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ПОСЛУГИ
БУДІВЕЛЬНІ












●●Двері металеві, решітки, во-

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

ТРАНСПОРТНІ













Недорого! Виїзд майстра в
день заявки т.0681853227,
0731853227,
0661469819

●●Послуги

оренди
трала,
негабаритні перевезення по
Україні. Послуги зі збирання
врожаю комбайнами, обробка землі, посів, обприскування т.0965591438, Сергій
avto-spectehnika. com. ua

●●Натяжна стеля, шпалери, ка-

хель, шпаклівка, гіпсокартон,
ламінат
т.0506200226

●●Покрівля, фронтони, пластик,
сайдинг, водостік, утеплення.
Паркани, профнастил, бляшані
вироби т.0957773538

●●РЕМОНТ Холодильників, пральних машин, мікрохвильовок,
бойлерів, і іншої побутової
техніки. Швидко! Якісно!

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















●● РЕМОНТ Холодильників,

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
















●● Ремонт и гарантийное

РЕМОНТНІ

●● Ремонт холодильників.

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

















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

ПОБУТОВІ

●● Реклама в будівельних

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

●● Реклама в пресі по всій

Україні: від звичайного
оголошення до блочної
реклами т.0663384713

●●Розповсюдження

рекламного матеріалу в Запоріжжі,
Мелітополі т.0663384713

АВТО
КУПЛЮ
●● Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Тав-

Установка. Ремонт . налаштування каналів т. (061)
2708190

рию,
Славуту,
Ланос,
Сенс в любом состоянии
или на запчасти. Быстро.
Дорого
т.0997720050,
0981776050

●● Заміна ущільнювальної

●●Куплю коляску від будь-якого

●● Антени супутникові, Т2,

гуми на холодильнику
т.0507153657

●●Ремонт кондиціонерів та пральних машин, холодильників. Обслуговування, профілактика
т.0735400791, 0682462942

КРАСА. ДОЗВІЛЛЯ
●● 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

мотоцикла Урал, Днепр, МТ,
ИЖ, і ін. Або мотоцикл з коляскою цілком тільки в хорошому стані. Тел. 0687778080
0630633409
●●К
 уплю: ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Москвич, Таврія у будь-якому стані
т. (061) 2143502, 0676133502

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

●●A
 udi 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
●●Chevrolet Bolt, 2017 р. в., 14
тис. км, електро, автомат, чорний, можливий обмін і кредит
РИТУАЛЬНІ
т.0676110776, (061) 2207778
●●Пам'ятники – граніт, мозаїка ●●C
 hevrolet Epica, 2007 р. в.,
т.0677497456, 0507497456
199 тис. км, 2 л, механіка, чорний, велюр, клімат-контроль,
РЕКЛАМНІ
можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●● Весь комплекс реклам●●Citroen C1, 2012 р. в., 55
них послуг по Запорізькій
тис. км, 1, 1 л, автомат, черобласті в одному місці –
воний, тканина, кондиціонер,
ТОВ РБ Еверест – швидко,
можливий обмін і кредит
якісно, надійно, з ПДВ!
т.0676123946, 0502869684
Телефонуйте: 0663384713,
0670105060
●●Dunlop SP Sport R20 Run
Flat Germany 275\40R20 и
●● Прийом строчних оголошень
315\35R20 т. (061) 2207778,
і блочної реклами в газету
0676110776
«Ринок плюс» т. (061) ●●Ford Focus, 2016р. в, 109тис.
2894828
км., 2. 0 л, автомат, бензин,
седан, колір чорний, можливий
●● Радіо-реклама в супермаробмін та кредит т.0676110776,
кетах: «Сільпо», «Аврора»,
(061) 2207778
«City Mall» – кошторису від
700 грн, реклама працює ●●Ford Mondeo, 2011 р. /в., 1, 6 л,
при
будь-яких
умовах
механіка, 145 тис. км, металік,
т.0663384713,
(061)
тканина, седан, 2-х зонний
2894828
клімат-контроль, можливий

обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Honda Accord, 2019 р. в., 1.
5 л, 3 тис. км, автомат, турбо
бензин, седан, колір чорний,
можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Hyundai i10, 2012 р. /в.,
механіка, тканина, 1. 1, 65 тис.
км, білий, хетчбек, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●KIA Optima, 2013р. в, 172тис.
км., 2. 4 л, автомат, бензин,
седан, колір білий, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●Mercedes E-Class, 2008 р. в.,
Turbo, 175 тис. км, 3. 0 л, бензин, автомат, седан, коричневий, можливий обмін та кредит
т.0676110776, (061) 2207778
●●Mercedes-Benz C 300, 2011
р. /в., автомат, бензин, 3, 0 л,
114 тис. км, бортовий комп.,
шкіряний салон, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Nissan Sunny, 1995 р. /в.,
механіка, дизель, 225 тис.
км, 1. 6 л, седан, колірзолотистий, тканина, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
●●Nissan X-Trail, 2015 р. в., 65
тис. км, 2 л, графіт, механіка,
велюр, 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
●●Renault Clio, 2009 р. /в., автомат, 73 тис. км, 1. 2 л, хетчбек, кондиціонер, колірсріблястий, 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
●●Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин, 1, 8 л, механіка, 124 тис.
км, чорний металік, клімат –
контроль, можливий обмін та
кредит т.0676110776, (061)
2207778
●●Toyota Rav 4, 2003 р. в., 179
тис. км, 2 л, колір-сріблястий,
механіка, тканина, кондиціонер,
можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Ultra
Diamond
Алмазофулереновая присадка т. (061)
2207778, 0676110776
●●Volkswagen Caddy, вантажний,
2012 р. /в., 154 тис. км, 1, 6 л,
дизель, механіка, кондиціонер,
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Mitsubishi Lancer X, 2008р.в, 2.0
авт., стан відмінний, 140тис.км.,
седан, колір чорний
т.:(050)303-40-43, (097)111-44-11

Kia Ceed, 2017р.в, 1.7, А7 авт.
+Tiptronic., дизель, новий, колір
білий металік, універсал
т.: (061)222-14-45

сюди «Оголошення»

Volkswagen New Beetle, 1999р.в,
2.0, механіка, стан відмінний,
колір зелений металік, хетчбек
т.:(050)303-40-43, (097)111-44-11
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265/60R18 Kumho Solus KL21 т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Корпус зеркала Golf 7 2002-20г
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Крепление радиатора, оригинал, Honda CRV т. (061)
2207778, 0676110776
●●Легкосплавные диски R
16 e-Golf т. (061) 2207778,
0676110776
●●Летние шины 205/60/R16 Fulda
Carat Progresso 2шт.т. (061)
2207778, 0676110776
●●Масло моторное оригинальное Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776
●●Наконечник рулевой тяги
E-Golf, Golf 7 и 7, 5 Moog
Germany т. (061) 2207778,
0676110776
●●Новый трос привода круизконтроля 1995-00 Dodge Stratus
Chrysler т. (061) 2207778,
0676110776
●●Оригинальная новая полка
багажника Volkswagen Golf т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Оригинальная
передняя
рамка, губа на Seat Altea т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Оригинальные
зарядные
устройства для электромобилей
в наличии т. (061) 2207778,
●●Оригинальный амортизатор
крышки багажника Huyndai
Tucson 2002-2010 г. т. (061)
2207778, 0676110776
●●Повторитель поворотов в зеркало e-Golf т. (061) 2207778,
0676110776
●●Полка VW Touareg т. (061)
2207778, 0676110776
●●Резина Competus 215/70/R16 т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Резина НОВАЯ 205\60\R16
Primeorri Via Maggeore т. (061)
2207778, 0676110776
●●Резина зима 225/60R17 4 шт.т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Рулевая тяга E-Golf, Golf 7 и 7,
5 2012-2020 Moog Germany т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Рычаг передний правый и др.
запчасти e-Golf, Golf VII 7 и 7, 5
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Сайлентблоки 2 шт Touareg
Amarok т. (061) 2207778,
0676110776
●●Тосол 5л Germany т. (061)
2207778, 0676110776
●●Фильтр салона Nissan Leaf т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Фильтр салона угольный Bosch
Audi A4 т. (061) 2207778,
0676110776
●●Шины 2 шт Dunlop+Диски
Mercedes R15 т. (061) 2207778,
0676110776
●●Шины
лето
255/55/R18
Continental т. (061) 2207778,
0676110776

за доступною ціною. Тел.
0980360045

ПОБУТОВА ТЕХНІКА












●●Куплю ТВ імпортний. Будьякий

які.
Робочі
і
неробочі,
пралки СРСР т.0682462942

●●Куплю

скрипку, рояль і будь-які інші
музичні інструменти. Куплю
дорого. Тел. 0687778080
0630633409

ВІКНА. ДВЕРІ
ПРОДАМ
●●Двері металеві, рещітки, во●●Куплю-вивезу:

холодильники, пральні машини, газові
колонки, кондиціонери т. (061)
2701330, 0500804740

БУДМАТЕРІАЛИ

рота, забори та інше т. (061)
2710248, 0994584716

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
●●Продам

т.0673552441,

дрова
0731208925

●● Требуется Уборщица в

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

●● Терміново для доброї

●● Продам

німецьке,
рідкісне фортепіано, 1870
р., «Вільгельм Шпангенберг». У відмінному робочому стані, налаштоване.
Ціна 3000 у. е. (84 тис. грн)
. Доставку оплачує. Тел.
0507854377

КУПЛЮ
●●Акордеон, баян, бандуру,

ЗДАМ
●●Здам в оренду приміщення

по проспекту Соборному в
відмінному стані, всі комунікації,
Площа від 30м2 т.0676136006

●● Сдам

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

ЗНІМУ
●●Зніму однокімнатну квартиру в

Центрі (район медуніверситету)
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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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО...

ПРОДАМ

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

●● До редакції злагодженого,

●●Загублений «Єдиний кви-

магазин элитной одежды
Детали по т.0676130375,
0984793415

ток» на ім'я Зайцева Христина
Романівна 2008р, виданий
ЗНВК*67, вважати не дійсним

●● Продам дачу – пгт.Славго-

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

сотрудников
в
офис т.0683498842в офис
т.0683498872, 0667106711
●●Офіс, 4 години / день
т.0957510825, 0671813758

ворота і т.д. т.0954021106,
0962575753

3-х кімн. кв-ру в 2-ух поверховому
котеджному
будинку. Кв-ра займає
весь 2-й поверх + горище.
Хороший стан. Знижений
електротариф. Господар.
Посередників не турбувати. Ціна 22000у. е. (616
тис. грн) т.0507854377
















●● В рекламне бюро повного

●●Набор

●●Грати, металеві двері, паркани,

●● Продам в м. Запоріжжя

5x112 ET20 оригинал т. (061)
2207778, 0676110776
●●Зеркало левое Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
●●Зеркало правое Golf 7 или 7.
5 2012-2020 комплектующие т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Зимние шины Continental
ContiWinterContact 225/60/R16
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Коврик багажника Outlander XL
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Комплект 215\55R17 Petlas
зима 2018г. т. (061) 2207778,
0676110776
●●Комплект дисков с Outlander т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Комплект дисков с резиной на
Mercedes ML W163 W164 W166
235/65/R17 Pirelli Scorpion т.
(061) 2207778, 0676110776
●●Комплект зима
Michelin
Latitude Alpin т. (061) 2207778,
0676110776
●●Комплект летних шин 5
шт.215\55 R16 т. (061) 2207778,
0676110776
●●Комплект шин всесезонка

холодильт.0965287238

ники

ПРОДАМ

●●Д
 иски комплект 4 шт R15 BMW

т.0994407770

●●Куплю холодильники будь-

НЕРУХОМІСТЬ

можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
●●Volkswagen Jetta, 2016р. в,
36тис. км., 1. 8 л, автомат,
турбо-бензин, седан, шкіра,
колір сірий, можливий обмін
та кредит т.0676110776, (061)
2207778
●●Volkswagen e-Golf, 2018 г. в.,
електро, 26 тис. км., автомат,
хетчбек, чорний, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061) 2207778
●●АКБ оригинал Honda 68 ампер
т. (061) 2207778, 0676110776
●●Автомобильный Bluetooth
HF300 т. (061) 2207778,
0676110776
●●Аккумулятор 80D23L Furukawa
Japan 68 АН 12 В Honda т. (061)
2207778, 0676110776
●●Аккумулятор BOSCH 12В 45АЧ
330A НА ГАРАНТИИ т. (061)
2207778, 0676110776
●●Воздушный фильтр Skoda
Fabia VW Polo т. (061) 2207778,
0676110776
●●Диски R17 5/112 Mercedes C
E S Cls Class т. (061) 2207778,
0676110776

стан

РОБОТА
ПОТРІБНІ
●● Будівельні бригади та

Будівельники (штукатури,
гипсокартонщики та ін.) ,
Різноробочі (підсобники)
ПОТРІБНІ
на
базу
відпочинку в смт.Кирилівка
т.0684489848, 0505650775
з 9-00 ранку

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
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●● Терміново

потрібні
поклейщики оголошень
т.0672145060,
(061)
2894830

●● Терміново потрібні промоутери (раздача поліграфії
в руки) т.0672145060

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