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

òóäè «Ïåðøà ñòîð³íêà»
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Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàïðàâî, òàì áóäóòü «Îãîëîøåííÿ»? Â³í òàì áóäå, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

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

Â³ää³ë ðåêëàìè:
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АВТО
ПРОДАМ
● Audi A6, 3 л, автомат, 2005 р.
в., седан, 255 тис. км, чорний,
шкіряний салон, бензин, 2-х
зон. клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàë³âî, òàì áóäå «Áóä³âíèöòâî»? Âîíî òàì áóäå, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

● Mercedes-Benz C 300, 2011

● SsangYong Korando, 2013 р. в.,

р. в., автомат, бензин, 3,
0 л, 114 тис. км, бортовий
комп'ютер, шкіряний салон,
можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684

2. 0 л, 60 тис. км., механіка,
бензин,
хетчбек,
колірсріблястий, можливий обмін
та кредит т.0676110776, (061)
2207778

Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776

● Полка VW Touareg т. (061)
2207778, 0676110776

● Диски зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776

● Корпус дзеркала W211 т. (061)

● Гума зима 225 / 60R17 і 235 /

● Citroen C4, 2017 р. в., 1. 6

2207778, 0676110776

65R17 по 4 шт.т. (061) 2207778,
0676110776

● Тосол 5л Germany т. (061)

● Дзеркало ліве Hammer т. (061)

● Будь-які запчастини на будь-

2207778, 0676110776

2207778, 0676110776

л, дизель, 65 тис. км, автомат, графіт, 2-х зон. кліматконтроль, можливий обмін
і
кредит
т.0676123946,
0502869684

яке авто за оптовими цінами т.
(061) 2207778, 0676110776

● Bridgestone Blizzak 195 \ 65R15

● 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

зима комплект + диски Skoda
т. (061) 2207778, 0676110776
Літні шини 205/60 / R16 Fulda
Carat Progresso 2шт.т. (061)
2207778, 0676110776

ПРОДАМ
● Бак нержавейка, 70 літрів,
машинка пральна, соковижималка, м'ясорубка, швейна
машинка, сумка на колесах
т.0671838843

зима 2018. т. (061) 2207778,
0676110776

● Комплект шин всесезонка

● Renault Logan, 2013 р. в., 1. 5

мат, 1. 4 л, 83 тис. км, бензин,
хетчбек, сріблястий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061) 2207778

л, дизель, 87 тис. км, механіка,
кондиціонер,
можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

265 / 60R18 Kumho Solus KL21
т. (061) 2207778, 0676110776
Комплект дисків c зимовою
гумою Mercedes ML т. (061)
2207778, 0676110776

● Mercedes E-Class, 2008 р. в.,

● Skoda Octavia, 2012 р. в., бен-

● Комплект зима Michelin Latitude

Turbo, 175 тис. км, 3. 0 л, бензин, автомат, седан, колір –
коричневий, можливий обмін
і кредит т.0676110776, (061)
2207778

зин, 1, 8 л, механіка, 124 тис.
км, чорний металік, кліматконтроль, можливий обмін і
кредит т.0676110776, (061)
2207778

● Dunlop SP Sport R20 Run Flat

ПРОДАМ
34ЕР (штучное) в отл. сост.
Продажа через разрешительную систему МВД (12000 грн)
т.0504845794

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

КУПЛЮ
● Посуд т.0506847224

КУПЛЮ

АНТИКВАРІАТ
КУПЛЮ

Alpin R18 т. (061) 2207778,
0676110776

● Антикваріат,

годинники, значки т.0505246610,
0684680656

Germany т. (061) 2207778,
0676110776

òóäè «Áóä³âíèöòâî»

ТУРИЗМ, ВІДПОЧИНОК
Ä Продам ружье охотничье ТОЗ-

ДОМАШНІ РЕЧІ

● Комплект 215 \ 55R17 Petlas

● Honda Jazz, 2006 р. в., авто-

САД. ГОРОД

● Масло моторне оригінальне

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

в., Хетчбек, 12 тис. км, 1 л,
бензин, автомат, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

механіка, 145 тис. км, металік,
тканина, седан, 2-х зонний
клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684

2207778, 0676110776

● Volkswagen Caddy, вантаж.,

● Citroen C1, OFICIAL, 2018 р.

● Ford Mondeo, 2011 р. в., 1, 6 л,

● 3 ряд сидінь Pajero т. (061)
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Çàïîð³çüêèé
àâòîìîá³ëüíèé
ïîðòàë

Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàïðàâî, òàì áóäå «Íåðóõîì³ñòü/Îãîëîøåííÿ»? Âîíè òàì áóäóòü, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

BMW 520, 1999 р.в, 2.0,
автомат, 404 тис.км., седан,
колір сріблястий
т.:(050)303-40-43,(097)111-44-11
т.:
(050)303-40-43,(097)111-44-11

Suzuki SX4, 2013 р.в, 1.6,
механіка, 78 тисяч км., стан
відмін-ний, хетчбек, колір сірий
т.:(067)526-16-20,(099)091-99-09
т.:
(067)526-16-20,(099)091-99-09

Kia Sportage, 2019р.в, новий,
механіка, позашляховик
озашляховик,, колір
металлік
т.:(098)292-30-30,(095)292-30-30
т.:
(098)292-30-30,(095)292-30-30

Àâòî-äîâ³äíèê
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

KIA SORENTO ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛІННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ
ОНЛАЙН У FACEBOOK
Новий кросовер представлять післязавтра, 19 березня.
Компанія Kia проведе онлайн-презентацію четвертого покоління
Sorento у Facebook 19 березня о 13:30 за київським часом.
Прем’єра була запланована на Женевський автосалон, скасований
через коронавірус.
Kia Sorento 2021 побудований на абсолютно новій платформі з
поперечним розташуванням двигуна і приводом на передні колеса.
Шильдики AWD на кормі свідчать, що повнопривідна трансмісія
для паркетника буде пропонуватись, як опція. Про двигуни для
новачка інформації поки немає – лиш чутки, котрі обіцяють Sorento 2,2-літровий турбодизель, бензиновий мотор об’ємом 2 літра,
1,6-літровий турбомотор і 2,5-літровий атмосферник від Hyundai
Sonata, а також гібридну силову установку.
Відомо, що кросовер збільшився в габаритах, причому значна
частина подовження була використана в колісній базі, а передній і
задній звіси стали коротшими, ніж раніше.
У салоні з’являться 12,3-дюймова цифрова приладова панель,
10,25-дюймовий екран мультимедійної системи і крісла з функцією
вентиляції. Для нового Sorento передбачений сучасний набір
електронних асистентів.
Новинка пропонуватиметься як в п’яти-, так і в семимісному
виконанні. На європейському ринку продажі нового Kia Sorento
повинні розпочатись влітку 2020 року.

Â³ää³ë ðåêëàìè:
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вид деятельности. 15 мин от
Харькова. Цена снижена!
т.0503239567

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

ЗНІМУ
● Квартиру.

Любой

район

т.0678531643

ВІКНА. ДВЕРІ

«Ринок плюс»
2894828

т.

(061)

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

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

● РЕМОНТ Холодильників,

ПОСЛУГИ

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

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

● Ванна під

ключ: плитка,
сантехніка,
штукатурка,
пластик, демонтаж, плитка
т.0507274090, 0983936598

● Ремонт телевізорів, професійно,
гарантія київстар 0980776654,
лайф0734313153,
(061)
2201549

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

● Ремонт холодильников.
Качественно. Недорого. Все
районы. Без выходных т.
(061) 7080860, 0507726952,
0933735892, 0962838289

● Розповсюдження

рекламного матеріалу в Запоріжжі,
Мелітополі т.0663384713

ТРАНСПОРТНІ

● Двері металеві, решітки, ворота, будь-які паркани, балкони
та інше. Недорого. Будівництво
та ремонт будинків і квартир.
т.0637059268, 0666976085

● Електрик, сантехнік, ремонт
квартир під ключ т.0955817638

● Натяжні стелі без передоплат т.0660633591, інстаграм
(potolok_zp)

● межэтажные кладовки,

ФІНАНСОВІ

тамбурные перегородки,
строительство и ремонт,
сварочные работы, металлические двери т.0962900325
Email: urijospodov@gmail.
com

● Примножу ваші кошти. Торгую акціями на біржі. Моя
зарплатня-50% від прибутку.
Від 100 у. о. Тел. 0997317334

РИТУАЛЬНІ

ПОБУТОВІ
● Сдам

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

● Антени супутникові, Українські

ПРОДАМ

● РЕМОНТ Холодильников, сти-

● Продам дачу – пгт.Славго-

● Куплю холодильники будьякі.
Робочі
і
неробочі,
пралки СРСР т.0682462942

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

● Продам

участок пгт.
Кирилловка Запорожская
обл.
Акимовский
р-н,
ул. Радужная. 8 соток
под застройку ГОС АКТ
2320355400:03:004:0358.
Цена 10 000 у. е. торг.
0661091853, 0970502067

канали, Т2, Установка. Ремонт
т. (061) 2708190

РЕКЛАМНІ

● Пам'ятники. Граніт.Мозаїка

● Весь комплекс реклам-

БУДМАТЕРІАЛИ

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

● Заміна ущільнювальної гуми на
холодильнику т.0507153657
ральных машин,, микроволновок и прочей бытовой техники.
Быстро! Качественно! Недорого!
Выезд мастера в день заявки.
т.0681853227, 0731853227

● Радіо-реклама в супермар-

● Ремонт холодильников на
дому, все районы, гарантия
т. (061) 2705040, 2704234,
0963281717

● 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

РЕМОНТНІ

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

● Прийом строчних оголошень
і блочної реклами в газету

т.0677497456, 0507497456

ПРОДАМ
● Продам

пиломатериал из
сосны:брус, балки, стропила,
шалевка. Длина от 3 до 7 метров, половая доска, вагонка
сосна, ольха. Ищем оптовых покупателей т.0935029007

РІЗНЕ
ПРОДАМ
● Роги

оленя,
лося,
сайгака
т.0505246610,
0684680656

● Продам участок площа-

НЕРУХОМІСТЬ
ЗДАМ
● Здам кімнату, 10м2, зручності,
ремонт, супутникове ТБ, меблі,
ремонт, подобово, 150грн /
доба т.0686517798

дью 0, 78га, расположен на
территории Преображеского с/совета, Ореховского
р-на, Запорожской обл.
Земли сельхозназначения.
Экв. 27000 уе т.0503031249
vopilova. o@ukragro. farm

● Торговий кіоск зупинковий
комплекс т.0974511274

Ä Продам

животноводческий
комплекс 2000 м2. + овощехранилище. Можно под любой

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

òóäè «ÀâòîÐèíîê»
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Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàïðàâî, òàì áóäå «Shopping ïî-Çàïîð³çüêè»
ïî-Çàïîð³çüêè»?? Âîíî òàì áóäå, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Ä Водії кат.Д для роботи на

ПРОДАМ

маршрутах м. Києва. З/п
1500 грн в день. Житло
т.0676000161, 0665215397
*ПРИМІТКА

Ä Техніка від виробника. Сівалка

пневматична УПС-8 (6) ,
СУПН-8 (6) – усилена рама,
2-контурний привід. КультиваÄ Відкриття ВІЗ і надання ротор міжрядний КРН-5. 6, кульботи
–
Польща,
Чехія,
тиватор КСО-4. 0; 6. 0; 8. 0.
Німеччина, Бельгія, Швеція.
Діскова борона АГ-2. 1; 2. 4; 2.
Робочі візи до Англії. Ліцензія
7; 3. 1. Сівалка зернова (кап.
МПСПУ, АВ547294, від 10. 09.
рем) СЗ-3. 6, СЗ-5. 4
т.0677801439
10 т.0674550664, 0996348031
*ПРИМІТКА

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ

● Продам дрова т.0731208925,
0673552441

Ä Тороидальні трансформатори

Ä Предприятию на Бердян-

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

ской косе требуются: повара, официанты, горничные,
электрики,
сантехники
с 14 до 18 т.0983852623
*ПРИМІТКА

10-40 кВт.під замовлення. Доставка. tor-trans. com. ua т.
(057) 7595006, 0999029485, Ä Рибному
господарству
0980251919
(Київська обл., Броварський
р-н, с. Гоголев) потрібні: ванКУПЛЮ
тажники, електрик, слюсар.
● Інструмент т.0506847224
Надаємо житло, безкоштовні
обіди, спец. одяг. Офіційне
РОБОТА
працевлаштування. Гідні ЗП.
ПОТРІБНІ
Ганна т.0674098570

● Автослесарь по ремонту легковых автомобилей, з/п от 8000
грн. т.0934702934

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

● До редакції злагодженого,
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

● На підприємство по видобутку
органічних добрив В. Хортиця,
з/п щоденно т.0638096922

● Потрібен менеджер від 30 до
48 років т.0676111480

● Потрібні на обрізку дерев,
садівник, прибирання ділянки
т.0972240285

● Терміново для доброї
пенсіонерки потрібно помошница по господарству,
приємна співрозмовниця
на
неповний
робочий
день. Запоріжжя. Правий
берег. Всі питання по
роботі і заробітної плати
в вайбер доньці, Ізраїль:
+972547770899

● Терміново

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

● Терміново

потрібні
поклейщики оголошень
(061)
т.0991804183,
2894830

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

● Требуется автомойщик с опытом работы, без вредных привычекКоммунаровский р-н,
график 4/2, с 8 до 20, 00
т.0999254515

● Філія ДУ «ЦОЗ ДКВС
України» в Запорізькій
області запрошує на роботу
медичних працівників для
роботи в закладах охорони здоров’я Державної
кримінально-виконавчої
служби України. Деталі за
адресою: м. Запоріжжя,
вул. Матросова, 26 або за
тел. (095) 020 79 92
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