маршрутах
г. Киева. Доход 1500
грн в день. Жилье
предоставляемт.0676000161,
0665215397 *ПРИМІТКА

ШУКАЮ
● Женщина 60 лет ищет работу,
рассмотрю любые варианты
т.0978499851

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ
● Сетка-рабица, армопояс, сварные сетки, гвозди. Низкие цены
т. (061) 2701254, 0996222821,
0976441474
Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40 кВт.под
заказ. Доставка. tor-trans. com.
ua
т.
(057)
7595006,
0999029485, 0980251919

САД. ГОРОД

ОКНА. ДВЕРІ
● Двері металеві, рещітки, ворота, забори та інше т. (061)
2710248, 0994584716

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОДАМ
● 1 класс огнестойкости.

Сертификат.Норма покраски
250 грамм на метр. 2 слоя
для огнезащиты, 1 слой от
шашеля. Обработка новой
древесины. Б-у древесину
нужно зачистить до белого материала болгаркой
и обработать. Гарантия 8
лет.10 л на 20 м дерева
т.0667839855

● Введение

сигал или
других
рекомендуемых
микроудобрений дронами
на Ваших полях, ягодниках,
садах. Без повреждения земельного слоя. Работаем по
Украине по договору. Подробнее на Агросолум. Представитель: 0667839855

РОБОТА
ПОТРІБНІ
● В рекламне бюро повного
циклу потрібен менеджер
з досвідом роботи в сфері
реклами т.0676111480

● Потрібен менеджер від 30 до
48 років т.0676111480

● Терміново до Києва потрібні:
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