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Купон безкоштовного оголошення
Куплю-Продам-Здам (до 20 слів).
Про послуги і реклама – від 10грн.

Заповніть купон і відправте за адресою: м. Жмеринка, вул. Київська, 1а,
редакція газети «Жмеринська газета» чи залиште в скриньці у фойє міської
ради (на 1 поверсі). Оголошення приймаються до друку до 15:00 середи.

РОБОТА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТА
ЖІНОК ЗА КОРДОНОМ

ДОСТАВКА НА РОБОТУ.
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ.

Тел. 067-369-82-33

Чистимо замулені криниці.
Викачуємо мул до твердого дна.

Без підсобних працівників та
могоричу. Тел. 066-757-27-46,

096-816-73-51

3

НЕРУХОМІСТЬ
(4) Продам 3-х кімн. квартиру по вул. Га-
стелло. Тел. 097-782-72-32.
(4) Продам дачу в товаристві СОНЯЧ-
НИЙ, біля річки, піаніно ПЕТРОФФ,
японський спінінг з котушкою. Тел. 098-
786-74-54.
(3) Продам квартиру в приватному бу-
динку в с. Северинівка, пічне опалення,
біля залізничної станції. Ціна – 3 500 до-
ларів. Тел. 096-170-12-11.
(1) Продам будинок Сл.-Межир.,
кам’яний з меблями. госп.спорудами, діл-
ка 34с., поруч ліс. річ, траса. газ, вода, во-
догін. Ціна договірна. 096-743-77-11
(1) Продам 1/3 буд. по вул. Одеська 46.
без зручн.,2кім.коридор, веранда. газ,
сарай.двір, 5сот. Тел. 068-0046-322
(4) Продам гараж в р-н ТЕЦ. Тел. 067-
393-16-47.
(4)Продам дачу в с. Тартак. Тел. 068-127-
11-30.

ДЛЯ ДОМУ ТА АВТО
(3) Продам дрова дешевше. Самовивіз.
Тел. 097-786-80-29.
(3) Продам домашній вазон «Алоє» 4
роки. Тел. 068-860-14-88.
(3) Продам тачку (4-х кол.), лопати,
граблі, вила, косу, сапу, все в збор. Тел.
068-860-14-88.
(3) Продам банки 0,5 л, 1 л, 3 л, шифер 8
хвиль (115х175) – 7 шт. Тел. 098-55-28-
520.
(2) Продам холодильник ДНЕПР, 1-ка-
мерн. Тел. 097-774-09-00.
(2) Продам домашній виноград. Тел. 098-
557-89-96.
(1) Продам головку на ВАЗ 21011.
Тел.068-840-66-97
Продам дуже красиві дів.шкір. туфлі
фірми Bartec (Польща) 37р.,
жіноч.чорн.туфлі 41р. по нор.ціні,
жін.трикот.плаття 50-52р.нове. Тел.067-
75-194-26
Продам телевізор, тонер, тарілку. відео-
маг., прал.маш., швейн.маш., лодку, бур-
жуйку, меблі, коври, дзеркала, труби,
плівку. Тел. 096-905-67-87.
(3) Продам недор.: натур.полуш.жін.
(48р.), зим.шкір.куртка,тепла, вишн. з
натур. хутр. коміром, 44-46р.,
зим.жін.пальто з вел. хутром. 54р.,
жін.горч.,трикот.осіннє пальто 52-54. Тел.

067-75-19-426.
Продам картоплю і чугунну ванну б/у.
Тел. 097-144-38-40.
(5) Продам дрова фруктових дерев, зер-
новий сепаратор для очистки і каліб-
ровки, крупоружка. Тел. 067-93-19-756.
Продам сканер EPSON 3490 Photo. Тел.
098-328-28-42.
Продам недорого: натур. полушуб. жен.
(48 р), зимня шк. куртка, тепла, вишн. з
натур. хутром (44-46 р), зимове пальто з
натур. великим хутром (54 р). Тел.067-
751-94-26.
Продам майже нове жін взуття (босо-
ніжки, Турція, 40-41 р), жін. наряд. ко-
стюм (трійка 56 р), трикот. плаття (54 р),
шовк. спідниця (54 р). Тел. 067-751-94-26.
Продам телевізори, тюнер, тарелка, ви-
деомагн., клейонка, лодка, пральн. ма-
шина, оргада, швейна машинка, домашні
коври, меблі, зеркала, лампи. Тел. 096-
905-67-87.

КУПЛЮ
(1) Куплю принтер/ сканер/копір. Тел.
067-393-16-47.
(1) Куплю бензобак на Ланос. Тел. 068-
840-66-97
(1) Куплю силікатний блочок (подвійний).
Тел. 096-607-47-65.
ВІКНА. ДВЕРІ. Завод-виробник. Тел.
097-550-22-08

ОРЕНДА
(3) Здам в оренду кабінет , 17 кв. в центрі
міста. Тел. 068-174-56-25.
(2)Здається в оренду місце перукаря і
бровіста, центр міста. Тел. 068-174-56-25.
(2) Здається будинок в с.Сьомаки, сан-
вузол, вода, тепла підлога у ванній і кухні,
твердопаливний котел. Сад, город, по-
гріб, недобудована накрита літня кухня,
криниця. Тел. 097-845-54-13
(2) Здається 3-кімн. квартира на 3 по-
версі біля костелу. Тел. 097-782-72-32
(1) Здається 1-кімн. квартира зі зручн. по
вул. Соборна, 2-й пов.,2-пов.б-ку. Тел.
097-903-76-50.

ПОСЛУГИ
(3) Пропоную послуги дитячих стрижок
за приємними цінами в центрі міста. Тел.
095-129-84-20.

ОГОЛОШЕННЯ

Копання, докопу-
вання криниць
буровою маши-
ною, діаметр від
0,4-1,5м та до 36м
глибина.
Буріння криниць
італійською ма-
шиною. Копання
е л е к т р и ч н и м и

установками. Виготовлення, про-
даж та доставка кілець. Накриття.

Тел. 067-290-47-13

ПРИДБАЄМО
ВАШ ПАЙ

067 240 27 58
099 375 88 41

15-річний досвід роботи; довіра
серед 1500 постійних клієнтів;
Відсутність ризиків потрапляння до-
мішок, вірусів та інфекцій;
Швидка та безкоштовна доставка
води.
В асортименті: ЕКО вода (вода зі 120-
метрової артезіанської свердловини) –
59 грн/бутель. ЕКО-Вінні, ЕКО-йод
(вода для підвищення імунітету) – 79
грн/бутель.
Живильна (столова вода з низькою мі-
нералізацією) – 49 грн/бутель.
Також у продажу є широкий асорти-
мент кулерів, помп та стаканів.

Тел. 067-430-77-12, 050-461-41-95,
093-900-50-05.

АКВА ВІННИЦЯ:
чиста і екологічна вода

Якісно
чистимо

замулені
криниці

механічним
способом.

Тел.
097-50-74-396,
066-59-01-477

ПОСЛУГИ АВТОВИШКИ
У ЖМЕРИНЦІ.

ГОТІВКОВИЙ ТА
БЕЗГОТІВКОВИЙ
РОЗРАХУНОК.

Тел. 097-788-72-33

КОТЛИ. КОЛОНКИ.
БОЙЛЕРИ.

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ДІАГНОСТИКА, РЕМОНТ

Тел. 068-211-33-13

Втрачене посвідчення дитини
багатодітної сім’ї, видане

Жмеринською РДА, серії АВ
№014360 на ім’я Туз Даниїл

Андрійович вважати недійсним.

Втрачене посвідчення матері
багатодітної сім’ї серії БС №028063

на ім’я Косяк Альона Миколаївна
вважати недійсним.

Повідомлення про наміри отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин

Виробничий підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо
Жмеринка» регіональної філії «Південно-Західна за-
лізниця» АТ «Укрзалізниця» (ВП «Експлуатаційне ва-
гонне депо Жмеринка» РФ «Південно-Західна
залізниця» АТ «Укрзалізниця») код ЄДРПОУ:
40081221, місцезнаходження: 23100, Вінницька обл., м.
Жмеринка,вул..Бабаджаняна, 1Ж,e-mail: vchde4_ekza-
menator@sw.uz.gov.ua, має намір отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами виробничих майданчи-
ків:ТОв-2 ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка
№ 1) – 23100, Вінницька обдасть, м Жмеринка, вул.
Барляєва 17Г;Приміщення обігріву Подільський парк
(хвостове) ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка
№ 2) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул.
Барляєва 17Г;ПТО Жмеринка-Подільська (промпло-
щадка № 3) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка,
вул. Барляєва 13і;Приміщення обігріву Могилівського
парку (головне) ПТО Жмеринка-Подільська (промпло-
щадка № 4) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка,
вул. Барляєва 13К.

На території майданчиків здійснюється поточний ре-
монт вагонів, деревообробка, обігрів працівників. Ви-
киди забруднюючих речовин здійснюються від
опалювального обладнання, що працює на дровах та
вугіллі, зварювального обладнання (газове та дугове
зварювання), металообробного обладнання (заточу-
вальні,токарний, свердлильний та відрізні станки), де-
ревообробного обладнання (циркулярний,

свердлильний та фугувальний станки). В процесі роботи
обладнання в атмосферне повітря здійснюються ви-
киди заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) –
0,05 т/рік, мангану та його сполук (у перерахунку на
діоксид мангану) – 0,004 т/рік, вуглецю оксиду – 0,32
т/рік, азоту діоксиду – 0,33 т/рік, речовин у вигляді
суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та во-
локна) – 1,835 т/рік, діоксиду вуглецю – 150,260
т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС)
– 0,052 т/рік, метану – 0,0045 т/рік, азоту (1) оксиду
[N2О]– 0,0035 т/рік, сірки діоксиду – 1,4435 т/рік, ар-
сену та його сполук (у перерахунку на арсен) – 0,0005
т/рік, міді та її сполук (у перерахунку на мідь) –
0,00064 т/рік, нікелю та його сполук(у перерахунку на
нікель) – 0,00051 т/рік, ртуті та її сполук (у перера-
хунку на ртуть) – 0,000007 т/рік,свинцю та його сполук
(у перерахунку на свинець) – 0,0004 т/рік,хрому та
його сполук (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,001
т/рік,цинку та його сполук (у перерахунку на цинк) –
0,0008 т/рік. В пропозиціях щодо дозволених обсяг ви-
кидів встановлюються вимоги до неорганізованих дже-
рел викидів, технологічного процесу, обладнання та
споруд, виробничого контролю, адміністративних дій у
разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.Зауваження громадських орга-
нізацій та окремих громадян з цього питання прийма-
ються протягом 30 днів з дати подачі повідомлення в
місцеві засоби масової інформації Вінницькою облас-
ною військовою адміністрацією за адресою: 21050 м.
Вінниця вул. Соборна 70, тел. 0 800 216 433.

Управління культури і туризму спільно з
Публічною бібліотекою запрошує дітей та

молодь до участі в конкурсі «Казка для пана
Клякси»

Управління культури і туризму спільно з Публічною бібліотекою
оголосили про початок щорічного конкурсу авторської казки,

присвячений відомому письменнику Яну Бжехві «Казка для пана
Клякси».
До участі запрошуються діти та молодь від 6 до 25 років.
Казки приймаються, які розповідають про пана Кляксу та його друзів
чи на довільну тему, обсягом не більше 3-х сторінок.
Текст твору можна подати безпосередньо до Публічної бібліотеки за
адресою Павлова, 11 чи надіслати на електронну пошту biblzh-
mer09@gmail.com.
Роботи приймаються до 20 грудня 2022 року.
Переможців нагородять дипломами та цінними подарунками.

Друзі і знайомі!
Наш жмеринчанин, 23-річний Олександр Фесюк, який захищає Ук-
раїну і всіх нас у складі 4-го стрілецького батальйону 28 окремої ме-
ханізованої бригади імені Лицарів Зимового походу у складі ОК
«Південь» (сухопутні війська) Збройних Сил України звертається з
проханням допомогти придбати для хлопців автомобіль.
Матір жмеринчанина, освітянка Оксана, власними силами зібрала 10
тисяч гривень, і просить усіх друзів та знайомих і просто небайдужих
людей допомогти зібрати кошти на придбання автомобіля, який так
потрібен на передовій.

Про хлопців є багато сюжетів на центральних телеканалах. Нещодавно Олександр давав інтерв’ю на ка-
налі «ТСН» про успіхи на Херсонському напрямку.
Друзі, кожна ваша гривня, навіть ціною кави, дуже важлива!

5457 0822 9159 5127 ПРИВАТБАНК (ДРУЖИНА АЛІНА ФЕСЮК)

Втрачений військовий білет на ім’я
Сас Сергій Васильович вважати

недійсним.


