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✩ Покупаем дорого газовые
баллоны. ☏067-524-02-34
✩ Станки ☏096-359-12-83,
✩ Стр. инструмент. ☏098- 785-96-24
198-63-48
✩ Шифер б/у, самовывоз.
☏063-223-91-88.

✩ Велосипед горн/шос., байдарку, палатку. ☏067-305-44-74
✩ Монтаж, чистка. ☏067- ✩ Кондиционер, СВЧ,
225-80-00
стир машину, пылесос,
✩ Распродажа кондиционеров. холодильники. ☏067-225Установка обслуживание+ 80-00, 066-400-16-16
заправка фреоном. ☏067- ✩ Куплю кухонный комбайн
✩ Лом! Дорого! Черных,
773-73-00
Мрия 2м ☏095-912-60-30, Цветных металлов: демон097-260-16-77
таж, порезка, самовывоз,
расчет на месте. ☏097✩ Микроволновки, пылесосы, 141-13-26, 050-704-23-82
газ. колонки, стир. Машинки,
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВАаудио-техн и др ☏098-785- РОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИ78-57
БОРЫ, ПЛАТЫ. Б/У. ПРОЧЕЕ. ДОРОГО. ☏0(97)766✩ Сдам в аренду: бетоно- ✩ Хол-ки, стир маш. ☏096- 83-79
мешалки, отбойные молотки, 771-53-66
✩ Демонтаж. Лом черных.
стройинструмент. ☏095-508Цветных металлов. Балоны
78-55
☏789-39-40, 067-514-44-

45, 050-453-09-93
✩ Станки ☏096-359-12-83,
✩ Пес, щеб, шлак, в. мус 785-96-24
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЁРНЫХ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛ, ХЛАМ.
☏796-75-87
✩ СТОМАТУСТАНОВКА
ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗКА,
FONA
С
КРЕСЛАМИ.
15000
✩ Плита перекрытая 5,1 х
САМОВЫВОЗ. ☏050-9441-10 шт. ☏067-633-61-06 ГРН. ☏067-634-16-47
✩ Кондиц. любой. ☏067- 65-92, 098-129-05-52,
225-80-00
097-929-69-54
✩ ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГ,
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА,
✩ Кондиционер ☏067-305ПЕСОК. ☏067-569-52-78
44-74
✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб.
☏785-58-82
✩ Шлак, щебень 20/40
✩ Продам свадебное платье
☏067-632-45-02
корсет до 42 р. 700 грн ☏097✩ Гараж металлич. разборной.
✩ ШЛАКОБЛОК М-50 ОТ 39-004-38 Лена
Самовывоз. ☏063-223-91-88.
ПРОИЗВОД-ЛЯ. ☏760-30✩ Инструменты б/у; тиски,
67, 067-567-60-79
✩ Видео, фото ☏067-184топоры, ключи, сверла и мн.
36-96
✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь ☏785-70-55
др. ☏068-107-17-50, 099✩ ТВ, стиральную машину, 732-76-34
СВЧ, кондиционер. ☏066- ✩ КНИГИ (ДОМАШ. БИ400-16-16
БЛИОТЕКУ). ☏096-391-4144, 099-347-09-29
✩ Бpикeты топливн. ☏096✩ Куплю поддоны дорого
640-72-33
☏093-754-30-40
✩ Брикет топливный из
✩ Металлопластиковые окна.
✩ Газовая плита новая Ин- древесных опилок твердых
Б/у. Самовывоз. ☏063-223дезит 4 конфорки ☏097-437- пород с доставкой. ☏06791-88
18-93
955-09-52
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏096- ✩ ВАННУ АКРИЛОВУЮ ✩ Монит, комп, ноут ☏063- ✩ СТАРЫЕ КНИГИ, ЗНАЧКИ
БРОШИ ЧАСЫ КИНО-ФОТО771-53-66
ФИРМЫ RAVAK 700 Х 1500, 369-04-00
АППАР ОБЪЕКТИВ, ПОСУДА
✩ Холодильник ☏068-558- С НОЖКАМИ. ЦЕНА 6000
КОНЬЯК СССР, ВОЕНАЯ
ГРН. ☏098-922-76-51
ФОРМА. ☏097-418-50-58
97-79
✩ Статуэтки фарфоро✩ ХОЛОДИЛЬНИКИ Б/ У ✩ Дрова : дуб, акация, ясень,
вые, янтарь, броши СССР,
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ не дорого. ☏098-816-44-13
ёлочные игрушки СССР,
ДНЕПР, МИНСК ☏097-126- ✩ Дрова твердых пород : дуб,
игрушки , куклы, часы СССР
96-08, 066-104-15-05
акация, ясень, колотые лесхоз.
наручные, подстаканники,
☏097-136-00-38
✩ Всю электронику ☏099- рога , монеты, изделия из
кости , награды, медали ,
✩ Стол-верстак ☏098-431- 351-82-21
значки и др. старин. пред75-63
✩ Комп, ноут, монит ☏068- мет. ☏067-442-33-55
✩ Топливный брикет для 400-94-81
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНкотлов, каминов, булерьянов. Комбикорм. ☏050- ✩ Ноутбук или комп для себя. ТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН:
-ОЦЕНКА, -ПОКУПКА, -ЗО✩ Большой выбор кон- 261-07-86, 098-586-99-61 ☏067-305-44-74
ЛОТО, СЕРЕБРО, АНТИдиционеров с установкой.
✩ Улики б/у, многокорпу. ✩ Самовар на дровах. ☏067- КВАРИАТ. УЛ. ГЛИНКИ, 19.
☏066-400-16-16
☏067-560-16-44
рамка 300 мм ☏098-432-52-60 305-44-74
✩ Внутренние и наружн
блоки по отдельности.
☏067-225-80-00

✩ Вважати недійсним
військовий квиток на ім’я Дичек Денис Сергійович, 18. 09.
1983 року народження у зв’язку
✩ Счит недействительным з втратою.
тимчасове посвідчення Хвесик
Олексій Степанович видане ✩ Вважати недійсним додаток
до диплому УВ№861402 від
Красногвардейским РВК
25. 06. 1992 р. ДМетІ на ім’я
✩ У зв, язку з виготовленням Нічипорчик Вячеслав Сергійович
технічної документації із зем- у зв’язку з втратою.
леустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки гр ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м
Чабан С О, Деревянко М П, свідоцтво про право власності
м. Дніпро вул Високовольтна на квартиру по договору
41. Запрошуємо власників купівлі-продажу ВМА №719728
(користувачів) суміжних земель- реєстр №3162 від 26. 06. 2009
них ділянок вул Високовольтна на ім’я Голобородько Наталії
39 а, Високовольтна 39, Висо- Миколаївни. Дата реєстрації
ковольтна 43 а, Високовольтна 28. 07. 2009 р.
43, вул Гаражна 38, Гаражна 38
а, Гаражна 38 б на погодження ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м
меж земельної ділянки, яке свідоцтво про право власності
відбудеться о 8 год ранку 25 на квартиру № реєстру 524
липня 2019 р. ☏096-545-09-48, И-98 від 28. 01. 1998 р. на
067-698-26-26
ім’я Вараксин Иван Игнатьевич,
✩ Утеряно св-во 12 спах Вараксина Валентина Петровна
№048783 выдано 11. 07. 2013г ✩ Вважати недійсним свідоцтво
на имя Абдуль-Фаттах Муад
про право власності по дого✩ 20. 07. 2019 в 10. 00 вору купівлі-продажу земельної
будут проводиться геодезиче- ділянки за реєстровим №250 від
ские работы по установлению 27. 03. 2019 р на ім’я Шевченко
границ участка ул. Большая, Ксенії Володимирівни
94. Приглашаем соседей для ✩ Вважати недійсним у
согласования границ ул. Ракезв’язку з втратою Реєстрацйне
тостроителей, 81 Назарчук В.
посвідчення
видане
И., ул. Большая, 92, Липтуга Е.
Н. Вопросы по ☏096-369-33-76 Дніпропетровським БТІ на квартиру, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м
Тополь-1 будинок 3, квартира
144 в кооперативе ЖСК-217 на
ім’я Сехпіянц Людмила Сергіївна
та записано в реєстрову книг
№ ХХ за реєстровим №64 13.
✩ В связи с утерей просьба 12. 1993 р.
считать недействительным ди- ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м и
плом 842198, выданный НМетАУ втрачені диплом та додаток
Фортун Валентине Семёновне, до диплому НР 34292838 від 30.
регистрационный номер 355 от 06. 2008 р. Дніпропетровського
14. 06. 1989г.
технікуму залізничного транспорту на ім’я Семенова Тетяна
Сергіївна

✩ Прошу
вважати
недійсним студентський
квиток на ім‘я Кулікова
Катерина Олексіївна

✩ Втрачені диплом спеціаліста
12 дск №228012 ДДФА, виданий м. Дн-ськ 15. 03. 2012 р,
реєстраційний номер 460/12
на ім`я Корж Г. М. та додаток
12 вб №078991 до диплому,
виданий м Дн-ськ 15. 03. 2012
р. ДДФА на ім`я Корж Г. М,
важати недійсними.

✩ Утеряно Свидетельство
ребёнка из многодетной семьи ✩ Посвідчення УБД серії АА
Скачкова Тимофея Игоревича, №059687 на ім’я Горобець О.
24. 01. 2006 года рождения. О. від 17. 02. 1998 року
✩ Вважати недійсним в зв’язку ✩ Потерян студенческий билет
з втратою диплом магістра УДХТУ на имя Касьянова Полина
з відзнакою нр№10467617 з Александровна
додатком до нього виданий
УДХТУ 8 червня 1998 р. на ім’я ✩ Прошу считать недействит
Павлишин Сергій Миколайович. аттестат об основном общем
образовании №08204000041244
✩ Вважати недійсним втрачене от 3. 07. 18г на имя Кудерский
посвідчення безтермінове серія
Константин Алексеевич в связи
УБД №056878 від 17. 05. 2017
с утерей
р. на ім’я Ткаченко Денис
Васильович
✩ Считать недействительным
✩ Вважати недійсним втрачене военный билет на имя Литнапосвідчення безтермінове серія рович Дмитрий Викторович 10.
УБД №128669 від 28. 04. 2017 06. 1982г. р. в связи с утерей
р. на ім’я Демченко Павло ✩ Считать недействительным
Євгенійович
утерянное пенсионное удо✩ Вважати недійсним втра- стоверение на имя Леонова
чене посвідчення учасника Михаила Васильевича 15. 12.
бойових дій убд №148250 від 1979г. р.
21. 12. 2017 р. видане ГУНП
Дніпропетровській обл. на ім’я
Захаренко Ігор Андрійович.

