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06.02.2019
✩ Демонтаж. Лом черных.
Цветных металлов. Балоны.
☏789-39-40, 067-514-4445, 050-453-09-93
✩ Продам суточных индюшат ✩ Н/Ж прокат. ☏068-777-23-69
от производителя. Большие ✩ Уголок. Труба. ☏068-777белые широкогрудые. Гарантия 23-69
качества. ☏099-067-97-05, 096115-40-35

✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛОВ, ХЛАМ.
ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗКА, САМОВЫВОЗ. ☏050-944-6592, 098-129-05-52, 097929-69-54
✩ Лом черных и цветных
металлов. Демонтаж, самов.
☏097-813-66-06, 095-82620-34, 093-074-89-15

✩ Бpикeты топливн. ☏096- ✩ Н/Ж прокат. Бак. ☏050579-67-33
640-72-33
✩ Бойлер на дровах-уголь, соковыпариватель насос Харьков,
циркулярку, канистры пластмас
20 л. ☏097-699-43-53
✩ Брикет топливный из
древесных опилок твердых ✩ Б/У 2-кам. холодильник.
пород с доставкой. ☏067- ☏067-765-49-70, 095-792-26-44
955-09-52
✩ Кондиц. и компрессора быт
✩ Окна м/п б/у 2. 10 х 1,60 - 10 и пром не раб. ☏095-127-69-87
шт. ☏063-223-91-88
✩ Кондиционер, СВЧ, стир
✩ Продам обогреватель УФО, машину, пылесос, холосоветский телевизор, шифонер, дильники. ☏067-225-80-00,
066-400-16-16
ковер. ☏067-705-73-47
✩ Продам пшеничную и ржаную
сечку. ☏063-223-91-88
✩ Топл. брикет элеваторного
отхода. ☏066-539-64-90
✩ Топливный брикет для
котлов, каминов, булерьянов. Комбикорм. ☏050261-07-86

персоналом підприємства. Термін
подачі заяв – до 27 лютого 2019
р. Документи відправляти за
адресою: 49600, м. Дніпро, вул.
✩ Смартфон для себя. ☏067- Чернишевського, 24 А. Ректорат.
305-44-74, 066-660-79-97
✩ Шукаю свідків ДТП 27. 12.
2018 року близко 17: 00 вул. Генерала Вулівача в районі будинку
147 .☏098-212-64-96

✩ Куплю задвижки ☏0(95)46259-25

✩ Покупаем дорого газовые
✩ Диплом серiї НР 45150365
баллоны. ☏067-524-02-34
та додаток 12 ВА 371463 вiд
✩ Станки. ☏096-359-12-83, 29. 06. 2013 року виданий
785-96-24
Днiпродзержинським медичним
училищем на iм’я Кiяшка Ангелiна
✩ Микроволновки, пылесосы,
Петрiвна вважати недiйсним.
газ. колонки»Стир. машинки,
✩ ДОКУМЕНТ О ПОЛНОМ СРЕДаудио-техн и др. ☏098-785-78-57
НЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА ИМЯ
РОГОЗА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА
✩ Хол-ки, стир маш. ☏096СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
771-53-66
✩ Атестат и додаток на имя
✩ Велосипед горн., байдарку,
Рогоза Ольга Григорьевна
палатку. ☏067-305-44-74, 066выдан 2004г шк №110 счи660-79-97, 063-150-14-79
тать недействительным

✩ Загублений диплом та
додаток на ім’я Смолій
Ольга Василівна виданий
30. 06. 95 р. ІА №002983
Дніпропетровським
технікумом залізничного
✩ Кондиционер. ☏067-305транспорту вважати
44-74
✩ Ванны, батареи б/у чу- недійсним.
гунные, лом. Дорого. ☏098031-66-28

✩ Топливный брикет-лузга
подсолнечника, чистый, бигбэг/
мешок. ☏066-539-64-90
✩ Кондиц. любой. ☏067225-80-00

✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР МОЖНО
НЕ РАБ. ДОРОГО
✩ КУПИМ АКЦИИ «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ КОМБИНАТ
ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ», «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД».
☏0(68)336-68-02, 0(67)92803-46

✩ Стр. инструмент. ☏098198-63-48
✩ Шифер б/у, самовывоз.
☏063-223-91-88.

✩ Лом! Дорого! Черных,
Цветных металлов: демонтаж, порезка, самовывоз,
расчет на месте. ☏097-14113-26, 050-704-23-82
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВАРОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИБОРЫ, ПЛАТЫ. Б/У. ПРОЧЕЕ.
ДОРОГО. ☏0(97)766-83-79

☏067-

282-08-09
✩ Видео, фото ☏067-184-36-96 ✩ Куплю трубу ПЭ, лом ящиков
ПЭ. ☏097-949-47-65, 068-554✩ ТВ, стиральную машину, 11-60
СВЧ, кондиционер. ☏066✩ Макулатура. Дорого. Предо400-16-16
ставляем транспорт. ☏050-32013-36, 050-879-59-36, 067-56374-80, 371-37-78, 371-37-80

✩ Вважати недійсним
посвідчення учасника бойових
дій серія УБД №030832 від 15. 12.
2015 р Гайдук Сергій Вікторович

✩ Вважати недійсним
свідоцтво про право власності
від 23. 07. 1999 року, видане
✩ Металлопластиковые окна. виконкомом міської ради наБ/у. Самовывоз. ☏063-223-91-88 родних депутатів на квартиру
64 корпус 3 будинок 1 на ж//м
✩ Отработанные обув. колодки Сокіл у місті Дніпро
ПЭ. ☏097-949-47-65, 068-554✩ Вважати недійсним свідоцтво
✩ Монит, комп, ноут ☏063- 11-60
про право власності на житло
369-04-00
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИ- видане Державним житловоКВАРНЫЙ МАГАЗИН: -ОЦЕН- комунальним підприємством
КА, -ПОКУПКА, -ЗОЛОТО, «Південне» 01 грудня 1997 року
СЕРЕБРО, АНТИКВАРИАТ. на квартиру, розташованою
УЛ. ГЛИНКИ, 19. ☏067- за адресою: Запорізьке шосе,
560-16-44
будинок 56, квартира 207, яка
належить Кирилюку Вячеславу Олександровичу, Кирилюку
✩ Всю электронику. ☏099Олександру Пилиповичу, Кирилюк
351-82-21
Марії Іванівни. Свідоцтво було
видано згідно наказу № 846-97
✩ Комп, ноут, монит ☏068від 01 грудня 1997 р.
400-94-81
✩ Вважати недійсним до✩ Компьютер или комплектую✩ Державний вищий навчаль- даток до диплому спеціаліста
щие. ☏066-660-79-97
ний заклад «Придніпровська С 16 № 032570 на ім’я Швець
✩ Ноутбук (себе). ☏067-305- державна академія будівництва Анна Михайлівна, виданий
44-74
та архітектури» оголошує кон- «Дніпропетровською медичною
курс на заміщення вакантної академією Міністерства охорони
посади завідувача кафедри здоров’я України», від 23. 06. 2016
обліку, економіки і управління р. в зв’язку з втратою

