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САД. ОГОРОД.

ТЕРИТОРІЯ ТВОРЧОСТІ

●●Продам Дрова пилені т.0673552441,

●●Оригінальний подарунок для Ваших

0731208925

рідних, друзів або співробітників.
Портрет по фотографії! Тел.
0660545506,
Олексій
@
alekseygomoliako
–
інстаграм
https://www. facebook. com/aleksey.
gomolyako

ТУРИЗМ, ВІДПОЧИНОК
●● База

отдыха «Рассвет» предоставляет отдых в 2-3-4 местных
номерах. Центр Кирилловки
т.0972381241

АНТИКВАРІАТ
●● Антикваріат,
т.0505246610,
0684680656

оцінка
викуп

БУДМАТЕРІАЛИ
●●Грати,

металеві двері, паркани, ворота і т.д. т.0954021106,
0962575753

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
●●Акордеон, баян, бандуру, скрипку,
рояль і будь-які інші музичні
інструменти. Куплю дорого. Тел.
0687778080 0630633409

НЕРУХОМІСТЬ
ПРОДАМ
ÁÁПродам 2 кімнатну квартиру 44 м.

кв. у м. Харків, з капітальним ремонтом, 15 хвилин від ст.метро
«Студентська», початок вулиці
Світла, 4 поверх 5-ти поверхового
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Volkswagen Tiguan, 2020р.в, 2.0
інж., новий, авт., позашляховик,
колір сірий металік
т.:(050)487-80-09,(098)022-88-25

Fiat Bravo, 2007р.в, 1.4 інж,
механіка, стан відмінний, колір
чорний, хетчбек
т.:(067)526-16-20,(099)091-99-09

сюди «Оголошення»

Mercedes-Benz E 200, 1985 р.в,
2.0, механіка, 240 тис.км., стан
хороший, седан, колір білий
т.:(067)526-16-20
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будинку. Телефонуйте з усіх питань: т.0638862299, 0970304140

●● 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

ÁÁПродам гостиничный дом в Бердян-

ске, в связи с выездом из страны,
готов к сезону, о/п 500 кв. м, идеальное место для бизнеса, всё
функционирует, на 50 человек, постоянные клиенты, 3, 36 соток, узаконены, приват т.0505244456

ÁÁТЕНДЕРІВСЬКЕ (КОМУНА) (Хер-

сонська обл., будинок, 4 кімнати, з
вигодами, поруч гейзер, море, літ.
кухня, сарай, гараж, свердловина,
антисептик, твердопаливний котел,
25 сот., сад, виноградник) – 8 тис.
у. о т.0677249597

СДАМ
●● Сдам

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

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

●●Audi TT, 2009 р. в., 65 тис. км, 2

л, автомат, срібло, комб. шкіра,
кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684
●●Bridgestone Blizzak 195/65R15 зима
комплект + диски Skoda т. (061)
2207778, 0676110776 Літні шини
205/60/R16 Fulda Carat Progresso2шт.т. (061) 2207778, 0676110776
●●Chevrolet Bolt, 2017 р. в., 14 тис.
км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●Citroen C1, Hatchback (5d) , 2017
р. в., 15 тис. км, 1, 1 л, автомат,
червоний, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Citroen C1, OFICIAL, 2013 р. в.,
Хетчбек, 53 тис. км, 1 л, бензин,
автомат, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Citroen C4, 2017 р. в., 1. 6 л, дизель, 65 тис. км, автомат, графіт,
2-х зон. клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●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 кліматконтроль, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Ford Mondeo, 2011 р. в., 1, 6 л,
механіка, 145 тис. км, металік, тканина, седан, 2-х зонний кліматконтроль, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Honda Accord, 2019 р. в., 3 тис.
км, 1, 5 л, автомат, турбо, бензін,
чорний, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Honda CR-V, 2005 р. /в., 180 тис.
км, 2. 0 л, механіка, дизель, чорний, клімат-контроль, тканина, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Hyundai i10, 2012 р. /в., механіка,
тканина, 1. 1 л, 65 тис. км, білий,
хетчбек, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Kia Rio, 2016 р. в., 35 тис. км, 1.
4 л, автомат, червоний, тканина,
кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684
●●Mercedes-Benz C 300, 2011 р. /в.,
автомат, бензин, 3, 0 л, 114 тис.
км, бортовий комп., шкіра, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Mercedes-Benz C 300, 2011 р. в.,
автомат, бензин, 3, 0 л, 114 тис.
км, дипломат, бортовий комп'ютер,
шкіряний салон, можливий обмін і
кредит т.0676123946, 0502869684
●●Mercedes-Benz C-Class, автомат,
2007 р. /в., бензин, 180 тис. км, 1.
8 л, клімат-контроль, сріблястий,
тканина, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Mitsubishi Colt, 2009 р. /в., автомат,
1, 3 л, 93 тис. км, хетчбек, колірмурена, тканина, кондиціорнер, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Nissan Sunny, 1995 р. /в., механіка,
дизель, 225 тис. км, 1. 6 л, седан,
колір-золотистий, тканина, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Opel Antara, 2013 р. в., 90 тис. км, 2.
2 л, автомат, зотото, шкіра, 2-ух зон.
клімат-контроль, можливий обмін і
кредит т.0676123946, 0502869684
●●Opel Antara, 2013 р. в., 90 тис. км,
2. 2 л, автомат, золото, комб. шкіра,
2-х зон. клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Peugeot 301, 2009 р. /в., механіка,
дизель, 1. 6 л, 114 тис. км, колірсірий, повна комплектація, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Peugeot 308 SW, 2015 р. /в.,
механіка, дизель, 1. 6 л, 147
тис. км, бортовий комп’ютер,
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можливий
обмін
і
кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Renault Clio, 2009 р. /в., автомат, 73
тис. км, 1. 2 л, хетчбек, кондиціонер,
колір-сріблястий, тканина, 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
●●Renault Twingo, 2007 р. /в., автомат, 1. 1 л, 77 тис. км, хетчбек, колір-сріблястий, шкіра,
кондиціорнер, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684
●●Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин,
1, 8 л, механіка, 124 тис. км, чорний металік, клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●Volkswagen Caddy, вантажний, 2012
р. в., 115 тис. км, 1. 6 л, дизель,
білий, механіка, можливий обмін і
кредит т.0676123946, 0502869684
●●Volkswagen Caddy, вантажний,
2012 р. в., 154 тис. км, 1, 6 л, дизель, механіка, кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Volkswagen Caddy, вантажний,
2012 р. в., 154 тис. км, 1, 6 л, дизель, механіка, кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Mercedes-Benz C 300, 2011 р. /в.,
автомат, бензин, 3, 0 л, 114 тис.
км, бортовий комп., шкіра, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Ford Mondeo, 2011 р. /в., 1, 6 л,
механіка, 145 тис. км, металік, тканина, седан, 2-х зонний кліматконтроль, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Audi TT, 2009 р. в., 65 тис. км, 2
л, автомат, срібло, комб. шкіра,
кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684
●●Opel Antara, 2013 р. в., 90 тис. км,
2. 2 л, автомат, золото, комб. шкіра,
2-х зон. клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Peugeot 301, 2009 р. /в., механіка,
дизель, 1. 6 л, 114 тис. км, колірсірий, повна комплектація, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Peugeot 308 SW, 2015 р. /в.,
механіка, дизель, 1. 6 л, 147 тис.
км, бортовий комп’ютер, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Mercedes-Benz C-Class, автомат,
2007 р. /в., бензин, 180 тис. км, 1.
8 л, клімат-контроль, сріблястий,
тканина, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Honda CR-V, 2005 р. /в., 180 тис.
км, 2. 0 л, механіка, дизель, чорний, клімат-контроль, тканина, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Hyundai i10, 2012 р. /в., механіка,
тканина, 1. 1 л, 65 тис. км, білий,
хетчбек, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Mitsubishi Colt, 2009 р. /в., автомат,
1, 3 л, 93 тис. км, хетчбек, колірмурена, тканина, кондиціорнер, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Nissan Sunny, 1995 р. /в., механіка,
дизель, 225 тис. км, 1. 6 л, седан,
колір-золотистий, тканина, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Renault Twingo, 2007 р. /в., автомат, 1. 1 л, 77 тис. км, хетчбек, колір-сріблястий, шкіра,
кондиціорнер, можливий обмін і кредит т.0676123946, 0502869684
●●Renault Clio, 2009 р. /в., автомат, 73
тис. км, 1. 2 л, хетчбек, кондиціонер,
колір-сріблястий, тканина, можливий обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Гума зима 225/60R17 і 235/65R17 по
4 шт.т. (061) 2207778, 0676110776
●●Дзеркало ліве Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
●●Bridgestone Blizzak 195/65R15 зима
комплект + диски Skoda т. (061)
2207778, 0676110776 Літні шини
205/60/R16 Fulda Carat Progresso2шт.т. (061) 2207778, 0676110776
●●Комплект 215/55R17 Petlas
зима 2018р. 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
●●Комплект зима Michelin Latitude Alpin
R18 т. (061) 2207778, 0676110776
●●Dunlop SP Sport R20 Run Flat
Germany т. (061) 2207778,
0676110776
●●3 ряд сидінь Pajero т. (061) 2207778,
0676110776
●●Масло моторне оригінальне 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)
2207778, 0676110776
●●Тосол 5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776
●●Оригінальні зарядні пристрої для
електромобілів в наявності т. (061)
2207778, 0676110776
●●Гумові килимки салону і багажника Skoda Superb т. (061) 2207778,
0676110776
●●Гумові килимки салону Santa FE т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Підрамник Volkswagen Golf 7 т.
(061) 2207778, 0676110776

●●Легкосплавні диски R 16 e-Golf т.
(061) 2207778, 0676110776

●●Комплек літніх шин 5 шт 215\55 R16
т. (061) 2207778, 0676110776

●●Будь-які запчастини на будь-яке

авто за оптовими цінами т. (061)
2207778, 0676110776
●●Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин,
1, 8 л, механіка, 124 тис. км, чорний металік, клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●Chevrolet Bolt, 2017 р. в., 14 тис.
км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●Honda Accord, 2019 р. в., 3 тис.
км, 1, 5 л, автомат, турбо, бензін,
чорний, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Volkswagen e-Golf, 2018 р. в., 26
тис. км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Volkswagen e-Golf, 2018 р. в., 26
тис. км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Будь-які запчастини на будь-яке
авто за оптовими цінами т. (061)
2207778, 0676110776
●●Гума зима 225/60R17 і 235/65R17 по
4 шт.т. (061) 2207778, 0676110776
●●Гумові килимки салону Santa FE т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Гумові килимки салону і багажника Skoda Superb т. (061) 2207778,
0676110776
●●Дзеркало ліве Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
●●Диски зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776
●●Комплек літніх шин 5 шт 215\55 R16
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Комплект 215/55R17 Petlas
зима 2018р. т. (061) 2207778,
0676110776
●●Комплект дисків c зимовою гумою
Mercedes ML 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
●●Корпус дзеркала W211 т. (061)
2207778, 0676110776
●●Легкосплавні диски R 16 e-Golf т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Масло моторне оригінальне Mercedes
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Оригінальні зарядні пристрої для
електромобілів в наявності т. (061)
2207778, 0676110776
●●Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776
●●Підрамник Volkswagen Golf 7 т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Тосол 5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776
●●сегодня

ÁÁПричепи автомобільні ТМ «Лев»,

1-2-осні. Розміри: 1, 1х1, 3 – 3, 6х1,
6 м. У виробництві використовуємо
високоякісній метал і німецькі
комплектуючі (ресори, клямки,
замки) . Гарантія 5 років. Розсрочка.
Завод-виготівник
т.0689554802,
0503098085, 0939554802

КУПЛЮ
●●Куплю коляску від будь-якого мото-

цикла Урал, Днепр, МТ, ИЖ, і ін. Або
мотоцикл з коляскою цілком тільки
в хорошому стані. Тел. 0687778080
0630633409
●●Куплю: ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич,
Таврія у будь-якому стані т. (061)
2143502, 0676133502
●●Розбирання ГАЗель. Куплю на запчастини. Запчастини на ГАЗель б/в.
Послуги СТО т.0970906911
●●Розбирання ГАЗель. Куплю на запчастини. Запчастини на ГАЗель б/у.
Послуги СТО т.0970906911
●●Розбирання ЗАЗ. Куплю на запчастини. Запчастини б/в і нові. Послуги
СТО т.0970906911
●●Розбирання ЗАЗ. Куплю на запчастини. Запчастини б/у і нові. Послуги
СТО т.0970906911

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
●●Послуги оренди трала, негабаритні

перевезення по Україні. Послуги зі
збирання врожаю комбайнами, обробка землі, посів, обприскування
т.096-559-14-38, Сергій avtospectehnika. com. ua

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
ПРОДАМ












●● Холодильники,

морозилки
Bosh, Liebherr, печі, пральні
машинки-автомат, телевізори,
кофеаппарати, б \ у, Німеччина
т.0995560921

КУПЛЮ
●●Куплю ТВ імпортний. Будь-який
стан т.0994407770
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●●Куплю

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

●● Ремонт

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

●● 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

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

РЕМОНТНІ

●●Потрібні: водій, менеджер з реклами, секретар. З/п за результатами співбесіди т. (061) 7011110,
0676110350, 0504518582

●● Работа-подработка. Помощ-

●●Розповсюдження

рекламного
матеріалу в Запоріжжі, Мелітополі
т.0663384713

ник в бизнес. Высокий доход
т.0978080764, 0952302419

ТРАНСПОРТНІ














●● Терміново

●●Вивезу холодильник т.0965287238

●● Терміново

рота, будь-які паркани, балкони
та інше. Недорого. Будівництво
та ремонт будинків і квартир. т.0637059268, 0666976085

ПОСЛУГИ

район, передпенсійний вік 5065 років т.0683957367

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

●●Двері металеві, решітки, вохолодильники, пральні машини, газові
колонки,
кондиціонери
т.
(061)
2701330,
0500804740

●● Потрібен сторож, Хортицький

●● Реклама

БУДІВЕЛЬНІ

●●Куплю-вивезу:

жив поруч, без шкідливих звичок,
робочий день з 8 до 15. З усіх питань звертатися по т.0973854249

●● Реклама

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 до Києва потрібні:

охоронці, будівельники, електрики, різноробочі. Вахта. Гуртожиток надаємо. Строим под
ключ с нуля. т.0671888494

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

●●РЕМОНТ Холодильників, пральних

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

●●Кладу кахель. Шпаклюю. Доступно,
вано

якісно.
Гаранто100%
т.0987058771

потрібні
будівельники
різних
спеціальностей, вантажники.
Охоронці, вахта. Оплата гідна.
Київ, житло надаємо. Строим под
ключ с нуля. т.0679684357

●● Терміново

потрібні поклейщики оголошень т.0991804183,
(061) 2894830

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

●● Требуется

реалізатор на
промтовари, ринок Ювілейний,
Хортицький район, з / п
від відсотка т.0636704132,
0996692636

ÁÁВодії

●● РЕМОНТ

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



















●●Косметичний ремонт т.0506200226

●● Ремонт

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

ÁÁРибопереробному підприємству

(Київська обл) потрібні пакувальники продукції, оброблювачі риби,
майстер цеху, вантажники. ЗП від
12000 грн. Графік роботи 20/10.
Безкоштовне житло і обіди. Виплата
ЗП
по
завершенню
вахти
т.0978101848,
0509531032
*ПРИМІТКА

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ
ÁÁВерстати

●●Циклювання, фрезерування без

пилу, лак, ламінат професійно т. (061)
2207499, 0664186299, 0984926770

●● Ремонт

холодильників.
Якісно.
Недорого.
Всі
райони.
Без
вихідних
т.
(061) 7080860, 0507726952,
0933735892,
0962838289


















кат.Д потрібні для
роботи на маршрутах м. Києва.
З/п 1000 грн в день. Житло
т.0665215397,
0676000161
*ПРИМІТКА

з
металообробки:
плоскошліфувальний, довбальний,
газорізальна машина Кристал,
стрічково-пильний
PEGAS,
вертикально-фрезерний,
свердлильні
(вертикально,
радіально, настільно) , ножиці (прес,
горизонт УНТА, гільйотини ERFURT)
, інші т.0976695064
ÁÁВиготовляємо, реалізуємо. Котли
промислові, міцність 50-800 кВт для
цехів, сушильних камер, теплиць,
птичників,
складів,
магазинів,
ангарів, автомийок, СТО. Монтаж
під ключ. Модульні котельні.
Потрібні дилери т.0666008784,
0680450764

КУПЛЮ
ÁÁКуплю електродвигуни, редукторы,

●●Натяжна стеля, шпалери, кахель,

насоси, тельфери, холодильне обладнання, силові трансформатори,
пускачі, автомати, котельне обладнання, прилади КИПа, генератори,
підшипники
т.0671885230,
0506995741

РІЗНЕ

гіпс т.0506200226

ПОБУТОВІ
●●Антени супутникові, Установка.

Ремонт.Українські канали т. (061)
2708190

●● Заміна

гуми
на
т.0507153657

ущільнювальної
холодильнику

КРАСА. ЗДОРОВ'Я

ÁÁКуплю дрова фруктових порід:

яблуня, груша, слива, абрикос. У
великому
обсязі.
Можливо
свежеспилені, сирі. Закуповуємо від
5 складометрів. Швидка оплата.
Самовивіз. Можлива покупка саду
під вирубку т.0674201570

●● Роги

оленя, лося, сайгака
т.0505246610, 0684680656

●● Консультации в области по-

худения 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

РИТУАЛЬНІ
●●Пам'ятники.

Граніт.Мозаїка
т.0677497456, 0507497456

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

●● Радіо-реклама в супермаркетах:

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

РОБОТА
●● Бывшим

начальникам,
управленцам, военнослужащим. Офис до 15000грн и выше
т.0664682379

●● В

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

●● Потрібен

різноробочий (наводити порядок) . З/п 5 тис. грн.
Тел. 7011110, 0676110350,
0504518582

●●Потрібен адміністратор в готель в
районі Малого ринку т.0665229959

●●Потрібен бармен в бар, в районі
Малого ринку т.0665229959

●● Потрібен

вахтер в районі
малого ринка т.0665229959

●● Потрібен менеджер від 30 до 48
років т.0676111480

●● Потрібен

помічник в офіс
т.0987861535

●●Потрібен продавець в кіоск, ринок

Бахчисарай Бабурка, бажано щоб
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