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У цілому світі можна виділити чотири професії, які суттєво впливають на життя 
людей в цілому. Перша із них – професія учителя, друга – священика, третя –лікаря, 
четверта – військового.

Ми вже звикли і знаємо, що саме в першу неділю жовтня в Україні своє професійне 
свято відзначають учителі. Це ті люди, для яких поняття “робота” асоціюється не тільки з 
грошима, а разом з тим є сенсом усього їхнього життя. Всі ми в свій час навчались у школі і 
добре пам’ятаємо, скільки затрат часу й енергії було спрямовано на наше з вами навчання 

і виховання з боку вчителів. 
Учителі завжди компетентні в 
усіх сферах людських відносин. 
Адже для того, щоб зрозуміти 
дітей, потрібно уміти говорити 
їхньою мовою, а це, погодьтесь, 
завдання не із легких. 

Учитель – взірець і приклад 
в усьому. Вчителі – це ті люди, 
які навіть в усьому поганому 
завжди знайдуть щось хороше. 
Це ті люди, які, не дивлячись 
на будь-які негаразди, завжди 
залишаються оптимістами!

Тож в цей день хочу привітати 
усіх працівників освітянської 

ниви нашої країни. У тому числі педагогічні колективи СЗШ с. Житники, СЗШ с.Степанки 
та НВК с. Перекоринці Мурованокуриловецького району.

А в дарунок для усіх прийміть ці щирі й теплі слова від наших дітей СЗШ 
с.Житники:

До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти! 

Хай щастя завжди супроводить Вас, 
Людська повага й шана не минають, 
А вашу мрію й працю повсякчас 
Лиш визнання вінчають!

Роман Крохмалюк,
член МОЖу

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО СВІТОВОГО 
ВИЗНАННЯ
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У приміщенні Вінницького обласного 
музично-драматичного театру 14 вересня 
управління Міністерства надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області та 
опертивно-рятувальні підрозділи 
управління Міністерства надзвичайних 
ситуацій Вінницької облдержадміністрації 
відзначили професійне свято, - День 
рятувальника, встановлене відповідним 
указом Президента у вересні 2009-го. 
Вінниччина, до речі, увійшла до п’ятірки 

кращих областей у всіх напрямках роботи 
рятувальної служби, у тому числі й 
оперативної.

Начальник управління МНС 
Міністерства надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області полковник Руслан 
Шевчук привітав усіх присутніх із 
професійним святом та запропонував 
вшанувати хвилиною пам’яті тих, хто 
загинув під час виконання службових 
обов’язків. Привітати працівників 
цивільного захисту прийшли мер Вінниці 
Володимир Гройсман, представники 
Вінницької ОДА та Вінницької обласної 
ради. Не були осторонь і члени Вінницької 
обласної організації Спілки офіцерів 
України, які вручили поздоровчі адреси 
керівникам структурних підрозділів 

Міністерства надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області. А голова ВОО СОУ 
полковник Ігор Окуленко зокрема зазначив, 
що стільки героїв на один квадратний 
метр, як того дня в святковій залі, він ще 
не бачив, і побажав рятувальникам, аби їх 
минали втрати.

Завершилися урочистості святковим 
концертом. Перед будівлею театру 
була виставлена спеціальна техніка  
Міністерства надзвичайних ситуацій.

Олекса Славин,
член СОУ

ВТРЕТЄ ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ РЯТУВАЛЬНИКА

Â³òàºìî!

Â³òàºìî!
24 вересня відзначив свій день народження 

Роман Володимирович Крохмалюк. Від щирого 
серця його вітають рідні, друзі та увесь колектив 
редакції журналу “Вінниця” та ГО “Молодіжна 
організація журналістів” і бажають йому творчих 
успіхів, щастя, здоров’я та нових звершень на 
громадській та освітянській нивах.

Бажаєм кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих.

28 жовтня святкуватиме 50-річний ювілей 
викладач Вінницького ВПУ цивільного захисту 
підполковник Леонід Вікторович Хом’ячук. Від 
щирого серця вітають його рідні, друзі, колеги, 
соратники по громадській роботі в лавах Вінницької 
обласної організації Спілки офіцерів України.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас, 
Все світле, гарне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас! 
Хай щастя приходить і ллється рікою, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
Хай доля дарує Вам довгі літа, 
А в серці завжди хай живе доброта!

Володимир Новак

Рідні, друзі та колеги щиросердечно вітають Руслана Володимировича Новака 
з днем народження, котрий він святкуватиме 14 жовтня, а також із присвоєнням 
йому чергового військового звання — підполковник цивільного захисту.

Щастя й успіхів на подальшому життєвому шляху!

Вітаємо!
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Крайове товариство Вінницький козацький 
полк імені Івана Богуна - національно-
патріотична та оборонно-спортивна обласна 
громадська організація, яка об’єднує нащадків 
усіх гілок, напрямків і течій українського 
козацтва. Спадкоємець і продовжувач ідейних, 
духовних і моральних засад українського народу, 
його військово-патріотичних, організаційних, 
культурних і господарських традицій. Очолює 
товариство Володимир Воловодюк.

Основною метою діяльності      
КТ«Вінницький козацький полк ім. Івана 
Богуна» є :

-  консолідація українського народу на шляху 
побудови Української козацької держави;

-  єдність українського  козацтва на традиціях 

звичаєвого права;
- захист національної честі та гідності 

держави Україна, її територіальної цілісності та 
недоторканості її кордонів;

- захист економічних, культурних та 
історичних здобутків українського народу, 
забезпечення його духовного і матеріального 
добробуту, морального і фізичного здоров’я; 
розвиток української  мови і культури на 
території Вінниччини.

Для цього ми:
- відроджуємо національні бойові мистецтва 

та козацькі ремесла, організовуємо  походи на 
конях та човнах;

- організовуємо спортивні змагання з 
козацьких вправ та володіння історичною 
зброєю;

- проводимо патріотично-виховну роботу 
серед юнацтва та молоді, створюємо дитячі 
гуртки;

- досліджуємо історію України, відновлюємо 
історичну правду та популяризуємо героїчне 
минуле предків; 

- беремо участь в організації і проведенні 
наукових, фольклорно-етнографічних, 
археологічних експедицій, конференцій, 
фестивалів, семінарів, присвячених вивченню 
і розвитку духовних традицій українського 
козацтва;

- активно сприяємо збереженню пам’яток 
історії та культури задля увічнення козацької 
слави;

- організовуємо екологічні акції з прибирання 
та збереження навколишнього середовища.

 Реалізовані проекти першого півріччя 
2011 року: 

 проведення мандрівного наметового табору 
«Холодний Яр – Джура – 2011», козацького табору 
«Звичаєва Січ», ІII Міжнародного  Козацького 
фестивалю  «ЖИВИЙ ВОГОНЬ», КВЕСТу 
«Скарби Івана Богуна», фестивалю «Млиноманія 
– 2011»,  вшанування 360-річчя з дня оборони 
Вінниці під проводом Івана Богуна,  турнір з 
міні-футболу, присвячений Дню захисту дітей,  
Всеукраїнські спортивні змагання «Козацькі 
розваги». 

На фото: отаман Вінницького козацького 
полку ім. Івана Богуна Володимир Воловодюк.
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Флю́гер — прилад для визначення напрямку 
і швидкості вітру, інколи використовується ще як 
громовідвід. 

Флюгер — давній винахід 
людства. Ще в середньовічній 
Європі особливою популярністю 
користувалися флюгери у 
портових містах. Основне 
призначення їх було - вказувати 
напрямок вітру. Найчастіше 
флюгери можна було побачити 
на куполах церков і соборів. 

Поступово їх почали встановлювати на фортечних вежах 
і житлових будинках. Найпоширеніша і широко відома 
форма флюгера - півень. Існують різні історії, легенди 
й казки, пов’язані з флюгером, - це говорить про те, що 
флюгер поступово стає не просто показником напряму 
вітру, а ще й таким собі талісманом або оберегом будинку. 
З часом ковалі стали виготовляти справжні шедеври, 
робили флюгери все вишуканіше і витонченіше. Так 
з’явилася ще одна функція флюгера - прикраса будинку, 
показник його індивідуальності і смаку господаря. 
В останні десятиліття цей елемент дизайну даху був 
незаслужено забутий і тільки зовсім нещодавно став 
користуватися популярністю у власників заміських 
будинків і дачних ділянок. 

Асортимент флюгерів налічує більше 50 моделей 
найхимерніших і незвичайних форм: тварини, кораблі, 
знаки зодіаку, казкові персонажі та інші.

Зазвичай розмір сучасного флюгера для будинку 
залежить від фігури і приблизно складає 90-110х70 см.

Флюгер складається з таких деталей, як флюгер із 
шарніром, шток, “роза вітрів” та з один із трьох видів 
кріплень.

Сучасні флюгери найчастіше виготовляють з 
високовуглецевої сталі завтовшки 3 мм і покривають 
високоякісними фарбами та лаками, які стійкі до 
атмосферних умов, основними кольорами яких є старе 
золото чи стара мідь.

Процес виготовлення флюгера проходить наступні 
стадії:

* лазерна різка фігури;
* піскоструйка;
* фосфатування;
* сушка;
* фарбування електростатичною двокомпонентною 

порошковою фарбою;
* фарбування захисним атмосферостійким 

порошковим лаком;
* сушка при температурі 800 С0.
Блискавка і досі залишається одним із грізних 

природних явищ, що непідвладні людині. Та, на відміну 
від праотців, окрім, як вчасно приносити молитви Перуну, 
ми можемо заздалегідь захистити свою сім’ю, житло та 
побутову техніку. Для цього необхідно обладнати свій дім 
блискавкозахистом.

Найпростіший блискавкозахист складається: 

блискавко-приймач, струмовідвід (опуски) та 
заземлювачі. 

На сьогоднішній день облаштування 
блискавкозахисту в Україні монтується згідно з ДСТУ     
Б В. 2.5-38:2008.

Згідно з п. 6. 3. 3. для цивільних об’єктів як природні 
блископриймачі можуть розглядатися такі конструктивні 
елементи будівель і споруд: металеві елементи типу 
водостічних труб, металеві прикраси даху, огорожі тощо.

Отже, флюгер, який є прикрасою даху, може 
розглядатися як блискавкоприймач.

Схема облаштування блискавкозахисту наступна:
1 – блискавкоприймач;
2 – з’єднувач блискавкоприймача та металевого даху 

(4) та опуску (3);
3 — опуск по даху (якщо будівля накрита 

металочерепицею, то, згідно з данним ДСТУ, може 
служити як блискавкоприймач та струмовідвід);

4 - дах;
5 - вертикальний опуск ( згідно з ДСТУ в негорючих 

стінах опуск може бути невидимим);
6 - з’єднувач заземлювачів;
7 - заземлювачі (два або три стержні довжиною 

не менше двох метрів,  з’єднані між собою 
електрозварювальним швом та з’єднувачами).

Отже, флюгер настільки універсальний, що може 
свідчити про рід діяльності, захоплення господарів, 
символізувати прізвище родини і стати справжнім 
оберегом та візитною карткою як будинку, так і вашої 
родини. 

Отримати детальну інформацію та придбати 
флюгер можна у компанії ДахКомплект

м. Вінниця, вул. Чехова, 25 
тел. (0432) 69-07-08, 27-27-16
Київстар (067)754-54-34, МТС (099)735-27-04
web-сторінка: www.dahkomplekt.com.ua
e-mail: dahkomplekt@mail.ru

ÔËÞÃÅÐ – ÎÊÐÀÑÀ ÒÀ ÎÁÅÐ²Ã ÂÀØÎÃÎ ÁÓÄÈÍÊÓ
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Я відпускаю свого птаха в небо…
Мій птах –це слово, хай воно летить,
Томити в клітці золотій не треба –
Хай вільна буде кожна його мить.

Бо слова не здолають жодні грати,
Для нього ще не винайшли оков…
Нехай летить – не буду, ні, тримати,
Добро в серцях хай сіє і любов.

Саме під такою назвою рік тому побачила 
світ перша поетична збірка Оксани Семенюк 
(Мацюк), у якій сплелися в одне поезія і проза, 
радість і смуток, філософія життя і гумор…

Оксана Миколаївна Мацюк народилася 
17 серпня 1987 року в мальовничому 
волинському селі Дзвиняча Збаразького 
району Тернопільської області. Закінчила 
Дзвиняцьку загальноосвітню школу І-ІІ 
ступенів, тоді – Дубенський педагогічний 
коледж, після чого – Рівненський державний 
гуманітарний університет, де навчалася на 
факультеті математики та інформатики.

- Оксано, скажіть, будь ласка, що є для 
Вас музою, що спонукає писати?

- Я дуже люблю природу, свій рідний край, 

і тому в моїй уяві постійно вимальовується 
картина про все прекрасне. Хотілося зупинити 
мить – хоча б у фарбах, у словах, у пісні. 
Мабуть, це і стало поштовхом до творчості 
(пишу, люблю малювати, виготовляти 
вироби з паперу, тканини та інших підручних 
матеріалів, працюю з бісером).

- Оксано, а чи друкувалися Ви ще десь 
до написання збірки?

- Так, звичайно, до цього я друкувалася в 
альманахах «Зорі народжуються на землі» та 
«Погорина». Під час навчання в університеті 
відвідувала літературне об’єднання «Поетарх» 
Рівненського палацу дітей та молоді.

- Скажіть, чи розділяє хтось із ваших 
рідних  захоплення літературою?

- Вірною опорою в моєму житті є 
мої батьки та чоловік, які в усьому мене 
підтримують, розділяють мої інтереси і 
допомагають. Саме завдяки їхній підтримці в 
мене залишається час на творчість. За що я їм 
безмежно вдячна. 

«Людина народжується на світ не для 
того, щоб зникнути  безвісною пилинкою. 
Людина народжується, щоб лишити по собі 
слід вічний», – сказав Василь Сухомлинський. 
Творчість сучасних поетів, письменників 
рідного краю безцінна. Читаючи їхні твори, 
ми ще більше розуміємо і відчуваємо красу і 
неповторність рідної землі, вчимось розуміти 
найголовніше – добро наших сердець. Чесна 
праця й благородні діяння ніколи не пропадуть 
марно, бо вони стали найдорожчими 
людськими цінностями.

- Оксано! Я Дякую Вам за те, що у 
своїй поезії Ви несете любов до праці, до 
довкілля, до людини. Сподіваюся на вашу 
творчу наснагу. Нехай ніколи не заміліє 
та криниця, з якої Ви черпаєте сили для 
душі і праці. Бажаю Вам внутрішньої 
гармонії, великої енергії і мистецького 
світосприйняття. З нетерпінням чекаємо 
на нові поезії! 

Розмову вів Роман Крохмалюк,
член МОЖу

 Я ВІДПУСКАЮ СВОГО ПТАХА В НЕБО…
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Мисливський сезон зараз саме в 
розпалі, а це гаряча пора для магазинів, 
які спеціалізуються на мисливському 
спорядженні. Але, згадуючи народну 
мудрість “яка рибка — така й юшка”, 
хочеться ще раз зауважити, що 
купувати в маленьких напівпідвальних-

напівпідпільних магазинах не варто, бо це 
може вилізти боком.

Тому ми вирішили звернутися за 
детальною та змістовною консультацією до 
фахівців магазину з багаторічним стажем 
та величезним досвідом роботи - магазину 
“Зброя” на проспекті Коцюбинського, 11. 
Так, літній мисливський костюм обійдеться 
вам усього в 350-500 гривень, а зимовий 
варіант — у 2000 гривень, берци чи чоботи 
— 250-290 гривень. І це усе брендові речі 
фірми “Хантер” (Дніпропетровськ), яка 
не поступається у якості закордонним 
аналогам. А коли мисливець одягнений 
та взутий, треба потурбуватись і про його 
озброєння, а тут, залежно від товщини 
гаманця та фантазії покупця, ціна може 
коливатись від 2000 гривень за “ІЖ-43” чи 
4200 гривень за “ІЖ-27” і до 20-25 тисяч 
за іноземні зразки. Але треба зупинитися 
знову на вітчизняному виробникові 
“Латек” (Харків), де і ціна приємна, і якість 
достойна. Зокрема, аналог даної фірми-

виробника буде коштувати 2900 гривень, 
напівавтомат — 3000 гривень, а також варто 
згадати про напівавтомат з двома змінними 
стволами вартістю у 5500 гривень, де 
найближчий аналог вже коштуватиме 
понад 1000 американських доларів. Що ж 
до набоїв, то середньостатистична вартість 
- 3 гривні, і це за “HANT MASTER” чи 
“OLIMP” при собівартості “домашнього 
виробництва” у майже 4 гривні є ну просто 
смішною ціною.

Ще одним приємним моментом є і 
те, що у такому великому та серйозному 
магазині, будучи постійним покупцем або 
купуючи повний комплект спорядження, 
ви можете розраховувати на досить 
серйозну знижку чи на дисконтну карту 
постійного покупця при повній гарантії на 
усе спорядження. І хоча вибирати Вам, але 
дозволю собі нагадати, що скупий платить 
двічі. А магазин з такою беззаперечною 
репутацією та висококваліфікованим 
персоналом завжди допоможе підібрати 
вам саме те, що потрібно.

За більш детальною інформацією 
звертайтесь до магазину “Зброя” на 
просп. Коцюбинського, 11 або за тел.: 
(0432) 52-09-10, 52-09-11.

Підготував Віктор Рудь,
член НСЖУ 

МИСЛИВЦЯМ ПРО ЗБРОЮ
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Незаконне зберігання зброї, 
боєприпасів, вибухівки – це злочин, за 
який законом передбачено кримінальну 
відповідальність. Для виведення зброї 
з незаконного обігу, а також з метою 
захисту громадян від злочинних 
посягань із застосуванням вогнепальної 
зброї, попередження її крадіжок і втрат, 
протягом вересня 2011 року керівництво 
ГУ МВС України провело місячник 
добровільної здачі зброї, боєприпасів, 
вибухових матеріалів та спеціальних 
засобів. У цей період громадяни мали 
можливість не тільки добровільно 
позбутися незаконної зброї, але й 
зареєструвати на себе добровільно здану 
зброю, якщо вона технічно справна і 
не перебуває в розшуку. Нагадуємо й 
те, що у разі добровільної здачі зброї 
громадяни звільняються від будь-якої 
відповідальності за те, що раніше 
зберігали її. Також у зазначений період 
можна було добровільно здати вибухові 
речовини, набої, гранати, міни та ін.

І тепер,   по закінченню цієї 
всеукраїнської акції, можна підвести 

підсумки, якими ж були його 
результати, зокрема в нашому місті. 

Так, Вінницьке міське управління 
УМВС України прийняло від населення 
3 одиниці мисливської нарізної та 16 
одиниць гладкоствольної зброї, один 
обріз армійської гвинтівки, 4 одиниці 
холодної зброї – усього 25 одиниць 
вогнепальної та холодної зброї. 
Було здано 14 газових пістолетів та 
револьверів, а також 140 набоїв різних 
типів та калібрів. На сьогоднішній день 
вирішується питання про реєстрацію 
в особисте користування щодо 18 
одиниць мисливської та колекційної 
зброї. Дев’ять громадян в ході 
місячника звільнено від кримінальної 
відповідальності за відповідними 
статтями. Тож можна сказати, що роботу 
працівники дозвільної системи у вересні 
провели чималу. 

Насамкінець нагадуємо, що 
незареєстрована зброя доволі часто 
призводить до трагічних нещасних 
випадків. Отож, слід потурбуватися про 
власну безпеку і безпеку інших. 

Олександр Самойленко,
член Молодіжної

організації журналістів

ЗАКІНЧИВСЯ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ 
ЗДАЧІ ЗБРОЇ
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Футбольний сезон 2010-2011 р.р. у Вінницькому районі вінницькохутірська команда 
“Джем” закінчила в серпні здобуттям певного рівня суперкубка, перемігши у Вороновиці 
“Десну” із Сосонки з рахунком 1-0. Звичайно, на футбольному святі були присутні перші 
особи райдержадміністрації та відповідних служб і селищний голова Віктор Стецький. І, 
безумовно, президент районної федерації футболу Михайло Демченко. 

Це вже другий рік поспіль “Джем” (президент Володимир Ткаченко) є лідером 
футбольних змагань в районі. Наскільки можливо, спортсменів підтримують 
автоперевізник Володимир Бобровський та Олександр Носачов. Але позитивні результати 
“джемівців”, на мою думку, — результат виключно їхнього ентузіазму, бо команда не має 
навіть своєї тренувальної бази: стадіон у селі “будують” вже четвертий рік.

- Може, навесні вже матимемо власне футбольне поле, - ділиться сподіваннями на 
перспективу капітан команди “Джем” Юрій Цопа. - Ми ж тоді зможемо значно покращити 
свої спортивні кондиції і впевнено вийти на обласний рівень змагань. Рівнозначно, що 
стадіон сприятиме залученню до систематичних занять спортом, і не лише футболом, 
сільської молоді. А ми — за здоровий спосіб життя і всебічно розвинену націю!

Спілкувався Олекса Славин,
член МОЖу

“ДЖЕМ”
ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
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Першими уроками поваги до ЖИВОЇ 
ПРИРОДИ навчають, виховують батьки, 
вчителі, вихователі, опікуни, свідома 
громада, в якій ТИ ростеш, мужнієш, 
набираєшся розуму, формуєш характер 
особистого відношення до всього живого. 
Пізнаєш красу і користь лісу, гаю, діброви.

Певно, ні словами митця, ні пензлем 
художника не відтворити тієї аури краси, 
яку Господня благодать ЖИВОЇ ПРИРОДИ 
подарувала людям для життєвих потреб.

І, мабуть, тоді, коли пізнаєш цю 
життєдайну красу і користь лісу, зародиться 
в тебе іскра небайдужості – берегти зелені 
насадження. Мабуть, зайвої без потреби 
не зламаєш маленької гілки, не зріжеш 
вершок ялинки, яка росте в лісі, сквері, 
гаю чи парку для миттєвої новорічної 
насолоди…

У нас, мешканців села Житники, та й не 
тільки в нас, збуджується гордість за зелене 
ЗОЛОТО лісового ландшафту. Він милує 
усіх, хто в осінню пору мандрує стежками 
серед шумливих дубів, акацій та ясенів. 
Чарує барва орнаменту пофарбованого 

природою листя. Прослуховуєш вічну 
мелодію шумливих гілок осики, яка в 
тиху, безвітряну погоду мерехтить своїми 
вітами пожовклого листя, мов прощається 
зі своїм вбранням, щедрим і багатим літом. 
Відчуваєш спів птахів на узліссі. Їхні 
мелодії змінилися на свист, токування. 
Вони відшукують осінні плоди, насіння, 
щоб поживитися. Скрізь своїми барвами 
і дарами запрошує ліс на мандрівку, на 
фізичне і душевне зцілення.

Саме так 16 вересня в рамках 
Всеукраїнської експедиції «Моя 
Батьківщина – Україна» та в Міжнародний 
день захисту озонового шару учні та 
вчителі Житницької школи здійснили 
спільний похід до лісу. На відстані чотирьох 
кілометрів від школи діти поринули у світ 
живої природи. Адже наш ліс у порівнянні 
з іншими багатий на віковічні трьохсотлітні 
дуби. Таких дерев у нас нараховується 
троє, і вони є пам’яткою живої природи. Не 
кожна лісова місцевість може похвалитися 
такими рідкісними деревами.

Діти разом з учителями грали у футбол, 
грали гру на слова про лісові ягоди, 
гриби, рослини і тварини, проводили 
бесіду на тему «Дбайливе ставлення до 
природи». Усі залишилися задоволеними. 
Особлива подяка директору нашої школи 
Віктору Миколайовичу Мостовому, 
який був організатором даного заходу, 
та Мурованокуриловецькій районній 
«Партії регіонів», яка подарувала для дітей 
незабутній солодкий стіл.

Хочеться вірити, що нашим дітям 
не буде  соромно за нас з вами, буде що 
показати і чого навчити.

Роман Крохмалюк,
учитель історії с. Житники

ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ РІДНОГО КРАЮ
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Я, как психотерапевт, довольно часто слышу 
от женщин вопрос: «Почему я одинокая?», 
причем вопрос задается обычно с нотками обиды. 
Причин одиночества множество… А так ли важны 
причины? Почти у каждой женщины были периоды 
в жизни, когда она была одинока. Важнее ответ на 
вопрос «Что делать?». Ведь если вы задаете этот 
вопрос, значит одиночество вам не по душе.

Вторым вопросом часто звучит: «Что во мне не 
так?». Этот вопрос я называю «женским», мужчины 
задают его себе гораздо реже. На мой взгляд – этот 
вопрос неправильный. «Почему вы решили, что с 
вами что-то не так?». Вы должны принимать себя 
такой, какая Вы есть! Со всеми достоинствами и 
недостатками. Да, сейчас вы одна – но ведь завтра 
уже все будет по-другому! И обязательно найдется 
человек, который полюбит вас такой.

Итак, если есть вопрос, то, как говорят 
психотерапевты, нужно найти и ответ. Исходим 
из того, что если вы задаете себе такой вопрос, 
то ситуация одиночества является для вас 
некомфортной и вы хотите найти «своего» 
мужчину. Я предлагаю несколько рекомендаций, 
которые позволят вам обрести уверенность в себе. 
Некоторые из моих советов направлены на реальные 
действия – да, именно так, вы можете сидеть у окна 
и ждать принца, но откуда принц узнает, что такая 
замечательная девушка, как вы, сейчас одинока?

Итак, мои рекомендации:
- Займитесь любимым делом или тем, чем 

давно хотели заняться – но не решались. Например, 
я 3 года ходила на занятия восточными танцами, и 
это мне доставляло огромную радость.

- Принимайте все приглашения. 
Будьте открыты для всего нового. Посещайте 
корпоративные мероприятия, выставки, культурные 
мероприятия. Есть хороший фильм на эту тему 
«Всегда говори «ДА» (Yes Man)», кто не смотрел 

– рекомендую.
- Проявляйте инициативу первой! Должна 

сказать, что до сих пор встречаются  скромные 
мужчины. Если вам кто-то нравится, возможно, 
стоит показать первой свое внимание, причем 
это могут быть обычные слова: «О, у тебя новый 
свитер, тебе идет», «Помоги мне с мобильным 
телефоном» …, любой самый обычный вопрос, 
который позволит вам установить первый контакт, 
или, если это работа – вывести ваше общение 
только за рамки рабочих отношений.

- Следите за своими мыслями и тем, 
что говорите. Если вы постоянно думаете и 
озвучиваете:  «А зачем мне мужчина? Мне и одной 
хорошо!», «Нормальных мужчин не осталось», - 
ваши слова будут восприниматься как установка 
на одиночество. Придумайте свои установки и 
держите их в голове, например: «Скоро в моей 
жизни появиться мужчина (семья), и у нас все будет 
замечательно». 

- Немного «колдовства»: если у вас есть 
желание – загадайте его и займитесь творчеством… 
Как это работает - я уже писала на своем сайте. 

- Мечтайте! Мечтайте о том, что вы желаете! 
Обо всем! О любимом человеке, о свадьбе, о платье, 
о том – что важно именно для вас. Надо очень 
сильно захотеть, а потом «отпустить» свою мечту.

- Гоните прочь тени прошлого. Это я о 
«бывших». Иногда мы стараемся не развивать новые 
отношения, а занимаемся налаживанием отношений 
с нашими «бывшими». Причем склеить «разбитую 
чашку» некоторые пробуют неоднократно. Да, 
первые дни (месяцы) одиночества самые тяжелые, 
хочется вернуться, лишь бы не быть одной. Вы 
возвращаетесь…, и через какое-то время все 
повторяется снова. Я думаю, надо честно самой 
себе ответить на вопрос «Мой ли это человек?» и, 
если ответ “нет”, оставить его в прошлом. 

- Верьте в себя! Когда я готовилась к свадьбе, 
знакомый психолог(!) спросил меня, будет ли 
у меня белое свадебное платье. Ответила, что 
обязательно будет, я этого очень хочу. И в ответ 
услышала: «Белое платье? В Вашем возрасте?». 
Без комментариев.…  Иногда такие слова способны 
заронить семена сомнения даже в очень уверенную 
и сильную личность и даже пошатнуть мечту.

Верьте себе, и у вас все получиться!

Наталья Кондратенко, 
психотерапевт

тел.: (096) 536-53-91, www.happy-women.kiev.ua

ПОЧЕМУ Я ОДИНОКАЯ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?!
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ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
Я чув про захисний припис. 

Підкажіть, що це за вид покарання.
(Мазуренко М., с. Комарів)

Принципово новим юридичним 
поняттям для України є захисний припис. 
Він являє собою запобіжний захід і не є 
ані видом покарання, ані іншим засобом 
юридичної відповідальності. Захисним 
приписом особі, у відношенні якої він 
винесений, може бути заборонено:

- чинити конкретні акти насильства в 
сім’ї;

- отримувати інформацію про місце 
перебування жертви насильства в сім’ї;

- розшукувати жертву насильства в 
сім’ї, якщо жертва насильства в сім’ї за 
власним бажанням перебуває у місці, що 
невідоме особі, яка вчинила насильство в 
сім’ї;

- відвідувати жертву насильства в 
сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за 
місцем спільного проживання членів сім’ї;

- вести телефонні переговори з жертвою 
насильства в сім’ї.

Захисний припис може бути винесений 
до осудної особи, яка на момент винесення 
захисного припису досягла 16-річного 
віку та вчинила насильство в сім’ї, 
але лише  після отримання офіційного 
попередження про неприпустимість 
вчинення насильства в сім’ї. Захисний 
припис виносить дільничний інспектор 
міліції або працівник кримінальної 
служби у справах неповнолітніх за 
погодженням з начальником відповідного 
органу внутрішніх справ і прокурором. 
Захисний припис не підлягає погодженню 
у разі наявності в діях особи, яка вчинила 
насильство в сім’ї, ознак злочину.

Підкажіть, куди звернутися 
за захистом, якщо батько 
систематично б’є мати.

(Віктор П., смт Вороновиця)

Заяву та повідомлення про застосування 
насильства в сім’ї або реальної загрози 
його вчинення приймають управління 
у справах сім’ї та молоді місцевих 
державних адміністрацій, відповідні 
відділи виконавчих комітетів місцевих рад, 
а також служба дільничних інспекторів 
міліції або кримінальна міліція по справах 
неповнолітніх органів внутрішніх справ 
за місцем проживання постраждалого, які 
в межах своїх повноважень приймають 
передбачені Законом запобіжні заходи 
щодо насильства в сім’ї. Такими заходами 
виступають:

- офіційне попередження про 
неприпустимість вчинення насильства в 
сім’ї;

- офіційне попередження про 
неприпустимість віктимної поведінки 
щодо насильства в сім’ї;

- узяття на профілактичний облік і 
зняття із профілактичного обліку членів 
сім’ї, що здійснили сімейне насильство;

- захисний припис.
Зазначені обмеження встановлюються 

на термін до 30 діб з дня погодження 
захисного припису з прокурором.

Ірина Лісовенко, 
провідний спеціаліст

Вінницького районного
 управління юстиції

15

Мій син, якому виповнилося 17 
років, влаштувався на роботу. Але, 
як на мене, він забагато працює. 
Підкажіть, скільки годин на 
тиждень він має працювати.

(Покотило В.О., с. Агрономічне)

Згідно зі ст. 50 Кодексу законів про 
працю України, нормальна тривалість 
робочого часу працівників не може 
перевищувати 40 годин на тиждень. При 
цьому підприємства і організації під час 
укладення колективного договору можуть 
встановлювати меншу норму тривалості 
робочого часу. Що стосується вашого сина, 
то для нього статтею 51 зазначеного кодексу 
передбачена скорочена тривалість робочого 
часу, яка встановлена для працівників віком 
від 16 до 18 років, — 36 годин на тиждень, 
але заробітна плата виплачується в такому 
само розмірі, як працівникам відповідних 
категорій за повної тривалості щоденної 
роботи. До речі, працю неповнолітніх осіб 
забороняється застосовувати на важких 
роботах і на роботах зі шкідливими або 
небезпечними умовами праці, на підземних 
роботах та в разі підіймання і переміщення 
речей, маса яких перевищує встановлені 
для них граничні норми, а також залучати 
їх до нічних, надурочних робіт і робіт у 
вихідні дні.

Ірина Лісовенко, 
провідний спеціаліст

Вінницького районного
 управління юстиції

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, 
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ 

РЕЄСТРАЦІЇ

На державну реєстрацію подаються 
нормативно-правові акти, прийняті 

уповноваженими на це суб’єктами 
нормотворення у визначеній 
законодавством формі та за встановленою 
законодавством процедурою, що містять 
норми права, мають неперсоніфікований 
характер і розраховані на неодноразове 
застосування, незалежно від строку їх дії 
(постійні чи обмежені певним часом) та 
характеру відомостей, що в них містяться, 
у тому числі з грифами “Для службового 
користування”, “Особливої важливості”, 
“Цілком таємно”, “Таємно” та іншими, а 
також прийняті в порядку експерименту. 

Державній реєстрації підлягають 
нормативно-правові акти будь-якого виду 
(постанови, накази, інструкції тощо), якщо 
в них є одна або більше норм, що: 

а) зачіпають соціально-економічні, 
політичні, особисті та інші права, 
свободи й законні інтереси громадян, 
проголошені й гарантовані Конституцією 
та законами України, Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року і протоколами до неї, 
міжнародними договорами України, згоду 
на обов”язковість яких надано Верховною 
Радою України, та acquis communautaire, 
а також з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини, 
встановлюють новий або змінюють, 
доповнюють чи скасовують організаційно-
правовий механізм їх реалізації; 

б) мають міжвідомчий характер, тобто 
є обов’язковими для інших міністерств, 
органів виконавчої влади, а також органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, що не входять до 
сфери управління органу, який видав 
нормативно-правовий акт.

Юрій Онопенко,
головний спеціаліст Вінницького

районного управління юстиції
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Спросите себя, много ли у вас 
было в жизни ситуаций, которые бы 
ставили вас в неловкое положение, 
когда вам было стыдно? Наверняка у 
среднестатистического человека на такой 
вопрос найдется не так много вариантов 
ответа. Хотя сейчас общество стало 
намного фривольнее и свободнее во 
всех отношениях, все же большинство 
из нас потупит взгляд при упоминании 
магазина товаров интимного назначения, 
проще говоря - секс-шопов. Хотя секс и 
сексуальные отношения уже давно стали 
достоянием общества, секс проник в кино, 
телевидение, рекламу, посещение секс-
шопа все равно создает непреодолимый 
психологический барьер и представляется 
чем-то неприличным. Постараемся вас в 
этом переубедить.

Ассортимент современных секс 
шопов сейчас гораздо богаче, и большая 
часть товаров предназначена как 
раз для традиционных пар, которым 
просто необходимо разнообразить 
свою сексуальную жизнь. Даже самый 
скромный вариант эротического белья или 
костюма, который вы сможете выбрать 
в секс-шопе, добавит остроты любому 
вашему романтическому вечеру. Степень 
откровенности покупок в секс-шопе 
зависит, в том числе и от того, насколько 

доверительны ваши отношения. 
Посещение магазина интимных товаров 

вполне может сделать вас еще ближе, 
если вы решитесь рассказать вашему 
сексуальному партнеру о тех фантазиях, 
о которых раньше не могли рассказать в 
силу стеснительности.

В случае если же вы не можете ни 
пересилить свое стеснение, ни победить 
любопытство, не опускайте руки - есть 
выход из сложившейся ситуации. Для 
особо скромных есть реальный выход - 
наш интернет-магазин.

Так что, любите и будьте любимыми! 

Более детальную информацию и 
консультацию вы найдете в секс-шопе 
«Дуэт» по адресам: ул. Соборная, 95 или 
ТЦ «Петроцентр» 2-й этаж, телефон для 
справок (097) 99-00-804 или на сайте www.
duet.vn.ua.

Подготовил Леонид Винницкий,
член МОЖу

ИСКУСТВО ЛЮБИТЬ
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Батьки зобовязані утримувати 
дитину до досягнення нею повноліття, 
і це не тільки моральна норма, але й 
одна з норм чинного законодавства 
України. Це повязано з тим, що під 
час розлучення у сімї часто виникають 
конфлікти, зокрема і з приводу опіки 
та утримання дітей. Тому закон чітко 

визначає основні моменти, пов’язані з 
аліментами.

Так, мінімальний розмір аліментів 
на одну дитину не може бути меншим 
за 30% прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку. Якщо ж особа 
не бажає добровільно сплачувати кошти 
на утримання дитини, то потрібно 
звертатись до суду. Суд при визначенні 
розміру аліментів буде враховувати: 
стан здоров’я та матеріальне становище 
дитини і платника, наявність у платника 
аліментів на інших дітей, непрацездатних 
чоловіка чи дружину. Кошти на 
утримання дитини присуджуються у 
частці від доходу матері або батька в 
твердій грошовій чи натуральній формі. 
Якщо стягнення відбувається на двох і 
більше дітей, суд визначає єдину частку 

від заробітку (доходу) на їх утримання, 
яка буде стягуватися до досягнення 
старшою дитиною повноліття. 
У випадку, коли після набрання 
рішенням суду законної сили, згідно 
з яким із одного з батьків стягуються 
аліменти, він виїжджає для постійного 
проживання у державу, з якою Україна 
не має договору про правову допомогу, з 
нього за рішенням суду до від’їзду може 
бути стягнено кошти за весь період до 
досягнення дитиною повноліття. До 
речі, платник через органи опіки та 
піклування може перевіряти цільове 
використання коштів.

Бувають і такі випадки, коли за 
рішенням суду батьки звільняються від 
обов’язків утримувати дитину, якщо 
дохід дитини набагато перевищує 
дохід кожного із них і забезпечує 
повністю її потреби. Коли ж у позивача 
є заборгованість по аліментах, то вони 
можуть бути стягнені за виконавчим 
листом, але не більш як за три роки. При 
виникненні заборгованості з вини особи, 
яка зобов’язана сплачувати аліменти за 
рішенням суду, одержувач має право на 
стягнення неустойки (пені) у розмірі 
1% від суми несплачених аліментів за 
кожен день несплати.

Проте завжди пам’ятайте, що в будь-
якій ситуації треба залишатися людиною 
та поводитись відповідно. А проблеми 
краще вирішувати мирним шляхом. Це 
збереже вам принаймні час та нерви.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

ПЛАТІТЬ АЛІМЕНТИ!
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ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАРЖОВТЕНЬ
Горобина: 04 – 13 жовтня. 

Веселість та елегантність, як результат 
підвищеного самоконтролю. Самі створюють у собі 
приязність, обов’язковість і безпосередність. Чим 
складніші обставини навколо них, тим щедріші 
горобинові люди. Їм властивий комплекс вини. 
Поволі готуються до майбутніх труднощів, але 
швидше од знання свого місця в суспільстві, ніж 
од практичності. Горобина струнка, приваблива, 
не егоїстична, мобільна, любить рух і боротьбу 
зі складностями. Вибагливість і потяг до 
філософствувань дещо ускладнюють контакт із 
нею. Часом їй не вистачає простоти в спілкуванні, 
має гарний смак. Чуттєва і пристрасна, вона схильна 
захоплюватись і, буває, діє всупереч здоровому 
глузду, часто міняє партнерів. Мстива, невдачі 
переносить із болем . Намагається оточити себе 
цікавими людьми, що і спрощує, й  ускладнює їй 
життя. Може розвинути в собі дар передбачення. 

Клен: 14 – 23 жовтня. 

Кленові люди завжди цікаві – приваблюють 
експериментаторством та екстравагантністю. 
Дещо нерішучі та слабкі. Клен – мудрець, гарної 
про себе думки і вкрай потребує визнання, тому 
з роками накопичує чимало комплексів, котрі 

близькі люди мусять йому вибачати. Але там, де 
на них чекає відвертість, - оригінальні та яскраві, 
з цікавими задумками. У коханні завжди складні 
стосунки, бо вимагають безумовної покірності, 
диктують партнеру свої звички і бажання. Хоча й 
інтелігентні, та все ж у коханні  бувають цинічними. 
Часто жаліються на погане самопочуття, депресії 
та нервові зриви. Мають гарну пам’ять. Не знають 
самотності, але цінують смак індивідуалізма. І в 
роботі , й у любові – поступові творці з ніжною 
душею. Цікавляться подіями у світі, а також 
новинками культурного життя. Ігри для кленових 
людей важливіші за їхніх учасників. 

Горіх: 24 жовтня – 02 листопада. 

Це принципові люди, які знають собі ціну. 
Простота і природність не для них: у кожному 
русі виваженість й оцінювання. Не завзяті й 
сміливі, але саме це породжує в цих людях 
дивовижні достоїнства. Вони розв’язують питання 
несподівано і непередбачувано. Їм подобається 
ускладнювати ситуацію, а звідси й виключна 
примхливість до особливого роду краси та вміння 
підпорядковувати соїй волі. В горіхових людях 
дивним чином поєднується витонченість і міцність  
у справах і коханні. Їх не завжди люблять оточуючі, 
але поважають однозначно. Горіхом захоплюються 
як чоловіки, так і жінки. Він користується 
незаперечним авторитетом і вдома, і на роботі. 
Життя у нього цікаве, діяльне. Працює на межі 
людських можливостей без послаблень і для інших. 
Не шукає дешевої популярності, ніколи не йде на 
компроміси, бо позбавлений гнучкості. Вимогливий 
в коханні, понад міру ревнивий. Партнер завжди 
може зіткнутися з непередбачливою реакцією 
горіха, тож має пам’ятати, яке міцне і тверде 
горіхове дерево.

Далі буде

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ”
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 

ОГОЛОШУЄ МОЛОДІЖНИЙ
 ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ КОНКУРС 

“ПРОБА ПЕРА”
на найкращий репортаж, інтерв’ю, нарис.

ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” запрошує до співпраці 
творчу обдаровану молодь, а також педагогічні колективи навчальних закладів 
м. Вінниці та Вінницької обл. З метою пошуку талантів серед молоді та сприяння 
їхньому розвитку, сприяння розвитку молодіжної журналістики та реалізації 
наукового, творчого потенціалу молодих людей, а також стимулювання учнівської 
та студентської молоді до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної 
культури 

Деталі конкурсу шукайте на сайті www.vinnicya.vn.ua
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ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍ²

ÊÎÍÒÎÐÈ
ÌÊÏ ÆÅÊ ¹1 - 35-91-38

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹2 - 26-36-55

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹3  - 53-42-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹5  - 61-74-14

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹6  - 51-15-19

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹7  - 51-13-53

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹8 - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹10 - 46-71-18

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹12  - 43-32-15

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹13 - 53-44-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹14  -

26-36-55; 35-82-47

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹15  - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹16  - 50-94-58

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹18  - 

27-87-82; 66-88-23

ÏÏ «ÌÅØÊÀÍÅÖÜ» -  

43-10-05; 35-92-83

ÏÏ «ÌÀÉÑÒÅÐ ÊÏ»  - 46-94-72

ÒÎÂ «ÅËÀÑ–ËÒÄ» ÆÅÊ ¹23  -

27-64-63

ÒÎÂ «ÅÍÅÐÃÎÀÃÐÎ²ÌÏÅÊÑ»

ÆÅÊ ¹25 - 

65-69-50

ÒÎÂ ÂÊÔ «ÁÓÄÌÀØÏÐÎÄ»

ÆÅÊ ¹26 - 

63-20-03

ÒÎÂ ÆÅÊ «ÓÞÒ»  - 57-00-45

ÒÎÂ «ÍÀØ Ä²Ì»  - 46-43-34

ÄÓ ÊÅÂ  - 59-68-74

Çàìîâ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ æóðíàë-äîâ³äíèê “Â²ÍÍÈÖß” ó ôîðìàò³ PDF, 
â³äïðàâèâøè çàïèò íà íàø e-mail:

vinnicya@mail.ru

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 1 - 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 96,

òåë.: (0432) 51-12-33, òåë./ôàêñ: 51-12-24

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 2 -

âóë. Êè¿âñüêà, 68,

òåë.: (0432) 670-721, ôàêñ (0432) 670-637

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 3 -

âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138, òåë.: (0432) 68-71-31

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

âóë. Ìîñêàëåíêà, 42, òåëåôîí/ôàêñ 63-69-83

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 2 - 

âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 44, òåë.: 67-06-81; 67-12-77 

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, áóä.18,

òåë.: 27-75-89; 55-43-78

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

âóë. Êîçèöüêîãî, 1, òåë.: 35-02-72

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹2 - 

âóë. 50-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 49, òåë.: 27-84-91

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë. Êîñìîíàâò³â, 30, òåë.: 46-08-18

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 1 - 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 98, òåë.:  51-11-08, 51-12-57

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 2 - 

âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 50, òåë.: 27-30-60; 27-25-24

Ì²ÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÖÅÍÒÐ ÌÀÒÅÐ² ² ÄÈÒÈÍÈ - 

âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138,

òåë./ôàêñ 68-70-10; 68-70-01 

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

- âóë. Êåëåöüêà, 68, òåë.: 51-32-79

ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ - 

âóë. ×åðâîíèõ êóðñàíò³â, 22, òåë.: 27-87-94

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ

ÄÈÒß×À ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ - 

âóë. Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà, 24, òåë.: 35-82-88 

Ë²ÊÀÐÍ²
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ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

та LADA “Калина”, “Пріора”.
Газове обладнання

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312
моб.: (067) 900-41-75

Запчастини відомих виробників в 
асортименті. Для автобусів “Богдан”, 

“Еталон”, мікроавтобусів “MERCEDES”, 
“VOLKSWAGEN”, “IVECO”, “FIAT“

вул. Пирогова, 172А
авторинок “Сатурн”
тел.: (0432) 57-19-71
моб.: (067) 162-64-94
моб.: (050) 585-13-36

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

1

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 50-91-16
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

23

Автозапчасти на “Газель”, “Волга”,
“УАЗ”, “Daewoo”, “Chevrolet”.
Оригинальные запчасти
торгового дома “ГАЗ”

ул. Свердлова, 58
т./ф.: (0432) 52-46-40
тел.: (0432) 56-20-80
моб.: (067) 347-22-37
e-mail: evgenx@svitonline.com

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ

Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

вул. Кірова, 12
тел.: (050) 461-54-94
тел.: (067) 911-18-93

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Автозапчастини до автобусів:
“Богдан”, “Еталон”, “Ікарус”, “Mercedes”. 

Запчастини
до двигунів “RABA-MAN“.

вул. Стеценка, 61,
кім. 521
тел.: (0432) 26-36-35
моб.: (067) 855-93-11
e-mail: keriauto@ukrpost.ua

ÔÎÏ ÄÐÎÇÄ

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

25

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих 
супортів, гальмівних колодок. РЕСТАВРАЦІЯ: 
ходової, алюмінієвих ричагів (гарантія 50 тис.).
БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА. Ремонт,

заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

тел.: (0432) 69-77-00
моб.: (067) 741-09-03
моб.: (067) 430-27-26

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ

АВТОСЕРВІС. СТО

3

27

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru

Кузовний ремонт, відновлення геометрії
будь-якої складності на стенді,

арматурні роботи, заміна скла. Ремонт двигунів, 
КПП ходової. Фарбування. Ремонт пластмаси. 

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

вул. Уборевича, 13
тел.: (0432) 69-87-80
моб.: (098) 082-77-70
моб.: (063) 173-74-68

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

Механічна обробка деталей двигунів, 
ремонт головок блока циліндрів. Рестав-
рація шатунів. Шліфування та балан-
сування колінчастих валів. Державний 

технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А
тел.: (0432) 61-27-94
тел.: (0432) 69-62-74
e-mail: vlsignal@gmail.com

ÒÎÂ
“ÑÈÃÍÀË”

Автоскло. Обшивка автосалонів. Встанов-
лення сидінь. Автоелектрик. Врізка скла. 

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

ÀÂÒÎÑÊËÎ вул. Гонти, 33а
тел.: (0432) 57-28-55
моб.: (097) 568-55-99 
моб.: (067) 995-94-77

Автозапчастини з СНГ, Європи. СТО: комп’ютерне 
розвал-сходження та безкоштовна діагностика. 
Ремонт ходової і двигуна, стартерів і генераторів. 

Автоелектрик. Шиномонтаж.
Американська мийка та чистка пилососом “КІРБІ”

вул. Лебединського, 6А 
(з 800 до 2200)
тел.: (0432) 61-23-66
тел.: (0432) 57-81-93
моб.: (097) 561-38-31

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

вул. Пирогова, 133А
тел.: (0432) 68-23-21
тел.: (0432) 68-23-22
vegamotor@svitonline.com

Ремонт двигунів, ходової, шиномонтаж, комп’ютерна 
діагностика, встановлення скла. Фарбування, 

реставрація, токарні роботи, антикорозійна обробка. 
Тюнінг, безшумка, перешив салону, розвал-

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

Гніванське шосе, 4км
ангар №18
тел.: (0432) 56-03-97
моб.: (098) 343-37-47
моб.: (067) 723-61-29

ÑÒÎ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Ремонт ходової частини. Діагностика. 
Автоелектрик. Розвал-сходження. За-
міна зчеплення, мастила, ременів ГРМ 
та часткова реставрація. Встановлення 

автосигналізації. Ремонт скутерів

вул. Пирогова, 153
моб.: (097) 404-95-96 ÑÒÎ

Компьютерная диагностика,
чистка форсунок инжектора, 

автоэлектрик, регулировка света фар. 
Шиномонтаж, рихтовка ALU-дисков. 

Новая резина и диски

ул. Р.Скалецкого, 17
тел.: (0432) 65-90-30
моб.: (067) 148-55-12

ÌÈÍÈ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

Продажа велосипедов, компонентов, 
одежды. Продажа туристического 
снаряжения. Палатки, спальники, 

рюкзаки, горелки, посуда.
Самый большой выбор в регионе.

ул. Пирогова, 135
тел.: (0432) 69-86-59
тел.: (0432) 67-27-33
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua

ВЕЛО-, МОТО-, БЕНЗОТЕХНІКА

4
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ÄÎÂIÄÍÈÊ
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ТАКСІ. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6

Перевезення по місту, області, країні.
Вантажопідйомність - 2 тонни.

Розміри: 1,90х1,50х2,90.
В кабіні водія 5 пасажирських міст.

тел.: (0432) 50-42-81
моб.: (067) 960-89-26
Володимир

ПЕРЕВЕЗЕННЯ сільгосппродукції
(зернові культури, кукурудза,
насіння соняшника тощо) -

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88
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Перевезення по місту, області, країні. 
Фургон “Ford Tranzit”.

Розміри 4,2х2; 1х1,9; 17м3. До 3 тон.
Форма оплати будь-яка

моб.: (067) 147-95-55
моб.: (095) 725-18-87

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (097) 939-24-24
моб.: (093) 909-54-45

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
вул. Чорновола, 14
т./ф.: (0432) 55-43-43

ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19
тел.: (0432) 27-59-87
моб.: (067) 490-79-28

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Î.Ã.

Альтанки, лавочки, садовий декор.
Дошка, брус, рейка.

Вагонка, блок-хаус, дошка підлоги.
Фанера, ДВП, ДСП, OSB.

Немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61
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Бетон, розчин та фундаментні блоки. 
Доставка.

Ціни від виробника.

вул. Київська, 138А
тел.: (0432) 56-01-26
тел.: (0432) 55-10-89

ÏÏ 
“ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-Ê”

Плитка тротуарна та фасадна,
поребрики, дашки,

з/б огорожі нового покоління,
вироби з бетону

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-56-78
моб.: (067) 744-70-20

“ÁÅÒÎÍ-ËÂ”
ÍÀÉØÈÐØÀ 

ÃÀÌÀ ÊÎËÜÎÐ²Â

Екологічно чиста тротуарна плитка з 
високоякісних матеріалів. Стійкі кольори. 
Пропонуємо до реалізації декоративні 

вироби з бетону.

вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 27-09-92
моб.: (097) 171-91-42

Регіональний представник
Харківського плиточного заводу.
Керамічна плитка та сантехніка.

Магазин-склад.
Гуртова та роздрібна торгівля

вул. Кірова, 12
вул. Келецька, 117 Б, 
ТЦ “ШОК”
тел.: (0432) 55-14-98,
55-14-97, 56-28-26, 
55-62-99

ÒÎÂ “Â²ÍÀÒ-Ä”
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Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

вул. Московська, 109
тел.: (0432) 68-70-48
моб.: (067) 493-01-11
e-mail: ekolor@gmail.com

“ÅÊÎËÎÐ”

Металочерепиця та профнастил. Ціна 
від 51 гривні. Утеплення “ROCKWOOL“.

Водосточні системи “PROFIL“.
Мансардні вікна, сайдинг від виробника. 

Гарантія 10 років

вул. Пирогова, 154А
тел.: (0432) 65-99-29
моб.: (067) 516-43-95
www.katos.com.ua

Металочерепиця, профнастил.
Водостічні системи STRIM, Nicoll.
Мансардні вікна, сходи на горище.

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

вул. Привокзальна, 2
тел.: (0432) 26-08-06
факс: (0432) 65-86-82
моб.: (097) 968-59-61
моб.: (097) 968-59-62

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

Водостічна система. Гідро-пароплівка. Гнучка 
черепиця KATEPAL. Утеплювач. Індивідуальні 
замовлення для монтажу. Металопласткові 
вікна. Гарантія 10 років. Монтаж покрівлі. 

Безкоштовні інженерні роботи.

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 69-96-14
тел.: (0432) 69-37-99
тел.: (0432) 27-16-33
моб.: (097) 392-70-31
моб.: (096) 555-67-89

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍ

Металочерепиця Monterey (Німеччина), зет-замок 
(Z-lock), профнастил, бітумна черепиця Iko, водовідвідні 
системи Profil, мансардні вікна Roto, сходи дахові Oman, 
гідро-паробар’єр, мінеральна вата Rockwool, сайдинг. 
Комплектуючі для даху, флюгери. Заміри, розрахунки,
доставка по місту і Вінницькому р-ні Безкоштовно!

вул.Чехова, 25, 2 поверх
тел.:(0432)69-07-08
факс:(0432)27-27-16
моб.:(067)754-54-34
www.dahkomplekt.com.ua

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

8
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БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

9

Безшовні натяжні стелі CLIPSO.
Рулонні штори (тканинні ролети),

жалюзі вертикальні та горизонтальні.
Жалюзі бамбукові, дерев’яні, пластикові.

вул. Зодчих, 28А, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11
моб.: (097) 298-95-25
www.santava.com.ua
e-mail: santava@rambler.ru

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
ÐÓËÎÍÍ² ØÒÎÐÈ-ÆÀËÞÇ²

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

10

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

Французькі натяжні стелі від виробника. 
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО.
Гарантія 10 років!

моб.: (067) 519-64-03
моб.: (093) 216-92-02
e-mail: vasilikv@mail.ru
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Монтаж промислового ел.обладнання підприємств, 
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових 
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних та 
кабельних ЛЕП, ТП, РП 0,4-10 кВт, зовнішнього освіт-

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65
(0432) 68-06-50,68-06-47
моб.: (050) 380-06-41
моб.: (050) 986-55-35
em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

Укладання та шліфування підлоги.
Можлива оренда шліф-машини.

Лакування підлоги.
тел.: (0432) 55-48-89
моб.: (063) 764-31-18

ÎÐÅÍÄÀ
ØË²ÔÓÂÀËÜÍÎ¯

ÌÀØÈÍÈ

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

тел.: (0432) 56-80-06
моб.: (097) 751-39-87ÊÐÈÍÈÖ²

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

вул. Черняховського, 78
тел.: (0432) 57-12-62
тел.: (0432) 57-12-60
моб.: (067) 430-87-05
e-mail: zaturexi@ukr.net
www.ukrexi.ninnitsa.com

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”

ÊÎÏÀªÌÎ
ÊÐÈÍÈÖ²

Копка, докопка та чистка криниць.
Усі роботи “під ключ”.

Висока якість за помірну ціну.
Доставка кілець

моб.: (097) 453-37-22

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

вул. Келецька, 39
тел.: (0432) 67-01-70
моб.: (097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”
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Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19А
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 461-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ, САУН

11

ÁÀÑÅÉÍÈ

ì. Â³ííèöÿ, âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 160
òåë.: (0432) 50-91-37, (096) 326-88-61

« »« »

www.akvamarin.vn.ua
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Дахові котельні. Котли.
Конвектори. Колонки.

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

вул. Пирогова, 144 А
тел.: (0432) 35-20-35
тел.: (0432) 57-16-95
e-mail: itservice@svitonline.com

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

Все для опалення:
котли газові та електричні,

дров’яні котли, колонки, конвектори, 
бойлери, теплові панелі, каміни.

пров. Залізничний, 7/9
тел.: (0432) 55-61-06
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua

Котли і колонки “BOSCH“, “JUNKERS“.
ОПАЛЕННЯ.

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

вул. Свердлова, 3
тел.: (0432) 35-02-51

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,
Carrier, C&H, Systemair, Lessar

Хмельницьке шосе, 13, 
офіс 411А
моб.: (050) 313-41-47
моб.: (097) 605-62-47
www.veneraice.prom.ua

ÏÏ
“ÂÅÍÅÐÀ ÀÉÑ”

ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

12

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
тел.: (0432) 67-11-93
e-mail: 5ok.plus@i.ua
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âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999

- êîòëè - êîëîíêè - ðàä³àòîðè -  ïîìïè
- íàñîñí³ ñòàíö³¿ - âîäîï³äãîòîâêà.

Автономні системи 
опалення, водопостачання, каналізації. 
Підберемо та встановимо насосні станції, 

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

тел.: (0432) 64-21-20
моб.: (097) 475-51-04
моб.: (096) 552-54-32

“ÊÎÌÔÎÐÒ”

Котли газові, електричні, твердопаливні. 
Нові та б/в. Закордонного та вітчизнян-
ного виробництва. Колонки, бойлери, 

радіатори, кондиціонери. Труби, фітинги, 
насоси. Продаж та монтаж

вул. Коцюбинського, 13
(Центр. ринок)
вул. Некрасова, 44
тел.: (0432) 27-60-34, 61-79-31
моб.: (063) 533-27-36
моб.: (097) 296-86-26

ÌÀÃÀÇÈÍ

“ÊÎÒËÈ”

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

Підбір, монтаж, консультації.
Насоси: глибинні, дренажні,

циркуляційні, побутові

вул. Р.Скалецького, 35
тел.: (0432) 53-45-88
моб.: (067) 430-47-07
моб.: (067) 432-40-54
моб.: (067) 185-32-99 

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

Котли, конвектори, теплові панелі. 
Тепла підлога, системи сніготанення. 

Продаж, монтаж, сервіс. 

вул. Соборна, 4
(кінотеатр “Росія”)
тел.: (0432) 69-03-12
моб.: (067) 736-65-54
www.teplo-invest.com.ua
e-mail: teplo-invest@i.ua
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 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

Котли, радіатори, труби, крани.
Ліц.№314980

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 57-85-36
моб.: (097) 278-31-18
twokapitana@gmail.com

Проектування, виготовлення, монтаж,
гарантійне обслуговування, наладка,
паспортизація вентиляційних систем

та кондиціонування повітря

вул. Пирогова, 151Б
тел./факс: (0432) 65-97-55
моб.: (097) 704-49-04
e-mail: juice8989@mail.ru

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

Все для опалення, каналізації,
водопостачання. Ізраїльська труба “ГО-
ЛАН”. Різьбонарізна продукція, комплек-

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
моб.: (067) 997-19-02
моб.: (093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com

Кліматична техніка:
кондиціонери, вентиляція, опалення. Сис-

теми: відеоспостереження,
контролю доступу, охоронної сигналізації, 

комп’ютерні мережі, АТС

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(праве крило, 9 поверх)
тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00
e-mail: office@triak.com.ua
www.triak.com.ua
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КОНДИЦІОНЕРИ (побутові та промислові). 
ВЕНТИЛЯЦІЯ (побутова та промислова). 
ОПАЛЕННЯ (автономне та промислове).

Проектування, постачання, монтаж,
пусконаладка, сервіс, гарантія.   Ліц.№558408

вул. 600-річчя, 40А
тел.: (0432) 69-00-70
моб.: (067) 925-71-00
моб.: (063) 267-57-75
e-mail: brillion-opt@yandex.ru
www.brillion.com.ua

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

та сніготанення “DEVI”. Системи водопоста-
чання та каналізації. Сонячні колектори

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Козицького, 63
т./ф.: (0432) 35-60-04
e-mail: myteos@ukr.net

Броньовані двері “BIZON”, а також міжкімнат-
ні двері від провідних виробників України та 
Білорусі. Гаражні секційні ворота “Door Han”. 
Встановлення, гарантія, сервісне обслугову-

вання. Оптова та роздрібна торгівля

вул. Скалецького, 15
тел.: (0432) 56-29-33
моб.: (067) 417-13-74
моб.: (067) 902-39-23
Bizon2604@rambler.ru

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

13
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Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

вул. Некрасова, 127
тел.: (0432) 55-72-97
тел.: (0432) 57-62-21
моб.: (098) 460-20-18

ÄÂÅÐÍÅ
Ä²ËÎ

Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

Двері металеві, броньовані:
еліт-класу “FORTEZZA“, “MILANO“

вул. Бевза, 34, оф.202
тел.: (0432) 57-25-73
моб.: (067) 790-61-16
моб.: (096) 344-73-07

Двері вхідні та міжкімнатні.
Виробництво України, Росії, Італії -

“APECS“, “MOTTURA“.
Замки, доводчики, петлі. Сейфи.

Гурт та роздріб

вул. Папаніна, 12
вул. Келецька, 176 (ТЦ “ШОК”)
тел.: (0432) 26-10-16,     
тел.: (0432) 27-39-26
т./ф.: (0432) 52-94-29
e-mail: bravoluks@ukr.net 

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ

14

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

тел.: (0432) 52-98-90
тел.: (0432) 67-02-59
тел.: (0432) 55-10-08
моб.: (097) 328-22-20
моб.: (067) 789-92-89

Â²ÊÍÀ

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

“VENTA“ (Бельгія), “REHAU“ (Німеччина).
Ролети. Жалюзі

вул. Бевза, 34, оф.202
тел.: (0432) 57-25-73
моб.: (067) 790-61-16
моб.: (096) 344-73-07
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Євровікна
з євробрусу

та металопластикові
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

вул. Коцюбинського, 11
(магазин “Альпарі”)
тел.: (0432) 61-79-84
моб.: (068) 210-23-25

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

Підвіконня (ПВХ, мрамор), відливи, жа-
люзі, сітки, ролети. Секційні ворота.
Металопластикові мансардні вікна.

пр. Коцюбинського, 27А 
3-й поверх
тел.: (0432) 52-78-67
моб.: (067) 430-63-89
моб.: (098) 693-95-67

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

Підвіконня, відливи, протимоскітні сітки.
Низькі ціни. Гарантія 5 років 

тел.: (0432) 69-23-75
моб.: (067) 591-59-71Â²ÊÍÀ

ВІКНА металопластикові
“DECCO“ 4-х та 6-ти камерні.

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

м. Вінниця
вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114
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Металопластикові вікна,
двері, москітні сітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

вул. Некрасова, 101
тел.: (0432) 27-14-97
моб.: (067) 430-27-07

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.
Вироби сертифіковані.

3 та 5 камерний профіль.
Наші вікна -обличчя Вашої оселі

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01
моб.: (067) 793-19-97
моб.: (050) 444-18-45

Â²ÊÍÀ
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Металопластикові вікна, двері.
Енергозберігаючі склопакети. Офісні 
перегородки. Балкони та фасади.
Підвіконня, відливи, сітки, ролети.
Тоноване та протиударне скло

вул. Коцюбинського, 27/1 
(2 поверх)
тел.: (0432) 26-56-57
моб.: (067) 785-96-77

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

СКЛО. ДЗЕРКАЛА

15

Âèêëèê íàøîãî àãåíòà ö³ëîäîáîâî - (067) 430-12-27
Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â ÒÀ ÏÎÑËÓÃ

www.rekviem.vn.ua

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

16

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111
тел.: (0432) 57-63-04
тел.: (0432) 27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

ÐÈÒÓÀËÜÍ²
ÒÎÂÀÐÈ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ

17
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Виготовлення надгробних споруд
 та інших виробів з граніту, 
мармуру, залізобетону. 

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

вул. Енергетична, 9
моб.: (067) 367-85-64
моб.: (067) 916-90-84
www.tokk.com.ua

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

ГРАНІТ.
ЗАЛІЗОБЕТОН.

МАРМУРОВА КРИХТА. 
ДОСТАВКА

тел.: (0432) 57-14-85
моб.: (067) 702-68-83
моб.: (096) 220-17-17

ßÊ²ÑÍ²
ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍ²
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Високопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

моб.: (098) 210-61-30
моб.: (097) 239-05-53 ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

Офіційний дистрибютор Schneider Electric. 
Повний спектр електротехнічної 
продукції за цінами виробника. 

КПП, освітлення, розетки. СИП+арматура. 
Проектування та монтаж

Хмельницьке шосе, 82
тел.: (0432) 464-464
тел.: (0432) 692-552
моб.: (096) 29-000-69
e-mail: kabel.77@mail.ru
www.tl.vn.ua

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

Компенсація
реактивної потужності,

кабельно-провідникова продукція,
двигуни, автомати, ПЗВ, пускачі, щити,

світлотехнічна продукція

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-95-22
тел.: (0432) 57-30-82
факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net
www.elektrokontakt.com.ua

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
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MOELLER-EATON
вул. 600-річчя, 66А
тел.: (0432) 57-89-00
факс: (0432) 50-91-96
моб.: (050) 446-40-89
www.ae.vn.ua

Виготовлення обладнання
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ,
щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65
(0432) 68-06-50,68-06-47
моб.: (050) 380-06-41
моб.: (050) 986-55-35
em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

Розетки, вимикачі, кабель, провід,
світильники, лампи розжарування,
економлампи, подовжувачі, бокси,

вимикачі промислові, реле.

пров. Щорса, 14А, 
офіс 301
тел.: (0432) 55-38-57
e-mail: kec_22@mail.ru

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, авто-
мати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, 
освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, 
стабілізатори. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та 
монтажні роботи систем енергозбереження.

 Ліц. АВ№313070 від 26.01.07 Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України

вул. Пирогова, 151А, оф.23
тел.: (0432) 57-51-57
тел.: (0432) 57-19-19
oblik@cdmaua.com
www.nik.net.ua

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

Лічильники електроенергії,
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, 

провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, 
пускачі, стабілізатори.

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com

Двигуни усіх типів. Трансформатори. 
Манометри. Реле та датчики. Кабельна 
продукція, лампи усіх типів, прожектори, 
пускачі електромагнітні, муфти та ін.

вул. Стеценко, 75 А
тел.: (0432) 57-99-34
тел.: (0432) 27-37-25
факс: (0432) 55-46-66

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

19

ВИГОТОВЛЯЄМО 
брами, огорожі металеві, 

перила, гойдалки 
та інші вироби з металу.

вул. Уборевича, 13
моб.: (067) 366-45-75
моб.: (098) 597-31-99

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ
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ШЛЯПИ ТА НАКЛАДКИ
на цегляну огорожу
з кольорової жерсті

вул. Івана Богуна, 2
офіс 306
тел.: (0432) 67-57-01
моб.: (066) 787-59-75

ÔÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î.ÂÎÏ ÄÎËÅÅÅ×ÅÊ Î

Болти. Гайки. Шайби. Сітка-рабиця.
Цвяхи. Ланцюги. Ковані вироби.
Госптовари. Канати сталеві та 

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78
тел.: (0432) 62-14-39
55-42-58, 27-77-78,
62-14-41

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”

Всі види виробів з металу:
решітки, ворота, двері, перила, козирки, 
навіси, сходи, огорожі, художня ковка

та ін.

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (067) 286-44-78
e-mail: rokada1@mail.ru
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Металопрокат в асортименті
та вироби з нього. Виробниче обладнання. 

Лист в асортименті.
Круг, квадрат, арматура, швелер.

Труби газопровідні, профільні, меблеві

2-й пров.
Хмельницького шосе, 6
тел.: (0432) 46-40-83
тел.: (0432) 57-01-98

ÔÎÏ ÍÀÓÊ Â.ª.

Вироби з металу: решітки, перила, 
козирки і навіси з полікарбонату, ворота. 
Камінні приналежності, ковані меблі, 
художня ковка. Виїзд замірника безко-

штовний. Якість гарантовано!

тел.: (0432) 26-80-70
моб.: (067) 261-98-64ÏÏ ÂÀÊÓËÀ

Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

для усіх типів воріт, шлагбауми, парковки.
Продаж, монтаж, сервісне обслуговування.
Будівельна ліцензія АВ№5564777 від 12.11.2010

тел.: (0432) 52-88-22
www.remcentr.vinnitsa.com 
e-mail: rspgoravs@gmail.com

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА

20
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Закуповуємо БРУХТ КОЛЬОРОВИХ
та чорних металів.

Високі ціни. Швидкий розрахунок.
моб.: (067) 962-23-32
моб.: (097) 392-03-51

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ

ÁÐÓÕÒ

Закуповуємо в населення
БРУХТ чорних металів.
Демонтаж та самовивіз

вул. Ватутіна, 1
тел.: (0432) 27-80-91
моб.: (097) 751-38-22
моб.: (096) 465-98-68

ВТОРИННА СИРОВИНА

21

Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

Кухні, шафи-купе, вітальні, дитячі,
торговельне обладнання,
ортопедичні матраци

вул. Привокзальна, 9А
тел.: (0432) 69-78-00
моб.: (093) 646-27-99
моб.: (097) 487-07-72

М’які та корпусні меблі.
Італійські спальні. Ортопедичні матраци.

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

вул. Коцюбинського, 4
моб.: (067) 594-64-04
моб.: (050) 515-94-04

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

22
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МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

вул. Кірова, 12, склад №18
тел.: (0432) 69-08-87
моб.: (097) 797-36-77
вул. Чехова, 2
ТЦ “МАГНІТ” (біля ГРОШа”)
тел.: (097) 662-99-22

ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

М’які та корпусні меблі
українських виробників.

У продажу та на замовлення.
Ортопедичні матраци

м. Вінниця
район Тяжилова
моб.: (063) 052-72-96
моб.: (096) 211-31-70

“ÌÅÁË²”
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КОРПУСНІ МЕБЛІ
на замовлення.

Офісні та домашні
м. Вінниця
моб.: (067) 26-26-131

ÌÅÁË²
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

Меблі
за індивідуальними

проектами
пров. Залізничний
моб.: (097) 227-47-70

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.
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ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ âiä 2000ãðí.
ÊÓÕÍI

Добротні, якісні та елітні меблі
за помірними цінами.
Для дому та офісу

вул. Папаніна, 12
вул. Пирогова, 97
тел.: (0432) 26-12-30
тел.: (0432) 68-23-84
моб.: (067) 764-52-91

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
“ÌÅÁË²”

Меблеве виробництво.
Проектування, дизайн.
Корпусні меблі плетені,
м’які для дому та офісу

вул. Ленінградська, 36
тел.: (0432) 26-10-49
моб.: (093) 150-33-80

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

Меблеві фасади:
профіль МДФ, пластик, алюміній.

Розсувні системи.
Матраци та ламелі.

вул. К. Маркса, 42
тел.: (0432) 69-07-95
моб.: (067) 915-78-80
моб.: (063) 828-63-55
e-mail: urafasad@mail.ru

“ÑÂ²Ò ÔÎÐÌ”

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

23
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Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

ТРК “Магігранд”
2-й корпус, біля входу
ТЦ “Універмаг”
ліве крило, 3-й поверх на 
сходах
ТРК “Магігранд”,
1-й корпус, у відділі “Скрепка”

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ

Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.

Взуття для пляжу фірми “КІТО”.
Гарна якість за розумну ціну!!!

ТЦ “Жовтень”,
2 пов., бутік №2-8
ТЦ “4 Сезона”,
2 пов., бутік №29
моб.: (067) 954-70-03

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ”

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

ТЦ “Петроцентр”, 
2-й поверх, 1 бутік
моб.: (097) 391-31-79

“ÑÓÌÊÈ”

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

24
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Житомирське 
шкіряне взуття від виробника. 

Для жінок і чоловіків.
ТОРГІВЛЯ НА ВИПЛАТУ.

вул. Папаніна, 12
моб.: (096) 568-30-34

РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ. ТЕКСТИЛЬ
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ßê³ñí³ òêàíèíè â³ä ð³çíèõ âèðîáíèê³â.
Øâåéíà ôóðí³òóðà. Ïðÿæà â’ÿçàëüíà.

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

СПОРТИВНІ ТОВАРИ

26
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Швейцарські ножі “VICTORINOX“, туристичні та 
кухонні ножі “Tramontina“, “Tescoma”, 

“Спутник”; ліхтарі: “Mag-Lite“, “Varta“, “Sonex”, 
“Emos“, “Наша Сила”, “Police”; 
батарейки та зарядні пристрої, 

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

Ринок “УРОЖАЙ”
ракушка №298
моб.: (067) 285-00-26
моб.: (098) 595-13-33
vladimirlusak@rambler.ru

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

Оформлення в РАМКИ:
картин, ікон, фотографій,

вишивок, дзеркал.
Фото-рамки у великому асортименті

вул. Кропивницького, 6
тел.: (0432) 35-16-74
моб.: (096) 268-07-68

ÑÀËÎÍ ÐÀÌÎÊ

“ÂÅË²ÑÒÀ”

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ
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ПОСУД. 
Кераміка. Скло. 
Електротовари. 

Широкий вибір та дуже гарні ціни.

вул. Карла Маркса, 54
моб.: (067) 490-55-83
моб.: (050) 537-12-97

ÏÎÑÓÄ

ПОСУД

28

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

29
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Сейфи для зброї.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

вул. Театральна, 14
тел.: (0432) 53-65-01
тел.: (0432) 56-26-60
e-mail: yasinskij@rambler.ru

“ÑÅÉÔ ÒÀ ÑÅÉÔ”

Короп’ятники та поплавочники, мисливці 
за хижаком та любителі зимової рибо-
ловлі, кожен з Вас знайде тут багато 
необхідних речей, які принесуть безліч 
незабутніх моментів та трофейних риб!!!

вул. Скалецького, 15
тел.: (0432) 56-29-33
моб.: (093) 682-23-43

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

30
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СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

31

ПРОДАМ МЕД:
ГРЕЧАНИЙ, ЛИПОВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

моб.: (098) 978-21-38
моб.: (098) 089-26-86ÌÅÄ

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

33

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

32
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Широкий асортимент чаю, кави і аксесу-
арів. Можливість скуштувати будь-який 
сорт. Детальна консультація у виборі 
товару. Ми - учасники кожної виставки 
ТПП (кінотеатр ім. Коцюбинського)

ТЦ “Арена”
2-й поверх
(перехрестя вул. Коцюбин-
ського і Папаніна)
моб.: (068) 135-50-58

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

вул. Грушевського, 50, 
кв. 13
тел.: (0432) 35-93-51
моб.: (096) 469-39-99
моб.: (067) 744-22-81

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”

Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

тел.: (0432) 26-20-32
моб.: (067) 972-26-72
моб.: (063) 292-11-17

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

НЕРУХОМІСТЬ

34
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НАВЧАННЯ. СТУДІЇ ТАНЦІВ

35

Запрошуємо на навчання. В програмі:
- повний курс петриківського розпису;

- холодний батіл.
Кілька форм навчання.

Індивідуальний підхід. Різні вікові групи.

вул. Коцюбинського, 4А
моб.: (063) 243-17-89
моб.: (097) 748-30-89
моб.: (097) 748-30-88

ÑÒÓÄ²ß
“×ÀÐ²ÂÍÅ ÑÓÖÂ²ÒÒß”Ö
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Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

вул. Скалецького, 41
моб.: (096) 936-62-44
моб.: (093) 872-46-44

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

“ÀËÜÔÀÐÀØ”

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ

36

РОБОТА. Для відкриття нового торгово-
го центру потрібні: адміністратори,

секретар, касири-оператори,
вантажники-консультанти, охоронці.
З/п щотижнево від 700грн./тиждень

тел.: (0432) 69-72-11
моб.: (096) 367-59-97

Качественный подбор персонала.
Новый уровень тренингов в Виннице!.
Ищите и развивайте персонал с нами!

ул. Фрунзе, 4, оф.104
тел.: (0432) 52-94-69
моб.: (067) 232-35-06
www.headway.in.ua

РОБОТА

37

Запрошуємо на роботу по сортуванню та 
пакуванню овочів у теплицях. 

Зарплата: 
подобово+відсоток від виробітку. 
Немісцевим - житло та харчування.

моб.: (067) 419-77-62
моб.: (063) 704-50-54

ÐÎÁÎÒÀ 
Â ÒÅÏËÈÖßÕ
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Если ты хочешь иметь то, чего никогда не 
имел, - начни делать то, что никогда не 

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

тел.: (096) 266-67-18
моб.: (098) 431-81-26
моб.: (063) 985-18-79

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

Запрошуємо на роботу в охоронну 
фірму. Вахтовий метод роботи (7, 14, 30 
діб). Чоловіки (віком від 18 до 50 років). 

Жінки (віком від 20 до 40 років).
З/п від 1800грн. до 3500грн.

вул. Червоних Курсантів, 1
тел.: (0432) 27-10-75
моб.: (050) 381-61-74
моб.: (067) 145-23-54

“ÅËÜÁÀ-²ÍÂÅÑÒ”

Страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників автотранспорту, 
майна фізичних та юридичних осіб, від 
нещасних випадків, автотранспорту 

та інші види страхування

21001, м. Вінниця
вул. 50-річчя Перемоги, 33
тел.: (0432) 55-02-35
моб.: (050) 300-28-27
vFmegagr@svitonline.com

ÏÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

38

Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

Судова будівельно-технічна  експертиза

вул. Першотравнева, 84,
к.5 (2 поверх)
тел.: (0432) 35-50-25
моб.: (097) 251-49-94

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

Бухгалтерські послуги для юридичних та фізичних 
осіб: ведення бухгалтерського та податкового об-
ліку; ведення книжки доходів та витрат; складання 
та подання податкової та фінансової звітності; 

практикуми по роботі в програмі “1С: Бухгалтерія 8”; 
консультації постійним клієнтам - безкоштовно.

вул. Академіка Ющенка, 8, 
оф. 131А
тел.: (0432) 69-25-62
тел.: (0432) 50-78-90
e-mail: dekartkonsalt@gmail.com

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію.

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
т./ф.: (0432) 35-54-92
моб.: (067) 359-44-56
моб.: (067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ 
ÖÅÍÒÐ”

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

39

Експертна оцінка нерухомості, земельних 
ділянок, транспортних засобів, майна, 
бізнесу, інтелектуальної власності та 

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

вул. Пирогова, 74/17
тел.: (0432) 68-33-83
моб.: (097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.net.ua
www.kapital-invest.com.ua

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

вул. 40-річчя Перемоги, 27
офіс 404-411
тел.: (0432) 35-10-70
факс.: (0432) 57-07-40
моб.: (050) 461-00-88
slaudi@sovamua.com

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”
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Всі види юридичних послуг. Представництво 
в судах, в тому числі в Європейському, Верхо-

вному, Вищому спеціалізованому та ін.
Існує пільгова система.

вул. 40-річчя Перемоги, 27А
офіс 311
тел.: (0432) 655-667
моб.: (096) 314-30-46
моб.: (095) 584-85-86

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ

Послуги адвоката в цивільних, кримінальних 
та ін. справах. Захист інтересів в суді та на 
слідстві. Складання позовів, скарг та ін. до-
кументів юридичного характеру. Письмові та 

усні консультації. Інші юридичні послуги

вул. 50-річчя Перемоги, 25
тел.: (0432) 69-32-14
моб.: (067) 934-98-93

свідоцтво №588 від 26.05.08

ÀÄÂÎÊÀÒ

ÂËÀÑÞÊ
²ÃÎÐ ÒÈÌÎÔ²ÉÎÂÈ×

Надання юридичної допомоги - консультації, 
підготовка позовів, правових документів, 
представництво інтересів фізичних і юри-
дичних осіб в судових і державних органах, 
органах прокуратури та слідчих органах

вул. Винниченка, 30
тел.: (0432) 27-27-20
моб.: (097) 282-87-76
часи прийому: 900-1800

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

40
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Безкоштовна юридична консультація. Під-
готовка документів, позовів. Представництво 
Ваших інтересів в державних, судових, слід-

чих органах та органах прокуратури.

вул. Привокзальна, 34
моб.: (067) 429-39-18 - 
           цілодобово
тел.: (0432) 50-41-14
тел.: (0432) 69-30-66

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

пн.-пт. - з 900 до 1800, без перерви
сб.- з 900 до 1600, неділя - вихідний.

м. Вінниця
вул. Соборна, 85
тел./факс: (0432) 56-26-79
моб.: (097) 949-52-68

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

пн.-пт. - з 900 до 1700, без перерви
субота - з 900 до 1300, неділя - вихідний.

вул. Келецька, 73/20
тел.: (0432) 69-69-67
тел.: (0432) 57-63-74
тел.: (0432) 43-34-67
тел.: (0432) 50-51-10

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

вул. 1 Травня, 64/1
тел.: (0432) 57-93-79
факс: (0432) 67-17-22
e-mail: yana-bortnik@mail.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому: пн.-пт. - з 900 до 1800,
сб.- з 830 до 1500, нд.- вихідний.

Працюємо без перерви

вул. 50-річчя Перемоги, 51/2
тел.: (0432) 61-77-17
моб.: (067) 712-64-96
e-mail: vip@inbox.vn.ua

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.
Доручення. Копії. Та ін.

3 900 до 1800. Перерва з 1300 до 1400.
Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

вул. 50-річчя Перемоги, 27
(напроти міськ. ЗАГСу)
тел.: (0432) 63-26-63
тел.: (0432) 26-57-35
тел.: (0432) 69-04-42 - 
тел. для виклику

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Ткачук Марина Владиленівна.
Всі види нотаріальних дій

вул. 50-річчя Перемоги, 37
тел.: (0432) 27-66-62
тел.: (0432) 55-42-20
моб.: (050) 573-13-23
e-mail:notary.vn@gmail.com

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÒÊÀ×ÓÊ Ì.Â.

НОТАРІУСИ

41

Оформление всех видов договоров, 
наследственных прав, завещания, до-

веренности, удостоверения подлинности 
подписей на уставных документах, за-
явлениях. Выезд нотариуса на дом.

ул. Архитектора 
Артынова, 41, кв. 2
тел.: (0432) 61-15-35
моб.: (097) 595-82-16

ÍÎÒÀÐÈÓÑ
ÅÂÑÒÐÀÒÎÂÀ

ÀË¨ÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

вул. Театральна, 40 (38)
тел.: (0432) 67-69-87
моб.: (067) 430-64-41
notardk@ukr.net

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.
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Системи відеоспостереження, контр-
олю доступу. Домофони. Встановлення, 
гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування. Форма оплати: готівковий та 

безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (067) 722-09-23
(067) 931-64-03
(063) 596-11-99

ÏÏ “INTER VISION”

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

42

Гарячі тури: Єгипет, Туреччина.
Європа від 115 євро.

Діють бонусні та акційні програми.
Ми відпочиваємо і Вам бажаємо!

вул. А.Артинова, 69
тел.: (0432) 52-78-82
моб.: (093) 623-22-58
моб.: (096) 983-46-56

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

43

Візова підтримка в країни шенген-зони.
Швидко та надійно.

Відпочинок: Єгипет, ОАЕ, Кіпр, автобусні 
тури по Європі. Діють акційні програми

та відсоткові знижки.

вул. Соборна, 79, оф.1
тел.: (0432) 35-35-22
тел.: (0432 69-64-62
моб.: (067) 291-67-16
e-mail:110120101@mail.ru

ÒÓÐÀÃÅÍÑÒÂÎ
“ËÀÍÜ”

ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні
та за кордон - Єгипет, ОАЕ,

Індія, Тайланд. Автобусні та авіатури
до Європи, Домінікани.

вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16
тел.: (0432) 56-27-13
моб.: (093) 02-00-556

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â
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Швидкий та якісний
ремонт (пошив) ексклюзивного і повсяк-
денного шкіряного одягу, дублянок.

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”
к. 607, ліве крило
тел.: (0432) 57-68-25
моб.: (098) 238-72-50

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Якісний ремонт всіх видів одягу.
Ремонт взуття.

Вставка “молний” до сумок.
Масовий пошив одягу!!!

моб.: (067) 602-22-93
ÏÎØÈÂ

ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ 
ÎÄßÃÓ

АТЕЛЬЄ

44



68

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Виготовлення всіх видів одягу. Ремонт одягу 
будь-якої складності. Ремонт шкіряних та хутряних 

виробів. Комп’ютерна та ручна вишивка.
Пошиття корпоративного одягу. Оздоблення 
бісером та камінням. Вишивка логотипів.

Пошиття карнавальних костюмів.

вул. Червоних Партизан, 2
тел.: (0432) 57-77-60
моб.: (098) 72-61-797
e-mail: kati-z@mail.ru

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Пошиття та ремонт одягу
з тканини, шкіри та хутра.

Зміна дизайну. Реставрація шуб.
Завжди раді вас бачити!

вул. Червоноармійська, 16А
2 поверх
моб.: (068) 836-05-00

ÀÒÅËÜª
“ÄÅËÀÉÒ”

Швидкий та якісний
ремонт одягу з тонких тканин,
трикотажу, шкіри та хутра. Піко.
Висока якість за помірну ціну

вул. Скалецького, 7
(р-н ринку “Урожай”)
ТЦ “ОМЕГА”, 2-й поверх
моб.: (067) 274-25-32

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

вул. Бевза, 34
вул. Порика, 47
тел.: (0432) 26-71-05

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

45

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

46

Ремонт телевізорів, моніторів LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.

Телевізори б/в.

вул. 50-річчя Перемоги, 16
(ЦМС “ЛОКОМОТИВ”)
моб.: (067) 263-32-00

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊ²ÂÑÜÊÈÉ

Професійна діагностика, тестування
та ремонт мобільних телефонів.
Продаж та збирання ком’ютерів.

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

вул. Коцюбинського, 27/1

тел.: (0432) 69-24-55
моб.: (067) 507-54-13

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ
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Гарантійний та
післягарантійний ремонт

аудіо-, відео- та побутової техніки.
Замовлення запчастин та аксесуарів.
Працюємо: пн.-пт.: 1000-1900, сб.: 1000-1500, нд.: вихідний

вул. Келецька, 61А
тел.: (0432) 69-91-93
тел.: (0432) 69-95-73
www.interservice.vn.ua

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН

47

ЧОРНИЛА. КАРТРИДЖІ.
КОМПЛЕКТУЮЧІ.

НОУТБУКИ.

пр. Коцюбинського, 11
(“Будинок одягу”)
моб.: (097) 251-59-80
моб.: (093) 148-32-46
e-mail: kicya25062007@rambler.ru

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ 
ÄËß ÂÑ²Õ

КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

48

Êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ íà çàìîâëåííÿ
Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì
Ìîäåðí³çàö³ÿ

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”
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Найбільший вибір техніки
за найнижчими цінами.

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Працюємо без вихідних

вул. Фрунзе, 4,
склад “ТЕХНІКА”
моб.: (097) 555-00-66
моб.: (067) 432-16-56
e-mail: genseca@mail.ru

ÑÊËÀÄ 
ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

49

Різноманітні електронні ваги.
Послуги з впровадження, гарантійного та 

сервісного обслуговування.
Модернізація механічних автомобільних 

ваг в електронні.

вул. Коцюбинського, 53
тел.: (0432) 57-95-64
моб.: (067) 756-12-68

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ
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Найширший вибір побутової техніки для 
дому, офісу, ресторану. Найнижчі ціни. 
Інтернет-магазин: www.saturn.vn.ua
Працюємо: пн.-пт.: з 900 до 1600

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

пров. Щорса, 3А
тел.: (0432) 64-24-57
bazeluk@svitonline.com

Виготовлення
папок, планшетів, посвідчень,
фотоальбомів, фотокниг.
Ремонт книг та підручників.

вул. Чехова, 10
тел.: (0432) 27-70-05
моб.: (067) 266-11-75
моб.: (097) 185-44-56

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”

Оперативна поліграфія.
Фото, дизайн, друк. Буклети, каталоги, 
книги, упаковка, офсет, шовкотрафарет, 

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

вул. Келецька, 56, оф.401
тел.: (0432) 46-00-60
моб.: (067) 794-18-94

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

50

Тамподрук.
Сувенірна продукція.
Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11
тел.: (0432) 53-68-37
e-mail: dp_post@mail.ru

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90
тел.: (0432) 61-15-93
www.neodizain.com
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Зовнішня реклама
будь-якої
складності

тел.: (0432) 56-12-94
моб.: (067) 729-29-55

ÔÎÏ ÁÎÉ×ÓÊ Î.Â.

Друкуємо: книги, бланки, рекламна полі-
графія. Друк: офсетний, різографічний, 

цифровий, широкоформатний.
А також: набір тексту, дизайн,

палітурні роботи та ін.

Хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “МАЯК”)
тел.: (0432) 43-51-39
тел.: (0432) 65-80-80
e-mail: dilo_vd@mail.ru
dilo2007dilo@rambler.ru

Об’ємна, світлова, виносна реклама. 
Друк на банері, самоклейці, папері.

Маркувальні етикетки

тел.: (0432) 65-72-97
тел.: (0432) 57-87-95
e-mail: diolait@ukr.net

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua
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Дорожні знаки, знаки індивідуального 
проектування. Плотерна порізка само-
клеючої світлоповертальної плівки. 
Виготовлення зовнішньої реклами

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (067) 286-44-78
e-mail: rokada1@mail.ru

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

51

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

вул. Першотравнева, 72
тел.: (0432) 61-14-46
тел.: (0432) 61-14-47
e-mail: ksv_centr@mail.ru

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

вул. Соборна, 59
(МІСЬКВИКОНКОМ)
тел.: (0432) 579-510, 509-149
моб.: (097) 000-40-35
моб.: (067) 766-79-57
email: stampik@ukr.net

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ

52

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ

53
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ

54
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Професійна фотозйомка
урочистих подій. Студійна фотосесія.

Дитяче та сімейне фото.
Виготовлення віньєток.

вул. Келецька, 19
тел.: (0432) 43-45-81
моб.: (097) 47-666-54

ÔÎÒÎÀÒÅËÜª
Ê-19

Профессиональная фото-видеосъёмка. 
Качественно, оригинально, стильно.

Гибкие цены.
Индивидуальный подход к заказчику

ФОТО (063) 337-59-93 
Руслан

ВИДЕО (063) 828-63-69 
Роман

ÔÎÒÎ
ÂÈÄÅÎÑÚ¨ÌÊÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈÉ

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА

55

Професійно та неповторно.
Дарувати радість і красу
Вашого святкового дня -
моє головне бажання

тел.: (0432) 65-93-73
моб.: (097) 391-45-61
моб.: (066) 668-54-29

ÂÅÑ²ËÜÍÅ ÔÎÒÎ
Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ
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Весільне фото
(фотоальбоми, слайд-шоу, фотокниги). 

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

тел.: (0432) 57-91-92
моб.: (067) 713-91-82

Весільне фото.
Альбоми. Віньєтки. Сімейне фото.

Портрет. Реклама

тел.: (0432) 69-59-70
моб.: (097) 346-06-08
моб.: (063) 621-21-73

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
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Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

вул. Талаліхіна, 3
пров. Станіславського, 19 
(ТЦ “Гаманець”)
тел.: (0432) 26-91-02

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

56

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ

57
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Живі квіти. Штучні квіти. Вазони та аксесуари. 
Сувеніри та листівки. Доставка по місту.
Розрахунок готівковий та безготівковий.
Виготовляємо: весільні, святкові букети,

корзини. Без вихідних з 700 до 2000

вул. 50-річчя Перемоги, 4
(біля БК “ЗОРЯ”)
моб.: (096) 363-94-04

“ÊÂ²ÒÈ
Ç ËÞÁÎÂ’Þ”
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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА

58

Дитячі свята.
Приватні та корпоративні свята.

Все для весілля ( до, під час та після).
Ексклюзивні акторські номери.

Виїзд в населені пункти Вінницької області

вул. Соборна, 87А
тел.: (0432) 52-76-36
моб.: (063) 179-70-65
divo.agency@gmail.com
www.divo-agency.at.ua
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ

59
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

60

85
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САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

61

Професійні супер-стрижки.
Чудові зачіски. Відмінний манікюр і педи-

кюр. Косметолог. Солярій. Масаж.
Працюємо без вихідних!!!

вул. 50-річчя Перемоги, 26

(буд.побуту “Ювілей-
ний”), 1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”
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Домашня кухня. Комплексні обіди. Швид-
ко та смачно за помірними цінами!!! 
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні. 
Приймаємо замовлення на банкети, ве-

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)

тел.: (0432) 27-26-79
моб.: 097) 968-59-09
моб.: (096) 765-58-33

¯ÄÀËÜÍß

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ 

62
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Дві затишні зали на 80 і 20 чол. Щодня жива музика. 
Супутникове TV для вболівальників, більярд. Запро-
шуємо для відзначення свят, урочистих подій, кор-
поративів та весіль. Кондитерський цех виготовляє 
торти та тістечка на замовлення. Комплексні обіди.

вул. Фрунзе, 63
тел.: (0432) 66-71-53
моб.: (093) 131-00-11

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

Новий ресторан на 2 зали.
Велика зала на 100 чол., 

VIP-зал на 15 чол. Приймаємо
замовлення на проведення весіль,
ювілеїв, корпоративів та інших свят.

вул. Зодчих, 10
(мікрорайон “Поділля”)
моб.: (097) 239-42-98

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
“ÁÓËÜÂÀÐ”
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ПІЦЕРІЇ. КОНДИТЕРСЬКІ

63
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www.terramare.vn.ua

ГОТЕЛІ

64
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Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

вул. Артема, 5
моб.: (097) 504-04-03
моб.: (093) 303-02-32

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

Çàïðîøóºìî äëÿ â³äçíà÷åííÿ ñâÿò,
óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â. Óêðà¿íñüêà êóõíÿ,

2 áàíêåòíèõ çàëè ïî 80 ÷îë.,
êîíôåðåíö-çàë íà 50÷îë. Çðó÷í³ ãîòåëüí³ íîìåðè

êëàñó “ñòàíäàðò”, “íàï³âëþêñ”, “ëþêñ”.
Ïðîä.ìàãàçèí, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â.

Ñïîðò-áàð, á³ëüÿðä, äèòÿ÷å êàôå “ÂÓËÈÊ”

âóë. Çî¿ Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿, 12
òåë.: (0432) 35-45-98
òåë.: (0432) 35-05-59
ôàêñ: (0432) 52-46-53
www.zatyshok.vinnica.ua

Пропонуємо
зручні готельні номери класу

“стандарт”, “напівлюкс”, “люкс”
та здаємо приміщення в оренду

пл. Жовтнева, 1
тел.: (0432) 67-11-44
тел.: (0432) 67-12-54
тел.: (0432) 67-11-67

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 
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— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

âóë. Àðòåìà, 5, òåë.: (097) 504-04-03, (093) 303-02-32

САУНИ. ЛАЗНІ

65

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

Консультації, лікування: патологія поста-
ви, сколіози, кіфоз, деформація грудної 
клітини, недостатній фізичний розвиток, 
надмірна вага, плоскостопість, лікуваль-
ний масаж, реабілітація після травм.

вул. Келецька, 27 А
вул. Пирогова, 19/ 
вул. Стуса, 2
тел.: (0432) 527-547
моб.: (067) 327-72-97

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

66

Лікування та діагностика головних болей, 
депресії, хронічної втоми, судомних 
нападів, нічного енурезу, заїкування, 
затримки психічного розвитку у дітей. 
Електроенцефалографія (ЕЕГ), М-ехо.

вул. Зодчих, 28А, 
офіс 11
моб.: (067) 42-42-140

Ë²ÊÀÐ-ÏÑÈÕÎÍÅÂÐÎËÎÃ

ßÐÓÙÀÊ
ÞÐ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×
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Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 
в суглобах, післяпологовий біль, біль 

куприка, аритмії. Реабілітація після опе-
ративних втручань на хребті та травм.

вул. Ленських Подій, 50
тел.: (0432) 57-05-17
моб.: (096) 360-22-57
моб.: (067) 988-97-40
www.kovalenko.vn.ua

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

Лікування дорослих та дітей.
Протезування сучасними матеріалами. 
Хірургічна стоматологія. Безкоштовні 

консультації. Гарантійне обслуговування

вул. Фелікса Кона, 58 А
тел.: (0432) 56-01-96

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА

67

Гармонизация семейных отношений методами семейной 
психотерапии; поиск личных ресурсов и исправление своих 
неудач, проблем во взаимоотношениях с людьми; решение их 
с помощью психодиагностики и индивидуальной психотера-
пии, групповой работы; понимание своего ребёнка и поиска 

путей наладить с ним отношения.

моб.: (067) 426-64-49
моб.: (093) 089-40-82

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

Індивідуальні консультації психотерапевта
- Особисті відносини.
- Взаємини «чоловік-жінка».
- Конфліктні ситуації.
- Тренінг «Як знайти свою половинку».

моб.: (096) 536-53-91
www.happy-women.kiev.ua

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

моб.: (094) 903-62-49
e-mail: poligraf_test@mail.ru
www.poligraftest.at.ua

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÏÎË²ÃÐÀÔ ÒÅÑÒ - 
SPRINT TEST”

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÎÊÀÒ, ÏÎØÈÂ

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. 50-річчя Перемоги, 16
(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 55-44-40
моб.: (067) 527-87-42

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

Підготовка до пологів. Гімнастика та аквааеробіка 
для вагітних. Ранній розвиток дітей (індивідуальні та 

групові заняття) від 3-х місяців до 6-ти років.
Плавання з 2-х місяців. Консультація педіатра.

Психологічна допомога

вул. Козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-63-12
тел.: (0432) 67-61-02
моб.: (067) 255-70-57
leleka-vn@ukr.net

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ

71

РОЗВИТОК ДІТЕЙ
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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95

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ШУКАЙ ТУТ:
www.vinnicya.vn.ua

Іграшки,
канцтовари,
піротехніка.

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

вул. Некрасова, 69
склад №1
тел.: (0432) 27-25-90
моб.: (067) 430-35-40
моб.: (097) 354-64-14

ІГРАШКИ
№72




