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■Н НЕБЕСНОЇ СОТНІ ВІДБУЛАСЬ
ТА СВОБОДИЇ М .

21 листопада, з нагоди Дня Гідності та Свободи, мешканці м. Вінни
ця, долучились до всеукраїнської акції «Вільні творять_ майбутнє», яка 
пройшла також у 16 інших містах України. Акція пройшла на Майдані 
Небесної Сотні, д е  вінницька молодь та студентство одночасно заспі
вало Гімн України.

Цієї неділі, о 18:00 год., близько трьох 
десятків_ людей зібрались на Майдані 
Небесної Сотні у Вінниці, щоб долучитись 
до всеукраїнської акції, присвяченій Дню 
Гідності та Свободи — на честь початку

студенти за свободу» та «Демократична 
Сокира».

Членкиня громадської організації «Ук
раїнські студенти за свободу» Катерина 
Поліщук подякувала всім, хто долучився 
до акції, за небайдужість та зауважила, 
що приємно розуміти, що є багато лю
дей, яким також не байдуже до подій, які 
відбувались у 2013 році.

— Зміни є, проте їх може бути непо
мітно, — зауважила дівчина. — Можливо
ЯНЯЛОбмТКПЯ ПУПКА Гуягятп ияп\/ мпм/'пі/тг>

винні забезпечувати права і волю кожної 
людини, ми повинні розвивати свободу 
людей і повинні робити так, щоб вільних і 
незалежних людей в нашій Україні було 
більше, — додав Василь Христюк.

Близько 18:23 год., учасники акції зас
півали Гімн України, який виконали одно
часно з учасниками акції з інших міст Ук
раїни.

Після виконання Гімну, організатори 
події запросили охочих містян залишити
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цінність. Цінність, яку ми готові відстою
вати, — йшлось в анонсі події.

Організаторами акції у Вінниці висту
пили громадські організації «Українські

мови, які призвели до Революції Гідності і 
наголосив на тому, що «Майдан переміг».

— Взагалі до цих всіх подій призвела 
волелюбність українського народу. Ми ло

пання». Учасники акції запалили лампад
ки, які по черзі клали до пам’ятника Не
бесній сотні «Дерево свободи». Загалом 
захід тривав близько 40 хвилин.

У  Вінницькій області, субсидії на оплату комунальних послуг зрос
туть на 50% . Це пов’язано з введенням «червоної» зони карантину. 
Однак домогосподарства, які мають борги від 3 4 0  гривень, такою по
слугою скористатись не зможуть. Про це повідомляють у Міністерстві 
соціальної політики України.

£111Е ДЕННЯ «ЧЕРВОНОЇ» 
ІСТІ РОЗМ ІР СУБСИДІЇ

«У період «червоних» зон карантину, 
субсидії на оплату комунальних послуг 
збільшаться на 50%. Однак люди, які ма
ють борг перед постачальниками кому
нальних послуг, кошти отримати не змо
жуть. Якщо є великий борг і його немож
ливо погасити одним платежем, то сім ’ї 
можуть укласти договір реструктуризації 
та отримати субсидію. Реструктуризація 
передбачає, що з боржнику розроблять 
графік погашення. При цьому, якщо та
кий договір буде укладено протягом двох 
місяців з початку опалювального сезону, 
житлову субсидію буде призначено з по
чатку опалювального сезону», — йдеться 
у повідомленні.

Також без соціальної допомоги на оп
лату комуналки залишаться й ті, у кого є

борг зі сплати аліментів. Крім того, на
лічуються певні обмеження щодо прибут
ку. Сім’я може отримати субсидію у тому 
випадку,-коли на оплату комунальних по
слуг витрачається більше 15% від при
бутку сім ’ї.

«Українці отримують допомогу на оп
лату того обсягу комунальних послуг, який 
не перевищує соціальних нормативів. На 
час карантину в тих регіонах, де запро
вадили «червону» зону, ці нормативи 
збільшили на 50%. Як наслідок, наполо
вину збільшиться й розмір субсидії. Для 
деяких сімей, мова йде про понад тисячу 
гривень на місяць. Водночас, як тільки 
регіон вийде з «червоної» зони, норму 
знизять», — додають фахівці.

Сума допомоги від держави на оплату

ш
комуналки, розраховується індивідуально 
кожної сім ’ї.

Вона залежить від показників: при
буток, склад сім ’ї, розмір житла, норми 
споживання води, електроенергії та газу.

Люди одержать кошти на оплату не всіх 
комунальних послуг, а лише в межах нор
мативів споживання. У середньому ук
раїнці платять за комуналку близько 15% 
від свого сукупного прибутку. Але пенсіо
нери, у яких прибутки мінімальні, можуть 
розраховувати й на більшу допомогу.

тшршм
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18 листопада, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, відкри
ли історико-документальну виставку «Героям Слава!». Експозиція при
урочена до Дня Гідності та Свободи та присвячена подіям Помаранче
вої революції 2 00 4  року та Євромайдану 20 1 3 -2 0 1 4  років. Про це по
відомляють у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

Виставку розмістили у 16-й експо
зиційній залі музею. Центральне місце 
займають матеріали Героїв Небесної 
Сотні, які віддали своє життя під час Ре
волюції Гідності, захищаючи Україну.

«Серед тих, хто загинув за свободу і 
волю кожного українця й п ’ятеро наших 
земляків: приватний підприємець, худож
ник у техніці ебру (малюнки на воді) та 
фіналіст шоу «Україна має таланти» (2013 
р.) Валерій Брезденюк, залізничник Ле-
На сторінці використаї

онід Полянський, учасник клубу історич
ної реконструкції «Білий вовк» Максим 
Шимко, військовослужбовець Юрій Нечи- 
порук та підприємець Роман Оліх. Впер
ше в експозиції музею представили ком
плекс матеріалів Максима Шимка, серед 
яких нагороди, світлини та особисті речі», 
- -  йдеться у повідомленні. .

Окремий розділ виставки присвячений 
ще одному полеглому Герою України — 
Валерію Брезденюку. За своє життя чо
ловік створив понад 500 унікальних кар
тин у техніці ебру — малюнку на воді. 
Наприкінці 2013 року, він став одним з 
перших учасників Революції Гідності. Був 
зарахований до загону Самооборони 
Майдану «Полтава» — одного з підрозділів 
«Правого сектора». Він загинув 18 ■люто-'

го, внаслідок вогнепального,поранення та 
похований у Жмеринці.

Також в експозиції представлені різно
манітні артефакти та інсталяції, що висв
ітлюють героїчну минувшину Помаранче
вої революції та Євромайдану,' зокрема й 
у Вінниці. Під час відкриття виставки про
демонстрували документальну хроніку тих 
подій.

«Ця виставка — щира подяка, шана і. 
доземний уклін матерям, батькам, роди
чам та близьким за жертовність, патріо
тизм і громадянську позицію їх рідних. 
Сподіваємось, що найближчим часом, 
після скасування карантинних обмежень, 
усі ви, шановні друзі, матимете мож
ливість оглянути цю патріотичну вистав
ку», — додали у музеї.

І  /  ч і и -

(063) 631-06-11.

В ОБЛАСТІ СМЕРТНІСТЬ ВИЩА, НІЖ НАРОДЖУВАНІСТЬ
У Вінницькій області, станом на 1 г~----------------  --------------------

жовтня, проживає 1515752 людей.
«Впродовж січня-вересня 2021 року, 

чисельність населення зменшилась на 
13371 особу. Зменшення чисельності 
населення області відбулось за розра
хунок природного скорочення — 11655 
осіб, так і за рахунок міграційного ско
рочення населення — 1716 осіб», — 
йдеться у повідомленні головного управ
ління статистики у Вінницькій області.

На Вінниччині смертність набагато вища, ніж народжуваність. У січні-ве- 
ресні 2021 року, в області народились 7966 дітей, що на 613 дітей менше, 
ніж у січні-вересні 2020 року.

Водночас, протягом січня-вересня 2021 року, померло 19621 особа, про
ти 17766 осіб, відповідного періоду минулого року.

У ВІННИЦІ ПРОТЕСТУВАЛИ ШОСТИЙ « Ш Ш Е »
Наприкінці минулого тижня, на дорогу 

Вінниці вийшов черговий «УіпУпе», з авто
номним запасом ходу до 20 кілометрів. Цей 
тролейбус був вдосконалений та адаптова
ний майстрами місцевої транспортної ком
панії. Про це повідомляють у В інницькій 
міській раді.

«Новий «УіпУпе» вже тестують. Після чого 
виїде на свій маршрут. Який саме — дізнає
тесь незабаром. Розглядаємо можливість до- 

... ш яшш т мт  дати напрямок в один з мікрорайонів», — роз- 
повів на св0|й сторінці у «Фейсбуці» мер міста 

ИМІЖШКШЖшшиїШ Моргунов.
Судячи з фотографії, яку розмістив Мор- 

гунов на своїй сторінці, тестування тролейбусу відбулось за маршрутом № 6 
«Меморіал Визволення-Залізничний вокзал».

Як також повідомляється у міськраді, на тролейбусі встановлені штанги з 
системою дистанційного керування. Завдяки цьому, водій може автоматично 
опускати їх або знову ставити на контактну мережу. Сам транспортний засіб 
низькополий. Має більш плавний хід та безшумний компресор.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗНАЧИВ СТИПЕНДІЇ ТРЬОМ ВІННИЦЬКИМ ПИСЬМЕННИКАМ
Президент України Володимир Зе- 

ленський, підписав Указ «Про призна- І 
чення державних стипендій видатним 
діячам культури і мистецтва». Довічну І 
Президентську стипендію, отримувати
муть вінницькі письменники Анатолій По- І 
долинний і Володимир Рабенчук, а дво
річну — Віктор Мельник. Про це йдеться | 
на сайті глави держави.

«Відповідно до Указу Президента Ук
раїни, від 10 вересня 2011 року, № -906 «Про державні стипендії для видатних 
діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культу
ри і спорту та інформаційної сфери», — йдеться в документі.

Призначити стипенд ії:
Подолинному Анатолію Мойсейовйчу— 1940 року народження, письмен

никові:
Рабенчуку Володимиру Семеновичу — 1944 року народження, письменни

кові.
Мельнику Віктору Івановичу — 1958 року народження, письменникові.
Загалом, Володимир Зеленський призначив довічні стипендії 24 діячам, 

58 діячів культури і мистецтв України отримуватимуть дворічні Президентські 
стипендії.
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КАРТИНЫ. ДЕТСКИЕ И ГРУШ - 
КИ. Т.:096-496-93-18  

КУПЛЮ: СТАРІ ГРАМОТИ, ЯН
ТАРНІ ТА КОРАЛОВІ БУСИ, 
РОГА ТА ВИРрБИ З КОСТІ, 
МЕЛЬХІОРОВИЙ п о с уд  та  а н - 
ТИКВАРІАТ. Т.: 098-753-77-50 

КУПЛЮ: ЯЛИНКОВІ ІГРАШКИ, 
ЛЯЛЬКИ, МАШИНКИ, КОНСТ
РУКТОРИ, ГРУ«ЕЛЕКТРОНІКА»- 
ТАІН.Т.: 098-753-77-50 

ПОКУПАЮ ДОРОГО НАГРАДЫ 
СССР (ОРДЕНА, МЕДАЛИ, 
ЗНАЧКИ). ПРИЕДУ В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС МЕСТО. Т.: 067-901-
51-14______________________

ПОКУПАЮ ДОРОГО: МОНЕ
ТЫ, НАГРАДЫ (ОРДЕНА, МЕ
ДАЛИ, ЗНАЧКИ), ЧАСЫ, СТАТУ
ЕТКИ, ИКОНЫ, БУСЫ КОРАЛО- 
ВЫЕ И ЯНТАРНЫЕ, УКРАШЕ
НИЯ, ИГРУШКИ СССР И ДРУ- 
ГИЕ ВЕЩИ. Т.:067-901-51-14

Ш Л У ІИ И
Виконаю будь-яку роботу по

дому. Т.: 098-484-33-52________
Встановленняа та ремонт газ- 

колонок всіх конструкцій, газ- 
котлів, газ конвекторів, електро- 
бойлерів. Т.: 097-272-39-81,093-
809-22-91_____________________

Електрик. Електроремонт, елек
тромонтаж. Своєчасно, якісно. Т.:

м т з п щ л
Втрачене свідоцтво про право 

власності на житло №1881 від 
28.12.2000 р., видане на підставі 
рішення міської ради, на ім'я Тка
чук Дмитро Миколайович, Ткачук 
Ніна Тимофіївна, Ткачук Микола 
Борисович, за адресою: м. Вінни
ця, вул. Баженова 28, кв. 41, вва
жати недійсним_________ ■■ ■-■

Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло № 667 від 
28.07;1994 р., видане на підставі 
рішення міської ради народних 
депутатів, на ім'я Коцяр Анатолій 
Іванович, Коцяр Валентина Іван
івна, Коцяр Леонід Анатолійович, 
Коцяр Людмила Анатолієвна, за 
адресою: м. Вінниця, вул. Литви
ненко 23, кв. 32, вважати не
дійсним_____ ____________ '

Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло №864 від 
14.04.2011, видане на підставі 
рішення міської ради, на ім 'я 
Брянська Надія В'ячеславівна, за 
адресою: м. Вінниця, вул. Дани
ла Нечая 45, кв. 54, вважати не-
дійсним_______________________

Втрачений атестат про повну 
загальну середню  осв іту ВН 
№50787240, виданий «Навчаль
но-виховний комплекс «Школа 
АІСТ» Центру розвитку дитини — 
загальноосвітня школа І-ІІІ сту
пенів м. Вінниця від 27.06.2019

лецю діоксид — 800 т/рік, азоту 
оксид (И20 ) — 0,1 тУрік, метан — 
15 т/рік, толуол — 0,9 т/рік, ети
лацетат ~  1,0 т/рік, алюмінію ок
сид — 0,3 т/рік, неметанові леткі 
органічні сполуки (НМЛОС) '— 5 т/. 
рік, фтор та його сполуки (у пе
рерахунку на фтор) — 0,05 т/рік, 
фтористий водень — 0,05 т/рік, 
залізо та його.сполуки (у перера
хунку на залізо) — 0,5 т/рік, ман
ган та його сполуки (у перерахун
ку на діоксид мангану) —  0,1 т/ 
рік, мідь та її сполуки (у перера
хунку на мідь) — 0,01 т/рік, цинк 
та його сполуки (у перерахунку на 
цинк) — 0,01 т/рік, сірки діоксид 
— 1,5 т/рік, формальдегід — 0,1 
т/рік, бенз (а^ пірен — 0,00001 т / 
рік, хром та його сполуки (у пе
рерахунку на триоксид хрому) — 
0,02 т/рік, ксилол— 0,9 т/рік, азот
на кислота— 0,2 т/рік, аміак— 0,5 
т/рік, сірководень--0 ,03  т/рік. Ва
лові викиди знаходяться у межах 
допустимих норм, перевищення 
санітарних норм на межі санітар
но-захисної зони не виявлено. Із 
зауваженнями та пропозиціями 
щодо обсягів викидів по даному 
промисловому майданчику звер
татись в Вінницьку районну дер
жавну адм ін істрац ію  (21016, 
Вінницька обл., місто Вінниця, 
вулиця Хмельницьке шосе, буди
нок 17, тел.: (0432) 670 193) про
тягом ЗО календарних днів з мо- 
менту виходу оголошення.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД С 16 СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Культуризм. 5. Список. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Мелюзга. 3. 

9. Есенин. 10. Монстр. 11. Юбилей. 12. Солист. Великолепие. 4. Минералогия. 6. Плохое. 7. Сес- 
13. Глотание. 16. Сероводород. 18. Критик. 19. сия. 8. Карате. 12. Силок. 14. Повешение. 15. Босо- 
Тенор. 20. Яппи. 26. Репортаж. 29. Цицерон. 30. ножки. 17. Уклад. 21. Псих. 22. Ирак. 23. Упор. 24. 
Жива. 31 . Делец. 32. Куртка. 36. Горилка. 39. Пче- Прок. 25. Синод. 27. Женева. 28. Песок. 33. Улей, 
ловод. 40. Монреалки. 44. Спас. 47. Монмартр. 34. Толк. 35. Апис. 36. Гогот. 37. Смокинг. 38. Инт- 
48. Карл. 51 . Опыт. 52. Сикейрос. 53. Этикет. 54. рига. 41 . Смета. 42. Крокет. 43. Еретик. 45. Парта. 
Нуга. 55. Колыма. 56. Задавака. 57. Штык. 46. Соска. 47. Мысль. 49. Рига. 50. Пена. 53. Эму.

ГЩЬЙЙЙ "КУПОН ОГОЛОШЕННЯ- в № 47 і
і-  ' : ' I

— —  ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------1

КУПОН ЗАПОВНЮВАТИ РОЗБІРЛИВО, тільки в одну рубрику, НЕ БІЛЬШЕ 10 СЛІВ (більше 10 слів + 10 грн.). Пункти прийому; ^
ЦУМ, «ПеітроЦентр». Варість оголошень; просте— 10 грЬ, виділене, в рубрику продам нерухомість— 16 грн., в ремці —20 гри., на | 

чорному фоні — ЗО грн. .

Внаслідок виробничої діяльності ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, а саме проммайданчи- 
ка, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Стрілецька, будинок З-Ав атмосферне 
повітря викидаються такі забруднюючі речовини: азоту діоксид— 0,2 т/рік, вуглецю оксид— 0,5 т/рік, діоксид 
вуглецю — 60 т/рік, оксид діазоту — 0,001 т/рік, метан — 0,005 т/рік, сірки діоксид — 0,001 т/рік, НМЛОС — 
0,001 т/рік.

Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно- 
захисної зони не виявлено.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо обсягів викидів по даних промислових майданчиках звертатись в 
Вінницьку районну державну адміністрацію (21016, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 
будинок 17, тел.: (0432) 6 /0  193, електронна пошта: vin_rda@vin.gov.ua) протягом ЗО календарних днів з 
моменту виходу оголошення.

Внаслідок виробничої діяльності МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОІ МІСЬКРАЙОННОЇ ФІЛІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАС
НОГО ЦЕНТРУЗАЙНЯТ0СТІ, а саме проммайданчика, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., місто 
Могилів-Подільський, проспект Незалежності, будинок 11 в атмосферне повітря викидаються такі забрудню
ючі речовини: азоту діоксид — 0,1 т/рік, вуглецю оксид — 0,1 т/рік, діоксид вуглецю — 20 т/рік, оксид діазоту 
— 0,0001 т/рік, метан — 0,001 т/рік.

Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі, санітарно 
захисної зони не виявлено.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо обсягів викидів по даному промисловому майданчику звертатись в 
Могилів — Подільську районну державну адміністрацію (24000, Вінницька обл., м. Мотилів — Подільський, 
площа Шевченка, 1, тел.: (04337) 6-80-63, 6-21-11, 6-33-37, електронна пошта: rda_mog-pod@vin.gov.uaj 
протягом ЗО календарних днів з моменту виходу оголошення.

Внаслідок виробничої діяльності ТУЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ФІЛІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
ЗАЙНЯТОСТІ, а саме проммайданчика, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто 
Тульчин, вулиця М. Леонтовича, будинок 102в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: 
азоту діоксид— 0,1 т/рік, вуглецю оксид— 0,1 т/рік, діоксид вуглецю — 20 т/рік, оксид діазоту— 0,0001 т/рік, 
метан — 0,001 т/рік.

Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно- 
захисної зони не виявлено.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо обсягів викидів по даному промисловому майданчику звертатись в 
Тульчинську районну державну адміністрацію (23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, вули
ця М. Леонтовича, будинок 1, тел.: (04335) 2-14-63, електронна пошта: rda_tulchin@vin.gov.ua) протягом ЗО 
календарних днів з моменту виходу оголошення.

Внаслідок виробничої діяльності ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКРАЙОННОЇ ФІЛІЇ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕН
ТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, а саме проммайданчика, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., місто Хмільник, 
вулиця Пушкіна, будинок 87Ав атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: азоту діоксид — 
0,1 т/рік, вуглецю оксид — 0,1 т/рік, діоксид вуглецю — 20 т/рік, оксид діазоту— 0,0001 т/рік, метан — 0,001

балові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно- 
захисної зони не виявлено.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо обсягів викидів по даному промисловому майданчику звертатись в 
Хмільницьку районну державну адміністрацію Вінницької області (22000, Вінницька обл., місто Хмільник, 
вулиця Столярчука, будинок 3, тел.: (04338) 2-14-63, електронна пошта: rda_khmilnyk@vin.gov.ua) протягом 
ЗО календарних днів з моменту виходу оголошення.

ЗАЯВд про НАМІРИ
Безпосереднього впливу на водні об’єкти немає. 

Водопостачання будівлі перинатального центру зап
роектовано від існуючих водопровідних мереж.Ґоспо- 
дарчо-побутові стічні води від будівлі перинатального 
центру відводяться в зовнішню побутову каналізацію 
лікарні. Річна потреба в воді становить 1536,7 м3 в рік.

Опалення будівлі перинатального центру запроекто
вано від індивідуального теплового пункта,

Річна потреба в електричній енергії - 187000 кВт/год 
в рік.

Річна потреба теплоти на опалення -  166,32 Гкал/рік. 
Вплив на атмосферне повітря, ґрунти, рослинний, 

тваринний свгт та геологічне середовище під час фун
кціонування об’єкту -відсутній.

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звертатися 
за адресою проведення реконструкції: м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 46. Зауваження просимо надсилати протя
гом ЗО днів з дати опублікування Інформаці. в газеті у 
Вінницьку міську раду за адресою: м. Вінниця, вул. 
Соборна, 59, тел. (0432) 59-51-01, 59-50-00.

Управління будівництва Вінницької обласної держав
ної адміністраціїмає намір провести Реконструкцію 
будівлі перинатального центру КНП «Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
ради».

Метою проведення реконструкції існуючої будівлі пе
ринатального центру КНП «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» є 
поліпшення умов при функціонуванні центру.

Під час проведення реконструкції можливим є заб
руднення атмосферного повітря викидами при спа
люванні палива в двигунах внутрішнього згоряння ав
тотранспорту та будівельної техніки, розвантаженні 
будівельних матеріалів та пересилці ґрунтових мас, 
укладанні нового дорожнього покриття, виконання 
зварювальних робіт.Викиди забруднюючих речовин під 
час проведення будівельних робіт є тимчасовими -  
тільки на етапі будівництва.

Загальна площа земельної ділянки становить 3686,59 
м2.Г1лоща забудови - 1045,73 м2.

&S

Ш РОАДІЯІ
СДАМ

Здам частину будинку, 1 кімна
та, є кухня, умови частково, 
меблі. Ст. Місто. Т.: 063-168-22- 
73 ____________  ,

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Продам: килими, пароварка, 

посуд, люстра, перина, подушка, 
білизна, рушники, покривало. Т.: 
068-980-63-90, 098-081-64-32

ІК У П А Й І
КУПЛЮ ДОЗИМЕТР, РАДІО

ЛАМПИ, ПРОТИВОГАЗ, КАТА- 
ЛИЗОР, СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА,РА
ДИОДЕТАЛИ. Т.: 098-753-77-
50_________________ _____________

КУПЛЮ ФОТОАПАРАТИ: 
OLYMPUS, KODAK, SONY, МАГ
НІТОФОН SHARP, SANYO ТА 
ІНШЕ. Т.:098-753-77-50  

Годинники, Підсвічники, підста- 
канники, кофемолку, посуд, фор
му для випічки, скороварку, набір 
кастрюль, електром'ясорубку, го
динники та інше. Т.: 098-702-62-
41____________________________

КУПЛЮ: КАРТИНИ, ІКОНИ, 
КОРАЛОВІ ТА ЯНТАРНІ БУСИ, 
ВИРОБИ З КОСТІ, РОГИ, ГО
ДИННИКИ, ОРДЕНИ. ДОРОГО!
Т.:098-753-77-50_______ _____

Гітару, бінокль, холодильник, 
газову плиту, електрошашлични- 
цю, електровафельницю, ялин
кові іграшки, брошки, біжутерію, 
годинники, стутуєтки та інше. Т.;
068-712-48-93 _________

КУПЛЮ: МЕДАЛІ, ЗНАЧКИ, 
ХРОМОВІ ЧАСТИНИ, ФОРМУ 
СРСР, КАРТИНИ, ІКОНИ, ФО
ТОАПАРАТИ, САМОВАРИ, ФАР
ФОРОВІ СТАТУЄТКИ, ПАРФУ- 
МИ СРСР. Т,: 098-753-77-50 

КУПЛЮ: ПАРФУМИ, ФЛАКО
НИ ТА КОРОБКИ З-ПІД ПАР
ФУМІВ ФРАНЦІЯ ТА СРСР. ДО- 
РОГО. Т.:098-753-77-50  

КУПЛЮ: РАДІОДЕТАЛІ, РАД- 
ІОПЛАТИ, МАГНІТОФОНИ, ОС
ЦИЛОГРАФИ, ЧАСТОТОМІРИ, 
РАДІОЛАМПИ, ЕЛЕКТРОІНСТ
РУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, 
МЕТАЛОБРУХТ. Т.: 098-753-
77-50_______________ _ _ _ _ _

КУПЛЮ: РАЗНУЮ БИЖУТЕ-

ШШ (24 л и с т о п а д а  2021 р  Середа)

67-55-87, 067-136-93-16 
КОПАННЯ КРИНИЦЬ МЕХАНІ

ЧНИМ СПОСОБОМ. ДОКОПКА. 
ЧИСТКА. Т.: 096-314-80-37

Паркетні роботи: реставрація 
підлог, монтаж ламіната, вагон
ки, настилення паркету, встанов
лення дверей. По області. Т.: 067- 
394-92-87,-46-08-13 

ПЕРЕТЯГУВАННЯ МЕБЛІВ. 
ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ. 
ШИРОКИЙ §ИБІР ТКАНИН. 
ВИЇЗД НА РАЙОН. ДОСВІД РО
БОТИ 21 РІК. Т.: 096-326-20-
16_________________________

Пишу иконы и картины под за
каз на холсте и дереве. Т.: 097- 
214-43-18

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕ
БЕЛИ НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ. Т.:
098-385-93-90__________

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ ХО
ЛОДИЛЬНИКІВ НА ДОМУ, 
ЗАМІНА МОТОРА, ВИПАРНИ
КА, УСУНЕННЯ ТЕЧІ В ЗАДНІЙ 
ЧАСТИНІ, ЯКІСНО, З ГАРАН
ТІЄЮ, ВИЇЗД В РАЙОН, В 
ЗРУЧНИЙ ЧАС. Т.: 67-03-56, 
067-735-17-72, 095-295-91- 
06
Установка, ремонт газколонок, 

труб металлопластика, сантехни
ки, счётчиков на воду, электро- 
бойлёров, глубинных насосов. 
Недорого. Качественно. Т.: 097- 
272-39-81,093-809-22-91

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ ХО
ЛОДИЛЬНИКІВ НА ДОМУ, 
ЯКІСНО, З ГАРАНТІЄЮ^ 
ВИЇЗД В РАЙОН, В ЗРУЧНИЙ 
ЧАС. Т.: 073-977-49-99, 067- 
173-49-99__________ ___ _ _
Чоловік на годину. Абсолютно 

всі домашні роботи і не тільки.
Т.:063-202-01-62_______________

ШВИДКИЙ КРЕДИТ ГОТІВ
КОЮ ДЛЯ ВСІХ! ТІЛЬКИ ПАС
ПОРТ ТА КОД. КОНСУЛЬТАЦІЯ. 
Т.: 067-381-87-64, 093-069- 
04-96 ____________ ________

■ в д Б о т а ї
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ СТОЛЯ

РИ 3/П ВІД 10 000 ГРН. ТЕП
ЛИЙ ЦЕХ, НАДАЄТЬСЯ ГУРТО- 
ЖИТОК. Т.: 067-430-48-25  

ОХОРОНЦІ. ВАХТА 12 ГОДИН 
РОБОЧИЙ ДЕНЬ -  12 ВІДПО
ЧИНОК. 3/П  10500 -  12000 
ГРН. ХАРЧУВАННЯ, ПРОЇЗД. Т.:

р., на ім’я Аль Бодаві Лейса, вва-
жати недійсним_______________

Картку водія № иАй 0000 003Э 
КО 000 на ім'я Балинський Іван 
О лександрович вважати н е 
дійсною в зв'язку з втратою 

Картку водія №иАР 0000 005А 
Н4 000 на ім'я Матлак Богдан 
М ико лай о ви ч , вваж ати н е 
дійсною в зв'язку з втратою 

Я ж ива, ж и вон ар о дж ен а  
02.06.1966 р., м. Вінниця УРСР 
жінка (ЖенЧина), по роду батька 
Зозовська, по роду першого чо
ловіка Серебницька, по роду 
дійсного чоловіка Щембіцька. В 
правовому статусі Людина (Чело
век) Алла Наумівна Дембіцька — 
первинний власник, бенефіціар 
та вигодо набувач фізичної осо
би, відомої як Дембіцка Алла
Наумівна __________ _________

Я ж ива, ж ивон ар о дж ен а  
26.12.1936 р., с. Романівка Таль- 
нівського р-ну Київської обл, 
УРСР жінка (ЖенЧина), по роду 
батька Пасека. В правовому ста
тусі Людина (Человек) Катерина 
Андріївка Пасека — первинний 
власник, бенефіціар та вигодо 
набувач фізичної особи, відомої 
як Пасека Катерина Андріївна 

Я живий, живонароджений 28 
лютого 1965 р., м, Вінниця УРСР 
(МужЧина). В правовому статусі 
Людина (Человек) Сергій Вален
тинович Дембіцький — первинний 
власник, бенефіціар та вигодо 
набувач фізичної особи, відомої 
як Дембіцький Сергій Валентино
вич

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» (АТ 
«ВІННИЦЯГАЗ») (юрид, адреса: 
21012, В інницька обл., м істо 
Вінниця, провулок Костя Широць- 
кого, будинок 24) має намір от
римати дозвіл на викиди забруд
нюючих речовин в атмосферне 
повітря. Основний вид діяльності 
— розподілення газоподібного 
палива через місцеві (локальні) 
трубопроводи. Внаслідок вироб
ничої діяльності АТ «ВІННИЦЯ
ГАЗ», промислового майданчику, 
який знаходиться за адресою: 
21012, В інницька обл., м істо 
Вінниця, провулок Костя Широць- 
кого, будинок 24 в атмосферне 
повітря викидаються такі забруд
нюючі речовини:бутиловий ефір 
оцтової кислоти (бутилацетат) — 
0,3 т/рік, речовини у вигляді сус- 
п р н п п в я н и у  т н р п л и х  частинок
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ФГ «ВЛАСЮК ОЛЕНИ ДЕМ’ЯНІВНИ» має намір 
провести «Реконструкцію будівлі молокоцеху в цех 
з виробництва ковбасних виробів з приміщенням 
забою тварин», що розташована в с. Бджільна, Гай- 
синського району, Вінницької області.

Реконструкція будівлі здійснюється на земельній 
ділянці з кадастровим номером: 0523780400:02: 
000:0629. Загальна площа земельної ділянки — 2 
га. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Загальна пло
ща приміщень становить 275,76 м2.

Для забезпечення питних потреб персоналу 
підприємства передбачена вода привозна, бути-

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

води складають: 0,25 л/с; 0,22 м3/год.; 0,31 м3/  
добу.

Для задоволення санітарно-побутових та вироб
ничих потреб підприємства ФГ «ВЛАСЮК ОЛЕНИ 
ДЕМ’ЯНІВНИ» здійснює водозабір з власної арте
зіанської свердловини, глибина якої 60 м, вироб
нича потужність 2,8 м3/год. в межах с. Бджільна, 
Гайсинського р-ну, Вінницької області.Загальні вит-

рати води на виробничі та господарсько-побутові 
потреби підприємства становить: 2,26 м3/добу; 565 
м3/рік.

Вплив на рослинний, тваринний світ та геолог
ічне середовище — відсутній.

Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності: — підтримка виробництва вітчизняної 
пр о д у кц ії м 'я с н о го  напрям ку; е ко но м ічна  
доцільність.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмос
ферне повітря від запроектованого об’єкту (без ура
хування діоксиду вуглецю) складає — 6,452 т/рік.

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звер
татися за адресою, проведення реконструкції: 
23840, Вінницька обл., Гайсинський р-н, село 
Бджільна, вулиця ШЕВЧЕНКА, будинок 60. Зау
важення просимо надсилати протягом ЗО днів з 
да ти  о п у б л іку в а н н я  ін ф о р м а ц ії в га з е т і у 
Бджільнянську сільську раду за адресою; 23840, 
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бджільна, 
вул, Леніна, буд. 12 а, за телефоном: 04353- 
21443.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ.

(уточнююче до повідомлення, опублікованого в газеті «Події Факти Новини Вінниччини» № 43 від З 
листопада 2021р.) Фермерське господарство «ЩЕРБИН І К», реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності № 20211148849, код ЄДРПОУ38140146. п і .Викласти в такій 
редакції: Інформація про суб’єкта господарювання Юридична адреса : 22300 Вінницька обл., Вінниць
кий р-н (колишній Літинський р-н), с. Селище, вул. Центральна, буд. 62А, тел. (067)984-05-42. п.2. 
Свиноферма знаходиться за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н., с. Білозірка, вулиця Космо
навтів, буд. 31. Викласти в такій редакції: Свиноферма знаходиться за адресою: Вінницька обл., Вінницький 
р-н (колишній Літинський р-н), с. Білозірка, вулиця Космонавтів, буд. 31.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Відповідно до ст. 5, ст 12 Закону України «Про стра
тегічну екологічну оцінку», Вінницька міська рада по
відомляє про оприлюднення проекту документу дер
жавного планування та звіту про стратегічну екологіч
ну оцінку документу державного планування (Далі—
Звіт) «Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік».

Основною метою розроблення 'Програми еконо-
мічного і соціального розвитку Вінницької міської те
риторіальної громади на 2022 рік’’(далі — ПЕСР-2022)є 
збереження та закріплення досягнутих показників еко
номічного розвитку та соціального захисту населення 
шляхом забезпечення економічного зростання, оріє
нтацією на інноваційний розвиток реального сектору 
економіки, покращення бізнес середовища та стаб
ільне функціонування всіх сфер життєзабезпечення 
населених пунктів Вінницької міської об’єднаної те
риторіальної громади.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
ПЕСР-2022 — Вінницька міська рада.

Розпочато процедуру громадського обговорення 
Звіту 22,11.2021р. Термін процедури громадського об
говорення становить ЗО днів, тобто з 22.11.2021 р по
22,12.2021р._______________________ ______________

Процедура громадських обговорень відбувається 
шляхом надання письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді).

Орган, від якого можна отримати інформацію та 
адресу, за якою можна ознайомитися з проектом 
ПЕСР-2022, Звітом та екологічною інформацією, утому 
числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосуєть
ся ПЕСР-2022 — Вінницька міська рада.

Орган, до якого подаються зауваження — Депар
тамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради, 
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432)59-50- 
46, e-mail: dei @vmr,gov.ua.

Строки подання зауважень і пропозицій—ЗО днів з 
дати початку процедури громадського обговорення, 
тобто з 22.11.2021р по 22.12,2021р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, 
у тому числі пов’язаної зі здоров'ям населення, що 
стосується ПЕСР-2022 — Вінницька міська рада,

Необхідність проведення транскордонних консуль
тацій щодо проекту ПЕСР-2022 відсутня.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку ПЕСР-2022 
доступний за посиланням на офіційному сайті Вінниць
кої міської ради — https://www.vmr.gov.ua у розділі 
«Оголошення».

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ (юрид. адреса: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, 
вулиця Стрілецька, будинок 3-А) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
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