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Скажіть, якщо я піду наліво, там буде «Перша сторінка»? Вона там буде, навіть якщо ви туди не підете.

туди «Перша сторінка»

№08 24.03.2021

Скажіть, якщо я піду направо, там буде «АвтоРинок»? Він там буде, навіть якщо ви туди не підете.

сюди «АвтоРинок»
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Скажіть, якщо я піду наліво, там буде «Будівництво»? Воно там буде, навіть якщо ви туди не підете.

Kia Niro, 2018 р.в, 1.6 інж., автомат,
позашляховик, без пробігу, стан
новий, колір чорний
т.: (061)213-83-40, (067)550-82-83

Zotye Z100, 2015р.в, 3.0 інж.,
автомат, без пробігу, стан новий,
хетчбек, колір сріблястий
т.: (061)222-40-14, (067)614-41-00

Chevrolet Lacetti, 2008 р.в, 1.4 інж,
механіка, 63тис.км., седан, стан
відмінний, колір апельсин металік
т.: (050)303-40-43, (097)111-44-11

№08 24.03.2021

Скажіть, якщо я піду направо, там будуть «Оголошення»? Вони там будуть, навіть якщо ви туди не підете.

сюди «Оголошення»

Скажіть, якщо я піду наліво, там будуе «Робота»? Вона там будуть, навіть якщо ви туди не підете.

№08 24.03.2021

АВТО
КУПЛЮ
●●Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврію, Славуту,
Ланос, Сенс у будь якому стані
або на запчастини. Швидко. Дорого т.0997720050, 0981776050

●●Куплю

коробку
передач
5-ст головки, блоки, двигуни до ВАЗ 2101-11, в будь
якому
стані
т.0963186116

●●Chevrolet Bolt, 2017 р. в., 14

тис. км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061)2207778

р. в., 40 тис. км, 2. 5 л, автомат, повний привод, седан, чорний, можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061)2207778

●●Chevrolet Express, 2004 р. в., ав-

●●Nissan Leaf Zero Emission, 2014

●●Citroen C-Elysee, 2016 р. в., ав-

●●Nissan Murano, 2017 р. в, 39 тис.

томат, 171 тис. км, 4. 3 л, ГБО,
мінівен, колір-білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778
томат, бензин, 1. 2 л, 67 тис.
км, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

●●Ford Focus Titanium, 2016 р. в, 23

тис. км., 2. 0 л, автомат, бензин,
хетчбек, колір-білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●●Ford Focus Titanium, 2016 р. в., 23

●●Куплю: ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич,

Таврія в будь-якому стані. Запчастини ЗАЗ б/у або нові т.(061)
2143502, 0676133502

ПРОДАМ
●●Audi TT, 2009 р. в., 65 тис. км,

2 л, автомат, срібло, комб.
шкіра, кондиціонер, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

●●BMW 5 Series E60, 2008 р. в,
170 тис. км, 2. 0 л, автомат,
турбо-дизель, седан, колір –
сірий, можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061)2207778

●●Chevrolet Bolt Premier, 2017 р.

в, 75 тис. км., електро, автомат, хетчбек, білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

р. в, 131 тис. км, 1. 8 л, автомат,
електро, хетчбек, сріблястий,
можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061)2207778
км., 3. 5 л, автомат, бензин, позашляховик, колір-сріблястий,
можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061)2207778

●●Nissan Sunny, 1995 р. /в.,
механіка, дизель, 225 тис. км,
1. 6 л, седан, колір-золотистий,
тканина, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

тис. км, 2. 0 л, автомат, бензин,
хетчбек, колір-білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●●Peugeot 5008, 2013 р. в., ди-

●●Ford Fusion, 2019 р. в, 50 тис.

●●Renault Twingo, 2007 р. /в., ав-

км., 2. 0 л., автомат, турбо, бензин, повний привід, седан, чорний, можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061)2207778

●●Hyundai ix35, 2010 р. в, 2. 0 л,
128 тис. км., автомат, бензин,
позашляховик, білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●●Land Rover Range Rover Sport

зель, механіка, 143 тис. км, сірий
металік, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
томат, 1. 1 л, 77 тис. км, хетчбек, колір-сріблястий, шкіра,
кондиціорнер,
можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

●●Subaru Legacy, 2011 р. в., 2.
0 л, автомат, бензин, 121 тис.
км, сірий металік, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

Full, 2017 р. в., 85 тис. км, 3. 0
л, автомат, турбо дизель, позашляховик, коричневий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●●Toyota Avensis, 2008 р. в., ав-

●●Mercedes-Benz C 300, 2011

237 тис. км, 3. 5 л, автомат, бензин, седан, колір-сірий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

р. /в., автомат, бензин, 3, 0 л,
114 тис. км, бортовий комп.,
шкіра, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

●●Nissan Altima SL CVT FWD, 2019

томат, бензин, 1. 8 л, 156 тис.
км, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

●●Toyota Camry Official, 2007 р. в.,

км, білий, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684

●●Volkswagen Golf VII Variant,

2013 р. в., 201 тис. км, 1. 6
л, турбо-дизель, механыка,
універсал, сріблястий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●● Ремонт

холодильників,
пральних машин. Всі райони
міста. Якісно, з гарантією
т.0681117086, 0951533011

●●Volkswagen Touareg, 2012 р.
в., автомат, дизель, 3. 0 л, 206
тис. км, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

●●Volkswagen e-Golf SE Maheim,

2016 р. в., 62 тис. км, електро,
автомат, хетчбек, батарея 24.
2 кВч, колір – синій, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061)2207778

●● Ремонт

●●Чоловік на годину, шпалери,

натяжні стелі, ремонт квартир
т.0950769338, 0984925114
1-2-3х осні. Розміри: 1, 1х1, 3-11,
5х2,
2.
У
виробництві ÁÁДогляд за похилими людьми
використовуємо високоякісній
т.0667592333
метал і німецькі комплектуючі.
Гарантія 10 р. Розстрочка 0% та
РЕМОНТНІ
без першого внеску. Доставка
безкоштовно
т.0671181888,
0503098085

ÁÁПричепи автомобільні ТМ «Лев»,

ПОСЛУГИ
ПОБУТОВІ
●● Антени

супутникові,
Т2,
Установка.
Ремонт.
Відновлення каналів т.(061)
2708190

●●Встановлення

газу, заміна,
зових котлів,
АД
031153

лічильників
продажа гаколонок. Л.
т.0957755519

●●Ремонт холодильників на дому,
●●РЕМОНТ Холодильників, пральних

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

●●Volkswagen Caddy, 2007 р. в.,

механіка, дизель, 2. 0 л, 304 тис.

●● Гарантія!

Ремонт
холодильників, кондиціонерів,
пральних машин. Якісно.
Низькі ціни т.0505578846,
0979808158

●●Ремонт

холодильників
на
дому, всі райони, гарантія.
т.(061)2705040,
2704234,
0963281717

●●Ремонт холодильників, пральних
машин
0676134554

туди «Робота»

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

т.0500197630,

●● РЕМОНТ

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

всі райони, гарантія. т.2705040,
2704234, 096 3281717

Скажіть, якщо я піду направо, там буде «Сенсація Весни»? Вона там буде, навіть якщо ви туди не підете.

№08 24.03.2021

атестату В 429966 на ім'я Косенчук Ірина Олександрівна,
виданий
спеціалізованой
багатопрофільной школою ІІ –
ІІІ ступені №16 м. Запоріжжя,
вважати недійсним.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
ПРОДАМ

ÁÁПродаю

книги.
Практичний посібник «Сонячний
вегетарій».
Дивогемотеплиця
нового
покоління.
Дозрівання
овочів на 10-45 днів раніше.
Урожайність в 3-10 розів
вища. Не потребує опалення
при зовнішній температурі
повітря до мінус 10 градусів
Цельсія
т.0959325668,
0967174350

ТУРИЗМ, ВІДПОЧИНОК
●● Куплю

три
т.0665700074

гантелі

НЕРУХОМІСТЬ
ЗДАМ
●● Здам в оренду приміщення
●●Продам газову колонку, котел,

можливо
з
встановленням
т.0957755519,
0967859016

●●Ремонт холодильників. Якісно.

Недорого. Усі райони. Без
вихідних т.(061) 7080860,
0507726952, 0933735892,
0962838289

●● Ремонт

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

БУДІВЕЛЬНІ
●●Натяжні

стелі,
шпалери,
ламінат, електрика, шпаклівка,
сантехніка
т.0950769338

●● Сдам однокомнатную квар-

●● Радіо-реклама в супермарке-

●● Реклама

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

●● Здам квартиру 2 кімнатну
(своя) в районі Малого ринку
т.0679745985

блочної реклами в газету «Ринок плюс» т.(061)2894828
тах: «Сільпо», «Аврора», «City
Mall» – кошторису від 700 грн,
реклама працює при будьяких умовах т.0663384713,
(061)2894828

по пр. Соборному у відмінному
стані, усі комунікації Площа
від 30м2 т.0676136006

●● Холодильники, морозилки:
'BOSCH «, « Liebherr «, «
печі, пральні, посудомийні
машинки
автомат,
телевізори, велосипеди б /
у з Німеччини т.0979107889

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

ПРОДАМ
●● Продам дачу – пгт.Славго-

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

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

●● До редакції злагодженого,

●● Реклама

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

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

●●Розповсюдження рекламного

матеріалу в Запоріжжі, Мелітополі
т.0663384713

ТРАНСПОРТНІ

КУПЛЮ
●●Куплю ТВ імпортний. Будь-який

●●Запрошую

стан т.0994407770

●●Куплю-вивезу старі нерабочі

●●Ремонт

квартир, косметичний ремонт, дрібний ремонт, натяжні стелі. Меблі
під замовлення т.0984925114

холодильники, пральні машини,
газові
колонки,
кондиціонери, печі т.0500804740

рихтувальників,
зварювальників, полірувальників
авто для роботи в свій гараж. Хортицький район т.0503227955

●● Продам

капитальный гараж в районе Диагональной.
32 кв. м. подвал, видеонаблюдение, вывоз мусора
+380989170712 Елена

ЗНІМУ
●●Зниму квартиру. Будь-який район

●●На підприємство потрібен менеджер з продажу т.0975135493

т.0678531643, 0933737129

РІЗНЕ

●●У відділ помічник. навчаємо

●●Офіс, 4 години / день. Є повна

ÁÁВодії кат.Д потрібні для

0957510825
зайнятість
0957510825

●●Подработка

т.0951762602

стан. Куплю т.0994407770

●● Консультации

в области
похудения и фитнеса. Составление индивидуальной программы коррекции фигуры и
похудения. Разработка меню.
Программы занятий дома.
Индивидуальный подход с
учётом заболеваний и противопоказаний Т. 0667663405
(вайбер) @anya_sport_ (инстаграм) https://vk. com/
homenko_trener

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО...
●●Втрачений

договiр купiвлiпродажу житлового будинку
за р. № 3-1262 подсвiдченного
Шостою Запорiзькою державною
нотарiальною конторую 15 травня
1996 року. Тел. +380976855179

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

●●Друк оголошень у засобах масової
інформації т.0663384713

●● Прийом строчних оголошень і

промоутери для
розповсюдження листівок
т.0663384713

●●CCCР,

Японські магнітофони, ігрові приставки 80-90
рік т.0665700074

●● Весь комплекс рекламних

●● Потрібні

АНТИКВАРІАТ

●● Куплю

РЕКЛАМНІ

електрик
на
підприємство на постійну роботу
т.0975135493

неробочі, пралки СРСР Куплю
т.0682462942

ЮРИДИЧНІ

●●Втрачено

договір
купівліпродажу квартири за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Запорізька №
11 квартира 118, зареєстрованого
на
Светлічного
Володимира Миколайовича. Договір
купівлі-продажу посвідчений
Ніколаєвською Л. Б., приватним
нотаріусом Запорізького міського
нотаріального округу 20. 07.
1999р., р. №1833.

●●Загублений
№22200614

та

атестатАР
додаток до

БУДМАТЕРІАЛИ
●●Металеві двері, решітки, ворота,
сходи, паркани т.0661066606,
0689086606

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

офісі

●●Потрібен

●●Холодильники будь-які робочі,

ТВ,
магнитофоны,
усилювачі, програвачі, елмуз,
інструменти, предмети старовини,
осцилографи, частотозмірювач,
р/станція,
радиодеталі,
плати, лампи, олово та інше
0665700074

в

маршрут:Україна-Білорусь,
З/п
12%,
150грн
добові
т.0505581133

пиляні,
колоті
т.0673552441,
0731208925

●●Телевізор LCD, LED, ЖК Любий

т.0671813758,

●●Потрібен водій, ктегорії Е,

●●Дрова

КРАСА. ДОЗВІЛЛЯ

потрібні промоутери (раздача поліграфії
в руки) т.0991804183

●●Новий офіс, центр т.0671813758,

т.0933737129

●●Квартиру. Будь який район

●● Терміново

●● Робітники

●● Рекламне

обладнання:
павуки, ролапи, рекламні
стенди, фотозони та багато іншого. Низькі ціни
т.0663384713

РОБОТА
ПОТРІБНІ
●●Без досвіду роботи, офісна
робота. До 9000 + премії
т.0952343820, 0964089995

●●В Відділок потрібні з о/р

адміністратора, менеджера, бухгалтера, помічника на прийом
дзвінків т.0987515143

●● В Киев требуются строители разных специальностей,
каменьщакиотделочники,
разнорабочие,
маляры,
охранники и т.д (вахта,
Житло) 0671888494

●●В готель потрібен адміністраторпокоївка т.0997621676

сюди «Сенсація Весни»

т.0951762602

роботи на маршрутах
м. Києва. Дохід від 1300
грн/день. Житло надаємо
т.0665215397, 0676000161
*ПРИМІТКА

ÁÁНа роботу потрібні повари,

помічник повара, офіціанти,
бармени, реалізатори на
літній період роботи (м.
Бердянськ) т.0661951233
*ПРИМІТКА

ÁÁНа роботу потрібні повари,

прибиральниця, офіціанти,
бармени, реалізатори на
літній період роботи (м.
Бердянськ) т.0661951233
*ПРИМІТКА

в цех виробництва органічних добрив,
Нікопольский поворот.З/п
відрядна
т.0994574647, ÁÁПрацевлаштуємо сім’ю з безкоштовним надаванням житла
0959018969
(можливість обрати місто проживання) із земельною ділянкою
●● Терміново для доброї
(10-30 сот.) і високою офіційною
пенсіонерки потрібно позарплатою + відсотки (15-50 тис.
мошница по господарству,
грн). Завод-виробник причепів
приємна
співрозмовниця
«Лев». Відкриваємо нові філії по
на неповний робочий день.
Україні
т.0675527571
Запоріжжя. Правий берег. Всі
*ПРИМІТКА
питання по роботі і заробітної
плати в вайбер доньці,
Ізраїль: +972547770899
ÁÁТермінові
документи
для виїзду за кордон.
Вакансії Чехія і Польща.
●● Терміново до Києва
Високооплачувані вакансії
потрібні:
охоронці,
в
Польщі:
Фасадчики,
будівельники, електрики,
монтажники вікон, монтерізноробочі. Вахта. Гуртори, дорожні працівники.
житок надаємо. Строим под
Робота в Чехії під відкриття
ключ с нуля т.0679684357
чеської
візи.
Термінові
робочі візи в Європу. Ліц.
●● Терміново потрібні кур'єри,
мінсоцполітики №540 від
промоутери т.0990525419,
19. 04. 2018 т.0999206710,
(061)2894830
0672582935, 0967418444,
http://polandpracaua. com/
●● Терміново
потрібні
ua/jobs/ *ПРИМІТКА
поклейщики
оголошень
т.0991804183,
(061)2894830
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