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03.04.2019
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛОВ, ХЛАМ.
ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗКА, САМОВЫВОЗ ☏050-944-65✩ Кондиц и компрессора 92, 098-129-05-52, 097быт и пром. не раб. ☏095- 929-69-54
127-69-87
✩ Кондиционер, СВЧ, стир
машину, пылесос, холодильники. ☏067-225-80-00,
066-400-16-16
✩ Хол-ки, стир маш. ☏096771-53-66

✩ Кондиц. любой. ☏067225-80-00

✩ Акриловую ванну новая.
☏098-246-16-17
✩ Бpикeты топливн. ☏096640-72-33
✩ Батареи чуг. нов, каминная
топка, бочка металл. нов, газонокосилка, чехлы ГАЗ-24 нов.
☏066-031-55-27
✩ Брикет топливный из
древесных опилок твердых
пород с доставкой. ☏067955-09-52
✩ Дрова твердых пород,
колотые. ☏096-281-50-11,
099-469-07-47
✩ Дрова твердых пород,
колотые. ☏096-281-50-11,
099-469-07-47
✩ Окна м/пл б/у 2. 10 х 1,60
- 10 шт ☏063-223-91-88
✩ Окна металлопластиковые
Rehau Скидка до-40% Акция до
20. 04. 2019. Заводские окна со
скидкой. Быстрое качественное
изготовление. Гарантийное
обслуживание. Пенсионерам
дополнительны скидки. Вызов
замерщика бесплатно. ☏067561-88-02
✩ Продам дрова ☏096-99888-07
✩ Продам пшеничную и ржаную
сечку. ☏063-223-91-88
✩ Продам ходунки современные для инвалида. ☏066987-51-37
✩ Топливные брикеты
(подсолнух) ☏095-058-4717, 066-993-62-95
✩ Топливный брикет для
котлов, каминов, булерьянов. Комбикорм. ☏050261-07-86, 098-586-99-61

✩ Видео, фото ☏067-18436-96
✩ ТВ, стиральную машину,
СВЧ, кондиционер. ☏066400-16-16

✩ Монит, комп, ноут ☏063369-04-00

✩ Всю электронику ☏099351-82-21
✩ Комп, ноут, монит ☏068400-94-81

✩ Куплю задвижки ☏0(95)46259-25
✩ Куплю муфельную печь.
☏067-249-73-03
✩ Покупаем дорого газовые
баллоны. ☏067-524-02-34
✩ Станки ☏096-359-12-83,
785-96-24

✩ Лом! Дорого! Черных,
Цветных металлов: демонтаж, порезка, самовывоз,
расчет на месте. ☏097141-13-26, 050-704-23-82
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВАРОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИ✩ Стр. инструмент. ☏098БОРЫ, ПЛАТЫ. Б/У. ПРО198-63-48
ЧЕЕ. ДОРОГО. ☏0(97)766✩ Шифер б/у, самовывоз. 83-79
☏063-223-91-88.
✩ Демонтаж. Лом черных.
Цветных металлов. Баллоны
☏789-39-40, 067-514-4445, 050-453-09-93

✩ Антиквариат любой янтарные
бусы, медали, фарфор, статуэтки
чугунные, фотоаппараты объективы игрушки советские куклы,
елочные игрушки открытки, рога,
часы СССр ☏067-442-33-55
✩ БРОШИ МЕЛЬХИОР ХРУСТАЛЬ ФИГУРКИ ФОТОАППАР ЗНАЧКИ МЕДАЛИ
БУМАЖ ДЕНЬГИ ЧАСЫ
КНИГИ ВОЕН ФОР. ☏097418-50-58
✩ Ванны, батареи б/у
чугунные, лом. Дорого.
☏098-031-66-28
✩ Гофрокартон двухслойный марки Д/В (Б 80/Б 80)
в рулонах по 100 пог. м.
формата 1050 мм. в объеме
фуры. ☏096-077-28-99,
099-680-37-87
✩ Значки медали ордена янтарные бусы брошки игрушки
СССр куклы машинки елочные
игрушки фороаппараты ножи
раскладн подстаканники монеты.
☏093-770-09-09
✩ Инструменты б/у; тиски,
топоры, ключи, сверла и мн. др.
☏068-107-17-50, 099-732-76-34
✩ КНИГИ (ДОМАШ. БИБЛИОТЕКУ). ☏096-391-41-44,
099-347-09-29
✩ Макулатура. Дорого. Предоставляем транспорт. ☏050-32013-36, 050-879-59-36, 067-56374-80, 371-37-78, 371-37-80
✩ Металлопластиковые окна.
Б/у. Самовывоз. ☏063-22391-88
✩ Убираем захламленные
помещения Освобождаем пространство от мусора, хлама
Возможен выкуп старых вещейкниги инструменты посуда др.
☏095-812-24-40, 096-967-24-00
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН:
-ОЦЕНКА, -ПОКУПКА, -ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, АНТИКВАРИАТ. УЛ. ГЛИНКИ, 19.
☏067-560-16-44
✩ Ящик картонный б/у оптом
(дорого). ☏099-458-93-98

документи, що посвідчують ✩ Загублений державний акт
особу. За довідками звертатися:. на право приватної власності на
☏067-987-23-71, 097-377-59-49 землю (серія ДП ДН№009544,
виданий 19. 02. 1997 на підставі
✩ Увага, всім землевласникам рішення Волоської сільської ради
(землекористувачам), які ма- народних депутатів 15 сесії 21
ють спільні межі з земельною скликання від 20. 10. 1993
ділянкою за фактичною адресою записаний в книгу записів дерм. Дніпро, Новокодацький район, жавних актів на право приватної
вул. Набережна Заводська, 70 власності на землю за №108)
інформуємо Вас про про- виданий на ім’я Кирпи Івана
ведення робіт із погодження Івановича, вважати недійсним
спільних меж, щодо уникнення
і запобігання спірних питань, які ✩ Считать недействительным
можуть виникнути при виконанні диплом МВ№12503359 Днеробіт із закріплення межовими пропетровского Национального
знаками меж земельної ділянки. Университета Внутренних дел
Місце, дата та час збору: м. на имя Липинский Ярослав
Дніпро, Новокодацький район, Викторович выданый в 2005г.,
вул. Набережна Заводська, 70 в связи с утерей.
10 квітня 2019 року о 12 годині
00 хв. При собі обов’язково
мати документи, що посвідчують
особу. За довідками звертатися:
☏067-987-23-71, т. 097-37759-49

✩ 4-к. кв. 107м2, хорошее
расположение рядом парк
Глобы, ☏067-562-29-11

✩ Продам дом 2 эт. 133 кв.
м. в c. Кочережки участок
65 сот, рядом речка, лес.
☏0(95)390-96-15
✩ Волосское. ☏066-487-37-18
✩ Дом 3/4 5 сот. Приватизирована. Жилое состояние. По
доступной цене ☏097-259-3303, 099-405-09-50
✩ Дом 70м2. Все удобства
в доме, уч. 40 сот. 3 фазы.
Солонянский р-н. с. Днепровское. ☏096-547-85-51

✩ Утерян студенческий
Университета таможенного
дела и финансов, группы
ПУ-18-1 на ФИО Депутат
О. С.

✩ Кафе-бар в раб. сост. ✩ Дом Иларионово. ☏066Хуторское Петрик. р-н. ☏097- 751-08-28
367-21-95
✩ Дом в центре+ гараж+ сарай.
✩ Промбаза пр. Петров☏073-066-44-87
ского строение 3600м 2.
кв. земля 2,3 га, своя ТП, ✩ Дом пгт. Илларионово
весовая, водопровод. Цена Синельниковский р-он Дн265 тыс. дол. ☏067-637-27- ск обл. 72м2 Состояние
00, 097-069-90-18
жилое, удобства в доме.
✩ 160м2 новое здание под офис ☏099-086-50-87
или производство, ул. Тополиная ✩ Дом с. Орехово Солонянский
☏066-723-32-72
р-н, пл. 96,5м2. 4 ком, 1993г.
п. гараж, сарай, лет. кухня. Уч.
45 сот. ☏067-567-00-84

✩ Втрачений диплом
спеціаліста МВ № 12500594
від 08. 06. 2002., виданий
Юридичною академією МВС
України на ім’я Бодня Феодосій
Вікторович, вважати недійсним ✩ 1 к кв ул. Калиновая. Сталин✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м ка. Состояние отличное 33/22/7,7
бестермінове посвідчення АА не угловая 09725693303, ☏099№062218 на ім’я Жулай Григорій 405-09-50
Олексійович, видане 13. 02.
1997 р. Бабушкинским РВК у
Дніпропетровській області, в
зв’язку з втратою

✩ Вважати недійсним
бестермінове посвідчення ветерана військової служби серія АА
№ 301527 від 08. 11. 2018 року ✩ Днепродзержинск 2-к кв
видане Новокадацьким РВК на 46м2. Цена догов. ☏098ім’я Мерзлий Андрій Леонідович 568-02-15
м. Дніпро, в зв’язку з втратою.
✩ Кирова. 1/5 Своя. ☏096✩ Вважати недійсним втрачене
452-98-82
посвідчення учасника бойових
дій серія АБ №452379 на ім’я ✩ Продам 2 к кв ШевченБабенко Андрій Павлович 20. ковский р-он, Своя. ☏09505. 1981 р. н.
134-34-64
✩ Вважати недійсним диплом
молодшого спеціаліста на ім’я
Чураков Назар Миколайович К
✩ Увага, всім землевлас- 17№052543 ДІПТ від 30. 06. 2017
никам (землекористувачам), р. у зв’зку з втратою
які мають спільні межі з ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м
земельною ділянкою за фак- посвідчення учасника бойових
тичною адресою м. Дніпро, дій АА № 091997 на ім’я Гуров
✩ ОЛИМПИК 1,6/9. ☏067Амур-Нижньодніпровський рай- Віктор Васильович, в зв’язку з
567-35-05
он, пров. Універсальний, 10Г втратою
інформуємо Вас про проведення
✩ Поб-4, лучший дом на Поберобіт із погодження спільних меж, ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м де, чешка, 3/9,63 кв. м., ремонт,
свідоцтво про право власності
щодо уникнення і запобігання
на кв№63 по вул. Суворова, мебель, техника. Тихий двор,
спірних питань, які можуть ви- 15 а зареєстровано за Мак- прекрасная инфраструктура.
никнути при виконанні робіт із симчук Лідією Федотівною про ☏067-562-21-90
закріплення межовими знаками те, що видане реєстраційне
меж земельної ділянки. Місце, посвідчення 16. 02. 1994 р. ✩ 3 ком кв ул Касиора Под
дата та час збору: м. Дніпро, комунальним підприємством ремонт По цене однокомнатной
Амур-Нижньодніпровський рай- Дніпропетровське міжміське ☏097-259-33-03, 099-405-09-50
он, пров. Універсальний, 10Г 10 бюро технічної інвентарізації
квітня 2019 року о 10 годині 00 Дніпропетровської областої ради
хв. При собі обов’язково мати в зв’язку з втратою

✩ Дом, Новомосковск .☏067126-54-74
✩ Дом, Подгороднее, S 69м2.
Торг уместен. ☏099-244-60-21
✩ ДомЕстьвсе 20 уе. ☏098877-87-90
✩ Домик с. Подпольное, газ,
вода, 60 сот, 100 тыс грн. Можно
рассрочку ☏098-295-26-14
✩ Домик, с. Подпольное, газ,
вода, 60 сот. 100 тыс. грн, можно
в рассрочку. ☏098-295-26-14
✩ Жилой. 480м2. 67 сот.
Стены в 2 кирпича. 45 туе.
☏0(98)096-10-07
✩ Лобойковка 25 с. ☏067599-47-31
✩ Продам дом 60м2 2 пер
Летчиков, 7 участок 7 сот 35000
у. е ☏067-152-39-92 Елена
✩ Продам дом с. Колпаковка
0,75 га приватизирован, газ,
река, лес ☏067-584-70-27
✩ Синельниково 2 эт ☏067881-72-51
✩ Ул. Давыдова 1/2 часть дома,
кирпич 28,7м2, летняя кухня,
сарай с погребом уч. 4,9 сот
приватиз. кадастр. жилое состояние красная линия хозяин.
☏068-875-85-77
✩ Хороший дом. Песчанка.
70м2. 23 сот. Газ. Вода.
Удобства. 14000 у. е. ☏067850-04-80
✩ 2-эт дом Кулебовка, Новомосковск ☏098-100-72-32

