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Фестиваль “Живий вогонь”, 
що пройшов на Бригантині, зібрав 

чимало публіки. Зі слів організаторів, 
фестиваль відвідали близько 5 тисяч 
вінничан та гостей міста. На фестиваль 
з’їхалися представники українського 
козацтва з усієї країни, майстри 
народних ремесел, а також виконавці 
– кобзарі, бандуристи та знані гурти.

Козаки демонстрували свою 
вправність у бойових мистецтвах,  
готували традиційні козацькі страви 
– куліш та борщ, стріляли з гармат. 
Всі бажаючі могли долучитись до 
козацьких розваг – постріляти з лука, 

позмагатись у перетягуванні канату, 
а також взяти участь в улюбленій 
боротьбі козаків «лава на лаву». Завітав 
на фестиваль навіть характерник 
– він давав поради всім охочим з 
траволікування та відкривав секрети 
долі по лініях на руках.

Ярмарка народних майстрів 
порадувала вінничан широким 
асортиментом вишиванок, посуду, 

прикрас та сувенірів. Усі бажаючі мали 
можливість не лише придбати вироби, 
а й навчитися самостійно виготовляти 
гончарні вироби, робити витинанки, 
плести з соломки, розписувати тканину. 
Майстри зі Львова демонстрували, як 
робляться вироби зі скла.

“ЖИВИЙ ВОГОНЬ” 
ДВА ДНІ  ЗІГРІВАВ

ВІННИЧАН  НА БРИГАНТИНІ
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На фольклорній сцені 
відвідувачів розважали аматорські та 
професійні колективи: хор «Осіннє 
золото», оркестр «Фанфари Купали», 
бандуристи.

Вечірня сцена порадувала 
гостей фестивалю концертом відомих 
вінницьких гуртів «Ларус», «Ясон», 
«Мартові» та багатьох інших. 
Завітали також на фестиваль і відомі 
українські етноколективи: кам’янець-
подільський дует «Запаска» та 
київський гурт «ТаРута». 

Кульмінацією фестивалю стало 
Купальське дійство, яке відтворили для 
всіх присутніх відповідно до прадавніх 
звичаїв. Вогонь для величезної ватри 
був добутий «живий», без сірників 
та запальничок, на  спеціальному 
пристрої методом тертя. Добували 
вогонь молоді хлопці з числа гостей 
свята. А потім були хороводи під 
запальну купальську музику, спускання 
на воду віночків та розкішний салют, 
який став достойним завершенням ІІІ 
Міжнародного козацького фестивалю 
«Живий вогонь»!

Оксана Іщенко

див. фоторепортаж тут:
http://vkontakte.ru/photos137545159

За переказами, у цьому місці, де 
тепер розташоване село Малий Чернятин, 
в давнину було невеличке поселення Ївка. 
В основному його населяли українці 
і євреї (саме слово Ївка має єврейське 
походження). Мабуть, назва поселення 
походила від єврейського жіночого імені 
Ївка.  Знаходилось воно  на родючій  
місцині між двома річками, багатими на 
рибу,  Ікопоттю і Солохою. 

На це містечко в ХV столітті 
напали татари і знищили його. Після 
розгрому загарбників люди повернулись 
в поселення, відбудували його та стали 
називати Булаївка (« була Ївка »). Що 
значить місце, де було старе поселення 
Ївка.

Назва села Малий Чернятин 
з’явилася пізніше. Розповідають, що у 
Булаївці жили два багатих  брати, які мали 
хутори. Старший брат господарював на 
хуторі, де зараз територія села Великий 
Чернятин, менший - на землях  Малого 
Чернятина. Братів називали Черняки 
(прізвище кожного - Черняк). Хутори були 
огороджені тинами, звідси походить назва 
села Малий Чернятин, тобто Черняк, 
огороджений тином. 

Оскільки хутори належали 
старшому і меншому братам, села стали 
називатися Великий Чернятин та Малий 
Чернятин. 

Записано зі слів 
мешканки села Малий Чернятин 

Варвари Антонівни Кушнірук,
 1918 року народження,

 вчителем української мови та 
літератури 

Малочернятинської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Валентини Володимирівни Лінійчук

БУЛА ЇВКА
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Весілля — велике свято у нашому 
житті. Для нареченої -  це білосніжна фата, 
лімузин, гарний зал та море квітів... Ну і, 
звичайно, заздрісні погляди подружок, які 
ще не одружені. А для нареченого одруження 
символізує закінчення безтурботного 
холостяцького життя і початок нового — 
серйозного та відповідального. І коли із 
замовленням зали, машини, квітів та безлічі 
інших матеріальних речей все більш-менш 
зрозуміло, то з вибором правильної дати 
одруження виникають певні суперечки. 
Пролити світло на них ми і спробуємо. 

Астрологи вважають, що не можна 
одружуватись у дні нового та повного 
місяця, а також у дні першої та останньої 

чверті місяця. Є ще теорія про магію 
сприятливих чисел, де гарними є дати на 4, 5, 
7, 10, 11 місяці од дня народження молодят. 
А от за місячними циклами позитивної та 
негативної енергетики несприятливими 
днями для укладання шлюбу вважаються 
3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 місячні дні. 
Ідеальними вважаються 6, 10, 11, 15, 17, 21, 
26, 27 місячні дні.

Православна церква радить перед 
укладанням шлюбу обов’язково порадитися 
з духівником місцевого храму. Так, вас не 

будуть вінчати у дні багатоденних постів: 
Великого, Петрового, Успенського та 
Різдвяного. Є ще заборона на одруження 
у дні святок з 7 до 20 січня та Сирної 
або Масляної седмиці, впродовж Світлої 
седмиці, у дні та напередодні Усічення 
голови Іоана Предтечі 11 вересня та 
воздвиження Хреста Господнього 27 
вересня, а також напередодні храмових та 
великих свят. Ще церква не радить вінчатися 
у вівторок, четвер та суботу. У решту ж 
днів вас залюбки обвінчають у будь-якому 
храмі. Крім того, за поважних причин та з 
дозволу місцевого керуючого єпископа вас 
обвінчають у будь-який день.

Можна також звернутися до народної 
мудрості у виборі місяця для одруження. 
Так, наші предки вважали, що одруження 
у січні загрожує раннім вдівством, лютому 
— сімейне життя пройде під знаком згоди, 
березні — наречена буде жити у чужому 
краї. Якщо у квітні — молодим буде 
перемінне щастя, травні — до тяжкого 
сімейного життя та можливої зради, червні 
— медовий місяць буде на усе життя, липні 
— у вас залишаться гарні спогади, серпні 
— будете друзями і коханцями одночасно, 
вересні — життя пройде тихо, жовтні — 
молодятам буде важко у житті, листопаді 
— життя буде довгим та багатим, грудні 
— кохання буде міцним, як камінь. Ось 
такі прикмети століттями народна мудрість 
готувала для молодят.

А взагалі — коли одружуватись, 
вірити чи ні у всі ці прикмети є особистою 
справою кожного. Головне, вірте у щире та 
справжнє кохання і зможете подолати будь-
які негаразди на своєму шляху. А кохана 
людина завжди буде для вас талісманом 
удачі та щастя.

Підготував Віктор Рудь,
член МОЖу

ВЕСІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР
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Вітаємо!
24 червня відзначає свій день народження 

Притолюк Софійка Олександрівна. З цим святом 
її сердечно вітають хресна мати Олена з чоловіком 
Віктором. Та бажають їй міцного здоров’я, радості та 
добра.

25 липня відзначатиме свій день народження люблячий чоловік і вдячний 
син Володимир Григорович Гасюк. Із 17-ти років і по сьогоднішній день віддає 
всі свої сили та здібності, щоб забезпечити родину, навчити й виховати сина, 
допомагати батькам. Тож сім’я, родичі друзі та знайомі вітають його та зичать:

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья - 
Исполняются заветные мечты.

Вітаємо!

Гарного чоловіка, доброго сина, люблячого батька та надійного 
товариша Олександра Олександровича Мельника привітали 30 червня з 
днем народження родичі, друзі   й близькі та бажають йому міцного здоров’я, 
достатку, миру й злагоди в родині. 

До найщиріших побажань приєднується колектив журналу “Вінниця”.

Вітаємо!
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Жодна людина не уявляє собі життя 
без кохання, особливо у юному віці. Молоді 
закохуються до безтями, одружуються, і, 
здавалося б, ніхто в світі не кохає так, як 
вони. Все як в прекрасній казці… Та чомусь з 
часом ці сильні почуття стихають, перестають 
мліти руки, стукотіти серце при жаданих 
зустрічах чи поглядах, як то було раніше. 
Для більшості пар настає етап розчарування 
та незадоволення одне одним. Починають 
спостерігатись вади коханої людини, які 
раніше не помічались. Але кохання нікуди не 
зникне, і гарні відносини стануть ще кращими, 
якщо подружжя навчиться довіряти одне 
одному, підтримає пристрасть близькістю.

Близькість - це властивість довіряти 
комусь у достатній мірі для того, щоб 
ділитися найглибшими переживаннями про 
себе, інших і життя, знаючи, що інша людина 
використовує цю інформацію для посилення 
ваших відносин. І коли люди скаржаться, що 
їхні стосунки не досить сердечні, зазвичай, це 
симптом того, що вони уникають близькості. 

Основні причини уникнення 
близькості у стосунках:

1. Страх виявитися неповноцінним.
Деякі люди бояться опинитися в 

ситуації, де вони відчувають себе ураженими 
або неповноцінними. Вони не діляться своїм 
болем ні з ким, тому що вони вважають, 
що вони повинні здаватися сильними.  Це 
ускладнює відносини з двох сторін. З одного 
боку, вони відчувають самотність і повинні 
ховати свій біль. З іншого боку, інші часто 
обурюються тим, що ніщо вас не турбує.  
Дозволяючи вашому партнерові розділити ваш 
біль, ви часто приносите почуття полегшення 
йому, бо він бачить, що він не єдиний, хто 
іноді не може впоратися з чим-небудь. Він 
відчуває, що вам потрібний. 

2. Страх нездатності захистити себе.
Деякі люди бояться, що не зможуть 

захистити себе від образи. Вони дозволяли 

іншим ображати себе в минулому і 
сумніваються, що зможуть знову запобігти 
цьому. Вони бачать себе як жертву образ своїх 
партнерів і відчувають, що не можуть з цим 
впоратися.  Ми іноді думаємо, що наш партнер 
повинен знати, що ранить, і не робити цього. 
Важливо, щоб ви взяли відповідальність і 
розповіли своєму партнерові, що робить вам 
боляче.

3. Страх несвободи.
Чи вільна по-справжньому людина, 

якщо вона постійно стверджує, що 
нікому нічим не зобов’язана? Чим більше 
відповідальності у людини, тим глибше 
пов’язана вона з життям і тим більше від 
нього отримує.

Кохання - це почуття, яке створюєте 
після того, як ви вирішили тісно зблизитися 
з людиною. Ці почуття допомагають вам 
довести до межі його гідності і знизити до 
мінімуму недоліки. За цим визначенням, 
кохання - це вибір, а не щось, до чого вас 
примушує якась магічна сила поза вами. 
Приймаючи повну відповідальність за любов, 
вам легше знайти її.  

Будь-які сімейні відносини потрібно 
будувати, це не просто рутина, це, перш за все, 
мистецтво та праця. На порозумінні одне з 
одним будується родинне щастя, виховуються 
талановиті та щасливі діти. На жаль, складні 
сімейні відносини іноді важко корегувати 
самостійно, саме тут необхідна допомога 
психолога. З сімейними негараздами не 
можна зволікати, адже  при цьому остаточно 
втрачається близькість, страждають усі члени 
родини, особливо найменші.

Я, Ольга Сергіївна Москаленко, 
практикуючий психолог, консультую з 
питань будь-яких сімейних взаємовідносин. 
Запис за тел. (067) 812 38 56, www.psycholog.
vn.ua.  Бажаю усім взаємного кохання, 
родинного затишку і сердечної близькості.

МИСТЕЦТВО КОХАТИ І 
БУТИ КОХАНИМ
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Как отличить порядочного мужчину от 
донжуана, альфонса и женатого мужчины? По 
переписке в Интернет и при встрече в реальной 
жизни?

Один из наиболее распростаненных 
вопросов. Его задают мне на очных семинарах 
и пишут на почту. Задают и сами женщины, 
и их мамы – пытаясь уберечь своих дочерей 
от тяжести разочарований и потерь. Но 
универсальных рецептов нет. На ошибках мы 

учимся и вырабатываем собственный опыт, но 
ведь как не хочется ошибаться! Как отличить того 
единственного и не потратить время на «пустые» 
отношения?

Я попыталась выявить некоторые 
общие закономерности. Конечно, все зависит от 
конкретного мужчины и случая. Итак...

Мужчина-альфонс часто ищет богатых, 
обеспеченных женщин, хотя у самого порой нет 
даже постоянного источника дохода. 

Преимущественно он выходит в Интернет 
с мобильного телефона.

Переписка ограничивается несколькими 
словами или предложениями.

Долго не переписывается, а предлагает 
сразу встречу.

Пытается при первой встрече выполнить 
«стандартную программу»: кафе – цветы – 
кино, чтобы сразу вскружить женщине голову и 
понравиться.

В разговоре не имеет своего мнения, легко 
и быстро со всем соглашаясь с вами. Это, конечно, 
приятно – и вы думаете, что нашли родственную 

душу. И только время покажет – действительно ли 
этот «ваш» человек или он ловко притворяется.

Мужчина-донжуан, которого интересуют 
только интимные отношения или просто 
развлечения.

Долго с вами не переписывается. 
Постарается после 2-3 кратких писем назначить 
вам свидание.

При первой же встрече намекает, что 
неплохо бы встретиться еще раз с вами на даче, в 
сауне или в другом уединенном месте.

Таких мужчин очень сложно 
«определить», так как мужчины есть мужчины 
и физиологично они хотят близости. Будут ли 
это просто романтические отношения или они 
перерастут в нечто большее – зависит только от 
вас двоих. 

Женатый мужчина также может искать 
развлечений, тщательно скрывая, что у него уже 
есть семья. Возможно, некоторые видели, как в 
кафе, увидев красивую девушку, мужчина в спешке 
снимает и прячет обручальное кольцо. Я – видела.

Итак, женатый мужчина.
Может с вами ник огда и не встретиться 

в реальности, ведя только длительную и красивую 
переписку на сайте знакомств.

Назначает встречу в тихих и укромных 
местах. Например, на природе, вдали от центра 
города.

Не ходит с вами на грандиозные (большие) 
праздники – например, день города.

Чаще праздники и выходные проводит не 
с вами.

При длительных отношениях - не знакомит 
с друзьями, а тем более с родными и близкими.

Не дает домашний номер телефона. - «А 
зачем? Ведь у тебя есть мой мобильный».

Такое поведение должно насторожить 
женщину. Желательно внимательно посмотреть 
на фотографии мужчины в социальных  сетях – 
может, на нем есть обручальное кольцо? Иногда 
мужчины теряют «бдительность» и размещают 
свои фотографии, забывая про кольцо.

Если у вас есть вопросы - присылайте их 
мне на e-mail: ogunnata@mail.ru, и 1 раз в месяц я 
отвечу на них в своей рассылке.

Наталия Кондратенко
психотерапевт

ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÓ ÎÒ ÄÎÍÆÓÀÍÀ? 
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Більшість людей ділить чай на три 
категорії: крупнолистовий, середній та 
дрібний. Проте сортів чаю існує безліч, і 
це не обов’язково чорні чи зелені, бо така 
класифікація виникла у Великій Британії за 
кольором заварки та діє лише у європейських 
країнах. А у Китаї та Тайвані його ділять на 
білий, зелений, жовтий, червоний, чорний та 
бірюзовий, і це лише за кольором. Культура чаю 
на батьківщині виховувалась тисячоліттями, 
і лише у другій половині ХІХ ст. вона почала 
освоюватись в Індії, а згодом і на території 
Європи. Зараз споживання чаю за об’ємами є 
другим після води, цьому сприяє той факт, що 
наукою доведено корисність антиоксидантів, 
амінокислот, вітамінів і мікроелементів, які 
містяться в чайних листках. Проте чим листки 
доросліші, тим більше падає кількість цих 
речовин. Тому найціннішими вважаються 
“тіпси” - нерозпустившіся бруньки. Щодо 
користі цього напою, то він прискорює обмін 
речовин, підвищує працездатність, покращує 
стан шкіри, підвищує імунітет, є профілактикою 
захворювань серця і судин. Коли ви купуєте 
чай на ароматизаторах у супермаркеті, і то це є 
не чай, це - “солома”. Також запам’ятайте, коли 
вартість такого “чаю” складає 10-15 грн. за 200 
грамів, то ціна справжнього починається від 40 
грн. за 100 грамів. Тому у нашій державі серед 
населення найбільш популярні індійські чаї 
класу СТС. Це середні та низькосортні масові 
чаї.

А якщо у вас виникло бажання 
скуштувати справжнє багатство чайного листа 
з Індії - “нувара-елія”, Африки - “ройбос” чи 
Китаю - “си ху лун цзин”, то тут вам краще 
завітати до спеціалізованих магазинів, де вам 
кваліфіковано розкажуть про сорти чаю та 
їхні особливості і допоможуть підібрати їх. Бо 
купити гарний чай — це ще половина справи, 
бо на смак впливають якість води, температура 
її нагрівання та тривалість заварювання. До 
речі, справжні високоякісні сорти цього напою 
можна заварювати до десяти і більше разів, 
де кожна наступна чашка буде не схожою на 
попередню. А це дозволить вам у дружній 

компанії кілька годин насолоджуватись 
ароматом і смаком запашного та корисного 
напою. Між іншим, в чайному листі міститься 
понад 700 речовин, які можуть впливати 
на мозок. У першу чергу, це “теін”, що на 
відміну од “кофеїну” можна вживати щодня і в 
необмеженій кількості, а це значно підвищить 
ваш життєвий тонус.

Не можна не відмітити і катехіни — 
найбільш активні антиоксиданти, вміст яких 
особливо великий у зелених чаях. Тож хочу 
привести всім порівняльну таблицю катехінів 
у різних чаях.

Цікавим є те, що на даний момент, 

крім традиційних сортів чаю, активної 
популярності набувають і “нечайні чаї” - де 
у якості заварки використовують листя, кору 
чи квіти інших рослин. Наприклад, напій із 
листя “коки” є лікувальним при хворобах 
шлунку, а відомий “каркаде” - суданська 
троянда гарячим підвищує тиск, а холодним 
навпаки знижує його. Перелік цих напоїв 
можна було б продовжувати до безкінечності. 
Та краще один раз спробувати, ніж сто разів 
почути. А спробувати усю цю екзотику ви 
зможете у спеціалізованому магазині “Чаек 
кофеек” за адресою ТЦ “Арена” (перехрестя 
вул. Коцюбинського і Папаніна), 2 поверх. 
Крім того, широкий асортимент даного 
магазину представлений на кожній виставці в 
Експоцентрі Вінницької торгово-промислової 
палати. За більш детальною інформацією 
звертайтесь за тел.: (068) 135-50-58.

(Далі буде)
Підготував Віктор Рудь,

член НСЖУ

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЧАЙ
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Перша офіційна реклама була 
надрукована в Англії в 1477 році. Це була 
реклама молитовної книги.

Також відомі такі цікаві факти.
Серед рекламних звернень, що 

дійшли до нас, — єгипетський папірус, де 
повідомляється про продаж раба або інші 
послуги! Глиняні пластини сповіщали жителів 
давніх фінікійських міст про реалізацію 
тих чи інших товарів, послуг, розваг. Та все-
таки історики залишають рекламну першість 
Стародавньому Риму. Окрім рукописних газет, 
в Римі існували спеціальні інформаційні стіни 
- “альбумси”, їх білили вапном та ділили на 
кілька рівних прямокутників. “Альбумси” 
(або альбоми, назвали би їх ми) розписували 
вугіллям чи пурпурною фарбою, утворюючи 
оголошення та новини.

Перше рекламне агенство заснував 
Волні Палмер в Філадельфії (США) в 1841 
році. Палмер отримував 25% комісійних за 
продаж газетних площ під рекламу різних 
компаній.

Перший поліграфічний виріб — це 
так званий “Фестський диск”, знайдений 
археологами при розкопках міста Фест на 
о.Крит. Знахідка являла собою обпалений 
глиняний диск діаметром 16 см. Напис був 
не вицарапаний, а проштампований, що 
найбільше здивувало. Оскільки це свідчило 
про перший друк, вік якого — 3700 років.

Перша зовнішня реклама свій початок 
бере ще з давніх-давен. До перших “шедеврів” 
можна віднести наскельні малюнки (коли ще і 
писемності не було).

Виявляється, першою в світі 
зовнішньою рекламою (1 ст. н.е.) була реклама 
публічного будинку, і вона представлена на 
одній з мармурових плит, якими вимощений 
Мармуровий проспект в турецькому місті 
Ефес. На “рекламній плиті” вирізьблений 
портрет жінки, стилізоване серце, пробите в 
кількох місцях, та стопа лівої ноги, що вказує 

напрямок.
Прикладом перших логотипів були 

власні знаки майстерень художників, що 
йменувались сигнатурами. Ранні сигнатури 
часто складалися з комбінацій монограм та 
знаків. Можна припустити, що знак грав 

роль назви майстерні, а монограма належала 
самому майстру.

Перший креатив. У 1910 році 
злочинець, що був засудженний до смертної 
кари, прокричав з ешафоту: “Купуйте какао 
Ван Гуттена!”. Наступного дня це прізвище 
попало у всі газети, а товар його господаря, 
відповідно, пішов на розхват.

Перші візитні картки вперше, якщо 
вірити історикам, з’явились у Китаї приблизно 
в ІІІ ст. Китайським чиновникам спеціальним 
указом в обов’язках потрібно було мати 
візитівки на червоному офіційному папері. 
На них не було ніякої зайвої і непотрібної 
інформації, лише ім’я, прізвище, посада, 
що могло б повчити наших сучасників 
стриманності та естетичності в оформленні 
своїх візитівок. В ХVI-XVIIст. візитками вже 
користувались міщани Венеції та Флоренції. 
А першою печатною візиткою вважається 
карточка, що була знайдена в Німеччині і 
датується 1786 роком.

Підготував Микола Кіт

ÐÅÊËÀÌ² — 534 ÐÎÊÈ.
ÎÔ²Ö²ÉÍÎ
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На сегодняшний день много кто 
слышал про специальный модификатор,  
который способен в несколько раз увеличить 
«жизнь» вашего аккумулятора. Придумал его 
бывший военный химик, винничанин Николай 
Солдатенко. Его изобретения запатентованы 
и существуют не только на бумаге, но и 
выпускаются компанией ООО “В.И.П 
Технология”, и продается модификатор “Омега” 
на автомобильных рынках, в магазинах по всей 
Украине.  Также экспортируется он и за границу.

74-летний Николай Солдатенко родился 
и вырос в Белоруссии. Окончил Винницкое 
военное училище, здесь и женился. Во Львове 
получил высшее образование по химии. В 
армии служил военным химиком, мотаясь по 
всему Союзу. После демобилизации в 1977-м 
поселился с семьей в Виннице. Здесь Николай 
Павлович возглавил лабораторию нефтебазы 
местного аэропорта. Именно там в свободное 
от работы время он проводил эксперименты, в 
конечном итоге обернувшиеся революцией в 
аккумуляторном деле и борьбе с коррозией. Он 
является учредителем ООО “В.И.П Технология”, 
которое и производит этот чудо-модификатор. 
Украинский патент на модификатор “Омега” 
выдан в 2004 году, евразийский - в 2005. Таким 
образом, это изобретение запатентовано, 
кроме Украины, еще в 9 государствах, в том 
числе и Швейцарии, что свидетельствует о 
международном признании этой технологии.

Если модификатор влить в еще “не 
убитый”, а в новый аккумулятор, его срок 
эксплуатации увеличивается в разы. Обычные 
производители аккумуляторов дают гарантию на 
свою продукцию на два года. Мы же, благодаря 
“Омеге”, даем гарантию на свои аккумуляторы 
НI-ТЕК на три года плюс гарантируем три года 
бесплатного сервисного обслуживания. Флакон 
на 50 мл стоит 85 гривен. Его хватает на один 
аккумулятор (от 44-го до 62-го, то есть для 
большинства автомобилей). Используется один 
раз на всю жизнь аккумулятора. 

Принцип работы модификатора в 
следующем. Аккумулятор – это химический 
источник тока. Электролитом в нем является 
серная кислота (Н2SO4), которая диссоциирует 
на положительно заряженные ионы водорода и 

отрицательные ионы SO4. Ведь электрический 
ток – это направленное движение заряженных 
частиц. Катод и анод (аккумуляторные пластины) 
сделаны из свинца. В аккумуляторе постоянно 
происходит нежелательная реакция сульфатации 
– окисления свинца серной кислотой, в результате 
чего образуется сульфат свинца (РbSO4). Это 
кристаллический, не растворимый ни в воде, 
ни в кислотах диэлектрик, из-за чего пластины 
с каждым разом пропускают все меньше 
тока. Именно из-за сульфатации аккумулятор 
постепенно теряет свои характеристики и за 
пару лет выходит из строя. Если же в левую 
его часть к свинцу и серной кислоте добавить 
модификатор, то в правой части сульфата 
свинца не будет! То есть сульфатация полностью 
устраняется! Вместо сульфата свинца образуется 
растворимый комплекс свинца, который хорошо 
пропускает ток, а, главное, пластины остаются 
чистыми! Теоретически это вечный аккумулятор. 
Если, скажем, аккумулятор давал пусковой ток в 
480 ампер, то после добавления модификатора 
дает 600 ампер. Пусковой ток возрастает на 25%. 
Так, личный аккумулятор Николая Солдатенко 
работает уже… 15 лет! 

Модификатор продлевает не только 
срок службы аккумулятора автомобиля, но 
и его двигателя, и стартера. С повышением 
температуры скорость химической реакции 
растет, с понижением — падает. Если на улице 
30 градусов, то в моторном отсеке все 80 - при 
такой температуре идет обильная сульфатация. 
Но летом для запуска двигателя достаточно и 100 
ампер, а зимой надо 400. То есть, если сульфатация 
“съела” пусковой ток до 200-300 ампер, вы это 
заметите только зимой - машина будет заводиться 
не с первого раза. А каждая новая попытка – 
это очередное короткое замыкание. Обмотка и 
втягивающее реле статора сильно нагреваются 
и довольно часто сгорают. А модификатор со 
свинцом создает фактически дополнительные 
токопроводящие ионы, их количество возрастает 
в 2-3 раза. Это увеличивает пусковой ток. Кроме 
того, модификатор увеличивает активную 
площадь катода и анода, что также увеличивает 
силу тока.

Только с момента начала работы 
двигателя все трущиеся детали получают смазку. 

“ВЕЧНЫЙ” АККУМУЛЯТОР
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Поэтому в среднем 70% износа двигателя 
приходится на период запуска. Двигатель 
должен запускаться с полуоборота. Чем больше 
попыток, тем сильнее износ. Таким образом 
модификатор “Омега” увеличивает ресурс не 
только аккумулятора, но и всего двигателя в 
целом.

Для автолюбителя нет ничего сложного 
в том, чтобы самому правильно залить “Омегу” 
в аккумулятор. Для этого нужно придерживаться 
рекомендуемой процедуры. Во-первых, сначала 
надо определить, не “убит” ли аккумулятор. Во-
вторых, при правильном применении водитель 
может определить, насколько у его аккумулятора 
вырастет пусковой ток. Заправку следует 
проводить с соблюдением правил техники 
безопасности: резиновые перчатки, очки и 
т.д. Из оборудования понадобится зарядное 
устройство, ареометр и, возможно, тестер для 
замера напряжения. 

Первым делом, не снимая аккумулятор 
с машины, надо проверить плотность и цвет 
электролита, записывая показатели каждой из 

шести банок, чтобы не запутаться. Плотность 
определяется ареометром с грушей. Плотность 
в каждой банке между собой должна отличаться 
не больше, чем на 0,02 единицы: например, 
1,25:1,26:1,27:1,25:1,26, 1,26. Но если плотность 
одной из банок будет резко отличаться от 
остальных -   модификатор не используйте, 
гробьте свой аккумулятор до конца, ему ничего 
уже не поможет, так как сульфатизация проходит 
неравномерно во всех банках, зачастую одна 
выходит из строя, а ток не пропускают все. Но 
если плотность колеблется в пределах  0,02 
единиц, идем дальше. Надо взболтать электролит 
в каждой баночке: раз 10-15 набрать аэрометром 
и выпускать. Если цвет в итоге будет одинаково 
прозрачен или мутноват – это хорошо. Но если 
цвет в одной из банок станет коричневым, 
значит уже пошло осыпание активной массы 
пластин. Опять же нет смысла использовать 
модификатор.

Но если плотность и цвет электролита 

в банках практически одинаковы, снимайте 
аккумулятор с машины и ставьте его на зарядку. 
Как будто он у вас разрядился, а вы хотите 
его зарядить от обычной сети. Заряжайте 
“шестидесятку” не 10%, а 5%, то есть дайте 
зарядный ток не 6 ампер, а 3-4 ампера. Когда 
аккумулятор наберет свои технические 
характеристики (пусковой ток, емкость), 
стрелочка на зарядном устройстве упадет влево, 
к нулю. Проверьте, все ли баночки “кипят”, если 
в банке нет пузырьков воздуха, значит она не 
работающая. Смотреть надо в очках, осторожно, 
соблюдая меры безопасности — кислота все-
таки. 

Если все баночки “кипели”, стрелочка 
упала на ноль, еще раз замерьте плотность, и 
сравните ее с первоначальной. Если нормально 
все банки работают, плотность во всех должна 
возрасти примерно на 0,01-0,02 единицы. Но 
если плотность в одной банке осталась прежней 
(скажем 1,18), а в других выросла (допустим, до 
1,25), опять же, аккумулятор не годен, не стоит 
использовать модификатор. 

Если плотность равномерно возросла, 
цвет может стать чуть коричневее во всех банках 
– это как раз не страшно. Дальше, не выключая 
аккумулятор от зарядки, не увеличивая зарядный 
ток, ничего не делая с зарядным устройством, 
разлейте модификатор по 8 мл в каждую банку. 
Наливайте из флакона в мерный колпачок, а 
оттуда шприцем в банку. Подождите 30-40 минут: 
стрелка амперметра из крайне левого положения 
сместится вправо, например, с 0-1 ампера до 2-3. 
Это дополнительный заряд, который добавил 
аккумулятору модификатор. Подождите, пока 
зарядное устройство не заполнит и этот резерв. 
Когда это случится, стрелка опять упадет к 
нулю. Поскольку модификатор способствует 
возвращению осыпавшейся активной массы 
на пластины, цвет электролита может стать 
прозрачнее. Таким образом, технические 
характеристики вашего аккумулятора выростут 
на порядок. 

За более детальной информацией 
обращайтесь: 

ООО “В.И.П Технология” 
г. Винница, ул. Пирогова 151А,

 тел.: (0432) 57-99-57 
http://wip-technology.com.ua

На сегодняшний день много 
кто слышал про специальный 

модификатор, который способен в 
несколько раз увеличить «жизнь» 

вашего аккумулятора.
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Ця дата, 1431 рік, йде з перших 
спогадів про нього у ХV ст. Село Саліші було 

самостійною сільськогосподарською громадою 
за литовської державності. В часи польського 
панування село взяв в оренду староста Юзеф 
Черновський та надав йому статус містечка, 
назвавши своїм іменем. Але Юзвин занепадав, 
аж допоки в 1833 році містечко перейшло в 
безпосереднє підпорядкування Вінницького 
староства, що зумовило швидкий економічний, 
соціальний і культурний розвиток. Зручне 
геополітичне розташування сприяло розвитку 
різних ремесел — кушнірства, пошиву взуття 
та одягу, виготовлення коліс для возів. Містечко 
стало торговельним центром в області, а вироби 
юзвинських колісників цінувалися за межами 
староства. У 1852 році на кошти прихожан 
збудовано трикупольний Свято-Успенський 
собор, який згодом було перебудовано на 
однокупольний. Коштами громадян Юзвина у 
1862 р. було збудовано і відкрито першу в окрузі 
школу. А через два роки, коли містечко стало 
центром однойменної, найбільшої у Вінницькому 
повіті волості, розвиток освіти набув нового 
поштовху. У 1875 р. було піднято клопотання 
про будівництво державного однокласного 
училища, і вже в наступному році воно було 
відкритим. А вже наступного року стало 
дворічним. Сюди їздили діти з Широкої Греблі, 
Микулинців, Майдана, Пултівців та Мізякова. 
Після революції училище було ліквідовано. 
Замість нього діяла чотирирічна школа. А з 1918 
року відкрилась перша на всю округу семирічна 
школа. У 1930 році на базі села був утворений 
колгосп ім. Блюхера, який через сім років було 

переіменовано на колгосп ім. Чкалова. Не 
оминули село і репресії тридцятих років. Вони 
забрали 138 життів. 

Важким для мешканців Юзвина 
видалось і воєнне лихоліття. З приходом німців 
у село  19 липня 1941 року розпочався “новий 
порядок” - 90 юнаків та дівчат відправили до 
Німеччини на примусові роботи, а близько 400 
жінок та дітей єврейської національності зі 
всієї округи було розстріляно на околиці села. 
На фронтах Другої світової війни загинуло 
242 мешканці Юзвина. Звільнено було село 
21 березня 1944 р. І вже 7 червня 1946 р. воно 
було перейменовано на Некрасове на честь 125-
річчя поета Миколи Олексійовича Некрасова, 
згідно з Указом президії Верховної Ради УРСР. 
Колгосп ім. Чкалова працював у Некрасовому 
до 2000 р., а згодом був перейменований на 
Вінницьке державне МТС, ТОВ “Кристал”, 
СВАТ “Браїлівське”, а з березня цього року - 
“ПултагроРИТМ”.

На сьогоднішній день с. Некрасове 
має школу на 189 учнів, Будинок культури, 
сільську амбулаторію, відділення зв’язку, 
ветеринарний пункт. На його території працює 

підприємство “Екомолпродукт” та чотири 
садівничих товариства: “Лісова поляна”, “Надія”, 
“Автомобіліст”, “Світанок”. І ще має купу 
проблем, тягар котрих взяв на себе новообраний 
сільський голова Валерій Григорович Тарасюк.

P.S. Селян Некрасового з цією визначною 
датою вітають Володимир Новак та Галина 
Мауріна.

Олекса Славин,
член НСЖУ

580 РОКІВ СЕЛУ НЕКРАСОВЕ
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Життя людини швидкоплинне, воно, 
як і природа, має свої пори року: весна — це 
народження, літо — розквіт наших сил, осінь 
— сива та розумна зрілість, а зима є кінцем 
нашого швидкоплинного віку. Смерть — 
велика трагедія для родичів 
і близьких померлого, навіть 
коли ми розуміємо усю 
невідворотність фатуму. 
Але не потрібно забувати 
про те, що смерть людини 
потрібно реєструвати. 
Підставами для державної 
реєстрації смерті можуть 
бути лікарське свідоцтво 
про смерть, фельдшерська 
довідка, лікарське свідоцтво 
про перинатальну смерть, 
рішення суду про оголошення 
особи померлою, рішення 
суду про встановлення 
факту смерті в певний час, повідомлення 
державного архіву або СБУ у разі реєстрації 
смерті осіб репресованих за рішенням 
несудових та судових органів, повідомлення 
установи покарань або слідчого ізолятора, 
яке надіслане разом з лікарським свідоцтвом.

Заява на реєстрацію подається не 
пізніше трьох днів з дня настання смерті 
чи виявлення трупа, а в разі неможливості 
одержання лікарського свідоцтва чи 
фельдшерської довідки — не пізніше п’яти 
днів. Право подавати заяву надається родичам 
померлого, представникам органів опіки та 
піклування, працівникам ЖЕКу, адміністрації 
закладу охорони здоров’я, де настала смерть. 
В такому разі особа, яка звернулась щодо 
реєстрації, повинна пред’явити паспорт або 
паспортний документ, але його відсутність 
не повинна бути підставою для відмови. 
Якщо особа була визнана померлою за 
рішенням суду, то актовий запис про смерть 
включається до книги поновлених актових 
записів цивільного стану за поточний рік, 
а датою смерті вважається день, з якого 

набирає чинності рішення суду. Буває і 
таке, що з різних причин померла особа є не 
впізнаною. Тоді до актового запису вносяться 
лише ті відомості, що містяться у лікарському 
свідоцтві. Коли ж при реєстрації стає відомо 

про дітей, які позбавлені 
батьківського піклування, то 
орган ДРАЦС зобов’язаний 
письмово повідомити про це 
орган опіки та піклуваня за 
місцем знаходження дітей. 
Щодо осіб без громадянства, 
то тут процедура проводиться 
на загальних підставах 
з дотриманням чинного 
законодавства України. 
Паспорт або паспортний 
документ померлого 
невідкладно надсилається до 
відділу ДРАЦС Головного 
управління юстиції, 

Міністерства юстиції України в Автономній 
республіці Крим, головних управлінь юстиції 
в областях, містах Києві та Севастополі.

Після державної реєстрації смерті 
ДРАЦС видає витяг з Державного реєстру 
для отримання допомоги на поховання. 
Якщо ж реєстрацію проводить виконавчий 
орган сільської, селищної чи міської ради, 
видається довідка для отримання допомоги 
на поховання, у якій зазначаються прізвище, 
власне ім’я, по батькові померлої особи, 
дата смерті, місце, номер та дата складання 
актового запису, найменування органу, що 
здійснив державну реєстрацію.

А наприкінці хочу побажати, щоб 
негаразди обходили вас стороною, а якщо ж 
вам доведеться звернутися з даного питання 
до ДРАЦС, то вам тут завжди допоможуть.

Галина Левицька,
начальник В інницького
 міського відділу ДРАЦС

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ
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Напередодні 20-річчя незалежності 
України відбулася зустріч випускників 
1986 року філософського факультету 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Подія ніби приватна і 

нібито важлива лише для самих колишніх 
однокурсників, але це так тільки на перший 
погляд.

Вже на першому курсі дехто з 
однокурсників не сприйняв безапеляційну  
істину пануючої ідеології і зацікавився 
іншими ідеями, котрі висловлювалися в 
одному з гуртків п’ятикурсниками на чолі з 
Метєльовою, яку дуже швидко відрахували 
з університету. А мої однокурсники надовго 
попали під приціл державних служб. І хвіст 
неблагонадійності негласно тягнувся за 
ними й у місто розподілення їх на роботу: не 
давали можливості захистити кандидатську, 
просуватись по роботі тощо. А більшість, 
отримавши розподілення у ВНЗ в різні міста 
України, змушена була перебудовуватися 
вже після практичного розвалу Радянського 
Союзу, бо попереду було ціле життя…

Напевне, можна захистити не одну 
дисертацію на дослідженні психології 

«перехідного» покоління, коли засвоєні 
цінності стають не у пригоді для реального 
життя. Долі моїх однокурсників (разом 
із моєю) — як результат розв’язання цієї 
проблеми побудови життя «перехідників» у 
незвичних і незрозумілих  реаліях  для нас 
тоді – є безцінним досвідом для молодого 
покоління. 

Дуже часто можна почути, що наше 
покоління пристосувалось до створених 
реалій, але не реалізувалось. Частково 
можна погодитися з цією думкою, якщо 
вважати реалізацією створення  чогось 
загального за своєю суттю - ідеології або 
політики. Але ми створили дещо важливіше, 
а саме: відкрили шляхи самореалізації себе 
як глибинної особистості, яка є сутністю 
кожної людини поза межами досвіду від 
навченого чи отриманого у спадок. Вивчене 
у запропонованому і продиктованому вигляді 
стало не у пригоді, досвід батьків також  не 
знадобився, і кожен став перед вибором: або 
бути ніким, або знайти себе в собі й таким 
чином самореалізуватись.

Ті з однокурсників, хто почував себе 
науковцями   за своєю суттю залишились 
у науці, бо змогли найти у філософії 
загальнолюдське і важливе для будь-якого 
покоління і без ідеологічного окрасу. 

Зрозуміло, що нас, бо я також залишилася в 
науці, найбільше, а зокрема: п’ять докторів 
філософських наук – Вадим Чуйко, Марина 
Ткачук, Марина Савельєва, Марія Шкепа; 

25-РІЧНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТЕЙ
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18 серпня цього року виповнюється 
20 років з дня створення Вінницької обласної 
організації Спілки офіцерів України. За 
цей час обласна організація СОУ, яку на 
сьогодні очолює полковник Ігор Миколайович 
Окуленко, підтвердила своєю діяльністю 
патріотичну спрямованість та відданість ідеалам 
українського державотворення, зміцнення 
обороноздатності війська. Представники Спілки 
тісно співпрацюють та підтримують зв’язок 
з органами влади та структурами військового 
управління в площині питань, що стосуються 
Збройних сил України.

Тож 18 серпня о 15 год. цього року 

планується провести урочисттості під гаслом: 
“20 років Вінницької обласної організації 
СОУ — важлива віха в авангарді національно-
демократичних сил у розбудові Збройних 
сил України”. Присутні матимуть змогу 
насолодитися переглядом святкової концертної 
програми. Плануються й інші урочисті заходи. 
За додатковою інформацією звертайтеся за 
тел.: (0432) 69-22-49, сайт ВОО СОУ: voosou.
at.ua; e-mail: voosou@i.ua.

25.06.2011 р. в управлінні юстиції 
Вінницького району зареєстровано Вінницьку 
районну організацію Спілки офіцерів України. 
Голова ВРО СОУ — В. Г. Новак (конт. тел.: 57-
64-24).

ЗУСТРІЧАЙМО ЮВІЛЕЙТамара Зелінська нині в докторантурі; 
завідувачі кафедрою Федір Семенченко та 
Олексій Бучин, а Микола Заїнчковській з 
посади проректора Академії МВД вже встиг 
вийти на пенсію. В містах різних регіонів 
України залишились викладати у ВНЗ і 
стали кандидатами філософських наук мої 
однокурсники: Олександр Найдьонов у 
Херсоні, Вікторія Дробот в Умані, Марина 
Андреєва та Віталій Гриб у Вінниці, Олександр 
Чорний у Києві. Олександр Перев’язко на 
різних підприємствах втілював у практику 
соціологію, нову для того часу науку в нашій 
державі. Ми є наймолодшими кадрами з 
філософською освітою у ВНЗ, де викладаємо, 
бо на сьогодні випускники філософського 
факультету не йдуть у регіональні навчальні 
заклади, а залишаються в столиці. 

І все ж таки серед нас, «перехідників», 
не всі  шукали загальнолюдську істину у 
філософії і залишились у науці: Сергій та 
Олена Бардонови небезуспішно спробували 
освоїти нові реалії часу - стали приватними 
підприємцями; Іван Канчура реалізував 
свої організаційні здібності - визнаний 
кращим держслужбовцем у регіоні, бо мав 
ці здібності, як кажуть, від природи - у 
студентські роки успішно організовував 
студентські будівничі загони, Андрій 
Мислінський працює в апараті Вінницької 
міськради, де реалізовує набутий досвід і 
знання; Юрій Пономарьов, не за роками 
хазяйновитий і розсудливий у студентстві, 
за чверть століття знайшов можливості 
заробити чималенькі кошти і власноруч 
збудувати гарну садибу, де реалізовує свої 
якості хазяїна. По-своєму реалізували себе і 
наші красені – однокурсники: кожен має по 
п’ять-шість діток від різних жінок і різних 
шлюбів, а рід людський примножився на 
красивих людей…

Можливо, і є дещо істини у теорії 
Платона про вродженість людських 
якостей…

Тереса Славіна,
кандидат філософських наук,  доцент,

член НСЖ України



18

Деревина – один із старовинних 
прадавніх будівельних матеріалів, відомий з 
незапам’ятних часів.

Класичні переваги дерева як 

будівельного матеріалу
Незважаючи на появу нових 

будівельних та оздоблювальних матеріалів, 
актуальність застосування деревини не 
знижується і по цей день. Більш того, 
використання її в будівельних конструкціях 
та оздобленні інтер’єрів надає об’єктам 
благородний і вишуканий вигляд. Зближує із 
природою та створює додатковий затишок та 
комфорт.

Дерево з доступного і традиційного 
матеріалу поступово перетворюється в 
елітний. Попит на деревину зростає, не 
дивлячись на те, що  одночасно зростає і ціна. 
Все актуальнішою стає задача покращення 
характеристик цього природного матеріалу: 
декоративних та конструкційних, а головне 
– підвищення  довговічності деревини. 
Особливо важливо це стосовно до найбільш 
поширених і недорогих видів деревини — 
таких, як сосна, ялина, смерека, осика. 

Після процесу обробки деревина 
залишається натуральним, екологічно чистим 
матеріалом, зберігаючи всі свої властивості.

Деревина широко застосовується у 
будівництві та оздобі будинків, саун; укладці 
декоративних підлог; виготовленні садових 
меблів; побудові малих архітектурних форм 
та багатьох  інших сегментах дерев’яного 
будівництва.

Дерево – це матеріал, створений 
самою природою. Приказка “Вдома і 
стіни допомагають” виникла, безумовно, 
у дерев’яному будинку. Цей “живий” 
натуральний будівельний матеріал ніби 
дихає, у ньому не накопичуються шкідливі 
випаровування. У спекотні літні дні дерево 
не розжарюється як камінь, і в дерев’яному 
будинку прохолодно навіть у полудень. У 
холодну пору року дерев’яні стіни відмінно 
зберігають тепло. Волокниста пориста 
структура дерева і тепло зберігає, і від шуму 
захищає, а також сприяє оптимальному 
повітрообміну, підтримуючи стабільну 
вологість. 

Дерево створює унікальний, 
сприятливий для здоров’я мікроклімат в домі

На відміну від інших будівельних 
матеріалів, дерево “дихає”. Завдяки 
структурі деревини в домі, незалежно від 
зовнішніх умов, постійно підтримується на 
оптимальному рівні вологість та кисневий 
баланс. Тепле, сонячне світло житлових 
приміщень створює в домі особливий 
психологічний клімат.

Дерево зберігає тепло.
Дерево, як матеріал, характеризується 

теплоізоляційними властивостями. Дерев’яні 
стіни накопичують тепло, рівномірно 
розподіляючи його по всьому приміщенні. 

Дерево красиве та самодостатнє.
Важко придумати щось більш 

екологічно та естетично досконале, ніж 
оброблена природна поверхня натуральної 
деревини.

Його натуральна фактура та колір 
не можуть набриднути. Дерево поєднується 
практично з будь-якими матеріалами і 
будь-яким стилем обстановки. Одним із 
останніх сучасних напрямків є те,  що  
несущі конструкції не приховуються, а 
використовуються в якості декоративних 
елементів, які надають дерев’яним 
конструкціям особливий шарм.

Тетяна Крисак

КРАЩЕ ДЕРЕВА  Є ЛИШЕ ДЕРЕВО!
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Яблунева плодожерка - основний 
шкідник саду. Поширена повсюдно, 
пошкоджує яблуню, грушу, айву інколи 
абрикос, персик, сливу.

Метелик 18-22 мм у розмаху крил, 
зимує шкідник у стадії гусені. Навесні, в 
період відокремлення бутонів і цвітіння 
яблуні, гусінь заляльковується. Фаза 
лялечки триває два тижні. Масовий літ 
шкідника 1-го покоління тоді, коли сума 
ефективних температур 15° -17° С (початок 
цвітіння акації). Метелики 1-ї генерації 
літають впродовж 2-х місяців, відкладаючи 
яйця зісподу листків, на пагони й плоди. 
Ембріональний розвиток шкідника триває 
7 днів. Сигналом про початок виплодження 
гусені й заселення нею плодів є сума 
ефективних температур 23°С (приблизно 
через 17 днів після цвітіння пізніх сортів 
яблуні). Через 1-23 дні після початку 
виплодження гусені проводять перше 
оприскування дозволеними в роздрібній 
торгівлі пестицидами - Люфокс 10 мл/10л 
води, Матч 8мл/5л води. В подальшому 
захисні заходи проводять через 14-15 днів.

На початку липня частина гусені 
виходить із плодів і заляльковується 
в затишних місцях, а інша частина 
залишається зимувати у щільному 
павутинному коконі в тріщинах кори, 
під корою, у щілинах підпор. Через 12-

16 днів розпочинається літ метеликів 
2-го покоління. Виліт цих метеликів 
починається раніше, ніж закінчується літ 
першої генерації, тому в природі протягом 
літа одночасно трапляються всі стадії 
розвитку шкідника. Обробіток проводять 
аналогічний попередньому.

Важливою умовою, яка забезпечує 
ефективність хімічних обробок у садах 
є правильне чередування пестицидів. 
При додержанні його у шкідників не 
виробляється стійкість проти інсектицидів, 
продовжується строк токсичної дії 
препаратів. При роботі з пестицидами слід 
дотримуватись правил техніки безпеки.

Наряду з хімічними методами 
боротьби з яблуневою плодожеркою 

застосовують доволі ефективний 
біологічний метод, зокрема примінення 
трихограми в період масової яйцекладки 
шкідника. Розмноженням і реалізацією 
трихограми займаються біолабораторії.

Марія Марковська, 
провідний спеціаліст 

з фітосанітарного контролю
 і діагностики державної інспекції 

захисту рослин Вінницького району

ЯБЛУНЕВА ПЛОДОЖЕРКА 
І МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ



20

УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

У нас з сусідом виник конфлікт 
з приводу розміру ділянки, я подав заяву 
до суду на сусіда, а він пропонує мирову 
угоду. Як правильно її укласти? 

(Ю. Р., с. Комарів)

Для укладення мирової угоди 
сторони подають клопотання до суду про 
мирову угоду. Якщо угода оформлена 
письмово, то вона долучається до справи. 
Суд роз’яснює сторонам наслідки такого 
рішення, перевіряє повноваження сторін. У 
разі укладення мирової угоди суд ухвалює 
рішення про припинення провадження у 
справі і виносить ухвалу про визнання 
мирової угоди. Якщо умови мирової 
угоди суперечать закону або порушують 
інтереси інших осіб, суд виносить ухвалу 
про відмову у визнанні мирової угоди і 
продовжує судовий розгляд.

Ірина Лісовенко,
провідний спеціаліст

Вінницького РУЮ

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Однією з найбільш вагомих подій 
в історії сучасних міжнародно-правових 
відносин у сфері запобігання та протидії 
корупції є підписання міжнародною 
спільнотою 9 грудня 2003 року в м. Меріда 
(Мексика) Конвенції ООН проти корупції 
– найбільш змістовного міжнародного 
акта, спрямованого на попередження 
та боротьбу з корупцією як у світовому, 
так і у національному масштабі. Україна 
ратифікувала Конвенцію проти корупції 
18 жовтня 2006 року.

Відповідно до Конвенції, з метою 
боротьби з корупцією Україна заохочує 

непідкупність, чесність і відповідальність 
своїх державних посадових осіб згідно 
з основоположними принципами 
своєї правової системи. Зокрема, наша 
держава прагне застосовувати, у рамках 
своїх правових систем, кодекси або 
стандарти поведінки для правильного, 
добросовісного й належного виконання 
державних функцій. 

З метою реалізації даних положень 
Україна бере до уваги відповідні ініціативи 
регіональних та багатосторонніх 
організацій, наприклад Міжнародний 
кодекс поведінки державних посадових 
осіб. 

Україна також розглядає 
можливість запровадження заходів і 
систем, які сприяють тому, щоб державні 
посадові особи повідомляли відповідним 
органам про корупційні діяння, про які 
їм стало відомо під час виконання ними 
своїх функцій. 

Наша країна прагне 
запроваджувати заходи й системи, які 
зобов’язують державних посадових осіб 
надавати відповідним органам декларації 
про позаслужбову діяльність, заняття, 
інвестиції, активи та про суттєві дарунки 
або прибутки, у зв’язку з якими може 
виникнути конфлікт інтересів стосовно 
їхніх функцій як державних посадових 
осіб. 

Держава розглядає можливість 
вжиття, згідно з основоположними 
принципами свого внутрішнього права, 
дисциплінарних або інших заходів 
стосовно державних посадових осіб, 
які порушують установлені кодекси або 
стандарти.

Борис Новаківський,
начальник Вінницького РУЮ

Вінницьке райуправління юстиції інформує
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ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА 
СПІЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ

Чи можна звернути стягнення 
на майно, яке є об’єктом права спільної 
власності подружжя?

(Моргунова Н.В., с.Агрономічне)

У відповідності до статті 
73 Сімейного кодексу України за 
зобов’язаннями одного з подружжя 
стягнення може бути звернене тільки 
на його особисте  майно і на частину в 
праві сумісної власності подружжя, яка 
виділена йому в натурі. Стягнення може 
бути накладене на майно, яке є спільною  
власністю подружжя, якщо судом буде 
встановлено, що договір був укладений 
одним з подружжя на користь сім’ї й 
отримане за договором  використано на 
її потреби.

Ірина Лісовенко,
провідний спеціаліст 

Вінницького РУЮ

ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО 
РОЗГЛЯДУ НА УСИНОВЛЕННЯ 

ДИТИНИ

Суддя під час підготовки справи 
про усиновлення дитини до розгляду 
вирішує питання про участь у ній як 
заінтересованих осіб відповідного 
органу опіки та піклування, а у справах, 
провадження в яких відкрито за заявами 
іноземних громадян – уповноваженого 
органу виконавчої влади.

Орган опіки та піклування 
повинен подати до суду висновок про 
доцільність усиновлення та відповідність 

його інтересам дитини.
До висновку органу опіки та 

піклування мають бути додані:
1) акт обстеження умов життя 

заявника, складений за місцем його 
проживання;

2) свідоцтво про народження 
дитини;

3) медичний висновок про стан 
здоров’я дитини, про її фізичний і 
розумовий розвиток;

4) у випадках, встановлених 
законом, згода батьків, опікуна, 
піклувальника дитини, закладу охорони 
здоров’я або навчального закладу, а 
також самої дитини на усиновлення.

 Суд у разі необхідності може 
вимагати подання інших документів.

ПРАВО НА ОБМІН ЖИТЛОВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ

Відповідно до статті 79 
Житлового кодексу України, наймач 
житлового приміщення вправі, за 
письмовою згодою членів сім’ї, що 
проживають разом з ним, включаючи 
тимчасово відсутніх, провести обмін 
займаного житлового приміщення з 
іншим наймачем або членом житлово-
будівельного кооперативу, в тому числі 
з проживаючими в іншому населеному 
пункті.

Анна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького РУЮ

Вінницьке райуправління юстиції інформує
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на найкращий віршований та прозовий твір.
ВIДЗНАЧЕНI В ЧЕРВНІ НА КОНКУРСI

Продовжується конкурс “ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”

Неля Манжос, випускниця 
Побережненської школи (Вінницький 
р-н), навчається у коледжі економіки 
і права Вінницького кооперативного 
інституту.

ДІАЛОГ Н. ТА В.

- Ідеш?
- Іду..
- Що ж далі?
- Я веду...
- Я здивована!
- Знаю...
- Чому так тихо?
- Чекаю...
- Чого ж чекаєш? Скажи!
- Зараз побачиш, зажди...
- Так загадково!
- Чому?
- Не можу сказати...
- Я зацікавлена!

- Знаю...
- Іще далеко?
- За краєм...
- Уже так пізно!
- Дарма...
- Чому спинилися!
- Прийшли...
- Зніму пов’язку я?
- Зніми...
- Що це?
- Послухай мене, 
Будь-ласка
Здається мені,
Що це — казка.
Ми друзі, тому
Я не знаю,
Як сказати,
Що давно кохаю!
Поглянь на це зоряне небо
І знай: я не можу без тебе!
Скажи, що відчуваєш?

- Також кохаю, ти ж знаєш...

Альона Володимирівна Куца, учениця 7 класу СЗШ І-ІІ ступенів с.Житники 
Мурованокуриловецького району

***
Уже щедріше сонце стало
Промінням землю зігрівать.
І на вербі, що біля ставу,
Бруньки почали набухать.
Течуть із пагорбів струмки
У став грайливою юрбою
Веселі вісники весни,

Що вже наповнює собою.
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Конкурс триває до вересня 2011 року. Рукописи подаються (надсилаються) 
за адресою: ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” 

23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Новоселів, 
2 або на електронну адресу: vinnicya@mail.ru (обов’язково вказувати тему 
повідомлення-конкурс).

Тел. для довідок: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96 

Голова Молодіжної організації журналістів Віктор Рудь вітає відзначених у травневому 
етапі конкурсу “Літературний бриз”. Ними стали шанувальники красного слова Андрій Гуменчук 
та Анастасія Житнюк.

Щиро вітаємо!

ÏÀÐÒÍÅÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:

bRmmhv|jhi kRrep`rspmn-
lelnpR`k|mhi lsgei
l. jnv~ahmq|jncn



ЯБЛУНЯ: 25 ЧЕРВНЯ – 
04 ЛИПНЯ. Символ небесного 
блаженства, доброчесності, добра і 
...зла. Найглибший з усіх рослинних 
символів, що підкреслюють ідею 

безперервності розвитку життя і 
плодючості. Яблуня – це кохання. 
Вона сердечна і щедра, проте 
підсвідомо. Якщо позбавили 
турботи і любові, швидко 
втрачає сенс життя. Практична 
і сентиментальна, сексуальність 
для неї обов’язкова. У подружжі 
та дружбі зберігає вірність од 
першого дня до останнього. 
Люди, народжені під цим знаком, 
чуйні та хазяйновиті, прагнуть до 
знань і духовного життя. Можуть 
досягти значних успіхів у житті, 
але схильні до хвороб, причина 
котрих коріниться в незадоволенні 
зовнішніми обставинами. 

«Яблуневі» люди оптимістичні та 
самовіддані. 

ЯЛИЦЯ (ЯЛИНА): 05 – 14 
ЛИПНЯ. Символ сміливості й 
хоробрості (аж до безрозсудності), 
вірності та   довголіття, гордо- 
витості й королівської гідності. 
Символізує початок річного циклу 
і життя. Шишка - знак вогню 
життя, початку відновлення 
здоров’я. Нелегкий партнер, який 
володіє, як правило, непересічною 
зовнішністю. У прихильності та 
симпатіях ялиця консервативна. 
Виокремлюється благородством, 
вишуканістю смаків. Честь і 
гідність глибоко переживаються. 
Схильна до примх і самотності, у 
чомусь навіть егоїстична, проте 
товариська і має багато друзів. У 
стосунках вимоглива і незгідлива. 
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ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАР
Липень

Аналітичні здібності сприяють 
дослідницькій діяльності. 
Добросовісна до дріб’язковості. 
Внутрішньо величезний запас 
вірності і надійності. У коханні є 
стороною незадоволеною, має потяг 
до комфорту й урочистого інтиму. 
Віддає перевагу самотності перед 
гамірним товариством. Любить 
класичну музику, старовинний 
інтер’єр, свічки. Ялині важко 
знайти партнера  - вона вимоглива, 
хоча сама в коханні пасивна. 
Народжені під цим знаком можуть 
від зустрічі з великим коханням 
втратити відчуття реальності. 
Їм багато в чому заздрять. Але 
ялиця – надійність, на неї можна 
покластися в складній ситуації.

БЕРЕСТ (В’ЯЗ): 15 – 25 
ЛИПНЯ. Люди знаку береста 
відкриті, щедрі, великодушні. Їм 
до вподоби бути спокійними та 
розсудливими, але чутлива інтуїція 
робить їх неврівноваженими. У 
роботі вони витривалі, із задатками 
лідера. Розвинуті коріння і стовбур 
надають характеру практичності 
й прагматичності, але крона і 
листя роблять натуру чутливою, 
створюючи часом внутрішній 
дискомфорт. Берест – мораліст. 
Вдягнутий завжди, щоб не впадати 
в очі та навіть недбало, але вас 
приваблює його врівноваженість, 

спокій, впевненість у собі, 
надійність. До того ж він щирий, 
благородний, на диво чесний, 
добрий і вірить у доброту оточення. 
Але прямолінійний, тож часто не 
дарує похибок навіть друзям. Якщо 
в коханні трапляється невдача, 
зазнає розчарування в партнері. 
У родинному житті відданий, 

вимагає чистоти й порядності в 
стосунках. Як коханець – достатньо 
темпераментний. Життя зазвичай 
складається непогано завдяки 
світлій голові, золотим рукам і 
розвинутому почуттю гумору. 
Гарний керівник із практичним не 
буденним мисленням. Самопочуття 
залежить від моральних установок. 
Хвороби більше нагадують нещасні 
випадки.
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Довгоочікуване літо вже у розпалі, 
та багато у кого на думці лише відпочинок. 
Однак не слід забувати про те, що ця пора року 
приховує чимало неприємностей та небезпек, 
які можуть нашкодити вашим планам та 
здоров’ю. А щоб цього не трапилося, слід 
бути готовим до них.

Спека для здоров’я не менше (а може, 
і більше) небезпечна, ніж холод. Сонячні 
та теплові удари, опіки, кишково-шлункові 

проблеми, пневмонії та ангіни — це все 
наслідки легковажного ставлення до здоров’я 
влітку. Коли температура сягає 30-градусної 
межі, на вулицях частіше курсують машини 
швидкої допомоги: їх потребують люди з 
серцево-судинними захворюваннями, у яких 
спека може спровокувати серцевий напад. 
Непросто і тим, хто страждає від легеневих 
захворювань: вони задихаються від нестачі 
кисню. Набагато важче, ніж дорослі, спеку 
переносять маленькі діти, у яких механізм 
терморегуляції ще не досконалий. Тому 
намагайтеся приїжджати на роботу до 9-10 
годин ранку, щоб не їздити під сонцем. 
Засмагати під прямими променями сонця 
не слід в будь-який час дня. Навіть якщо ви 
знаходитесь на пляжі до 11 години і приходите 
на нього після 16-17.00, все одно шукайте 
тенти, навіси, загалом все, що дає легку тінь. 
І, лежачи в цій тіні, не ігноруйте сонцезахисні 
засоби. Купаючись, пам’ятайте, що вода — це 
своєрідна збільшувальна лінза, яка сприяє 
накопиченню в шкірі ультрафіолету.

Коли ж 30-градусна спека різко 
протягом дня змінюється 20-градусною 
прохолодою, у когось починає тиснути серце, 
а на когось накочують безпідставні напади 
роздратованості чи апатії. На різку зміну 
погоди кожен організм реагує по-своєму. Різка 
зміна атмосферного тиску, який передує грозі, 
найчастіше викликає головні болі і слабкість. 
А ще переохолодження та перегрівання може 
спровокувати загострення різних хвороб, 
таких як герпес. Зазвичай «прокидається» 
він при падінні місцевого імунітету, що 
і відбувається при переохолодженні у 
воді, перегріванні на сонці, стомленні. 
Поєднання високої температури і підвищеної 
вологості створює ідеальне середовище для 
розмноження бактерій, а от усілякі рани, 
навпаки, в таких умовах заживають важче. 
Через вологу легше і швидше розвиваються 
різні вушні захворювання.

Однак не думайте, що вся небезпека 
влітку лише од спеки. Холодні напої, 
морозиво, а особливо кондиціонери і протяги 
— основні винуватці літніх простуд, ангін 
і пневмоній. Тому не поспішайте вмикати 
кондиціонер на повну потужність, не можна 
допускати великої різниці температур між 
приміщенням і вулицею. Навіть різниця в 
10°С може виявитися сильним навантаженням 
на організм людини, що заходить з вулиці. 
Рекомендована різниця 5-7 °С, інакше можна 
отримати перераховані вище болячки та їх 
ускладнення. Гостра ревматоїдна лихоманка, 
яка розвивається після перенесеної ангіни, 
небезпечна тим, що може призвести до 
інвалідності. Пневмонія ослабляє весь 
організм. Тому не слід сидіти довго під 
кондиціонером. Пам’ятайте, що прохолодна 
вода (10-13 °С) тамує спрагу не гірше, ніж 
крижана. Воду з холодильника пити слід дуже 
маленькими ковтками і не більше 0,5 склянки 
за раз. 

Влітку пожвавішали і розрослися 
зеленні ряди на базарах, в ресторанах 
пропонується особливе «літнє» меню, на 

НЕБЕЗПЕКИ ЛІТА
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цінниках багатьох овочів з’явилося слово 
«молодий». Вдома нас часто чекає зелений 
борщ, фрукти з морозивом, а по вихідних 
- шашлик на природі. Самі по собі страви 
літнього меню смачні і корисні, тільки 
потрібно уважно ставитися до деяких 
компонентів, що входять до їхнього складу. В 
першій половині літа у свіжих овочах і зелені 
можливе підвищення вмісту нітратів, інших 
добрив, залишків пестицидів, інсектицидів. 
Це стосується моркви, цибулі, буряку, 
картоплі, капусти, редиски, фруктів. У разі 
вживання в їжу таких продуктів можливий 
розвиток токсикодермії, загострення 
алергічних і запальних шкірних захворювань, 
бронхіальної астми і т.д. Якщо є підозра 
щодо екологічної чистоти овочів, їх краще 
відварити, а воду злити. Радимо обходити 
стороною на базарі овочі “як з картинки” - їм 
не вдалося б зберегти такий товарний вигляд 
після багатогодинного транспортування. 
А при приготуванні салатів додайте трохи 
лимонної кислоти: вона блокує розмноження 
нітробактерій, які мешкають на овочах і 
можуть спричинити отруєння. Найбільшу 
кількість нітратів накопичують: у капусті — 
качан, в буряках - бадилля і корінець, в моркві 
та помідорах - серцевина, в огірку і картоплі 
- шкірка. 

Слід бути уважними не лише до 
оточуючого середовища а й до власного 
раціону. Через те, що влітку різко збільшується 
споживання рідини, розбавляється шлунковий 
сік, у ньому меншає соляної кислоти, яка 
проявляє протимікробну, знезаражувальну 
дію. В результаті збільшується ймовірність 
харчових отруєнь, а будь-яке отруєння може 
спровокувати загострення або викликати 
появу гастриту, панкреатиту, коліту. Спека 
сприяє швидкому псуванню продуктів, 
тому частими є випадки виникнення 
харчової токсикоінфекції. Її збудниками є 
кишкова паличка, сальмонела та деякі види 
стафілокока. За статистикою ВООЗ, кожний 
з нас протягом життя близько 20-30 разів 
хворів через несвіжість їжі. У вершкові і 
заварні креми можуть потрапити стафілококи. 
Занести інфекцію може навіть продавець, адже 

стафілококи живуть на слизових, на місцях 
ран і гнійників у кожного другого з нас. Але 
якщо при температурі до + 5 °С це одиничні 
бактерії, які наш імунітет легко здолає, у 
більш теплій атмосфері вони розмножуються. 
Якщо на вулиці під 30 градусів, йде активне 
виділення токсинів і ультрашвидкий ріст їх 
кількості. Одна бактерія може зробити більше 
мільйона собі подібних за три години. А якщо 
продукт був на сонці, купувати його у жодному 
випадку не можна. В салатах, заправлених 
сметаною або майонезом, що зберігалися без 
дотримання норм гігієни, може жити цілий 
букет мікроорганізмів: кишкова паличка, 
стафілококи, навіть сальмонели. А отрути, 
що виділяються ними, настільки дієві, що 
можуть спровокувати токсичний шок. Згідно 
з санітарними нормами, термін зберігання 
таких салатів у холодильнику не більше 
кількох годин. Купуючи такий продукт, треба 
переконатися, що він достатньо охолоджений. 
Якщо у вітрині температура не нижче 8-10 
градусів тепла, вона не захищає від небезпеки. 
Частою помилкою є доїдати салати, які весь 
вечір постояли на столі. Удома ви, в гостях 
або на фуршеті - олів’є, яке ви спробували 
на початку трапези, за годину може 
перетворитися на отруту. До речі, підігрівати 
вчорашню їжу теж шкідливо - посилюється 
зростання бактерій. Молочні каші, кефір, 
окрошка, пюре при кімнатній температурі 
теж є небезпечними.

Майте на увазі: у деяких 
холодильниках є спеціальні поглиблення 
для яєць на дверцях, але температура там 
недостатньо низька, тому яйця краще 
зберігати безпосередньо у холодильнику. 
Яйця, рідко зварені, варто виключити хоча б 
влітку. А омлет просмажувати не менше семи 
хвилин.

Тому радимо вам бути обачними, 
вживати відповідні заходи перестороги, щоб 
жодні небезпечні та неприємні моменти не 
зіпсували вам прекрасних, теплих літніх днів.

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів
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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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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ
№1   

Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-30-96
тел.: (0432) 50-91-16
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua
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Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-21-15

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

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
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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
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МАСТИЛА
Scooter 4t, Moto 2t,

для бензопил
STIHL, Husgvarna

Сабарівське шосе, 4А
тел.: (0432) 68-06-68
тел.: (0432) 57-12-93
моб.: (067) 724-04-65

ÏÌÏ “Â²ÄÀÐ”
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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

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
№2  

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÑÒÎ
АВТОСЕРВІС. СТО

№3

35

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”

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

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

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
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Ремонт автомобільних
бамперів, автопластмаси.

Ремонт вантажних та легкових
автомобілів

Олександр
моб.: (097) 482-20-76
моб.: (063) 262-37-87

ÐÅÌÎÍÒ
ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

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

ВЕЛО-, МОТО, БЕНЗОТЕХНІКА
№4

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

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
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ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
№5

Перевезення вантажів відкритим транспортом 
по місту та Україні. Розміри 6м*2,5м. 

До 5 тонн. Возимо: легкові та вантажні авто-
мобілі, навантажувачі, вагончики, гаражі, 

бесідки та інші негабаритні вантажі.

моб.: (097) 729-77-33
моб.: (063) 132-24-10

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88
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ТАКСІ
№6

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
№7

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

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

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”
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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

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”

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

Металочерепиця та профнастил.
Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

вул. Пирогова, 154А
тел.: (0432) 65-99-29
моб.: (067) 430-28-72
моб.: (067) 516-43-95

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”
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Цемент,
вапно та інші

будівельні матеріали

Немирівське шосе, 12
(автошкола)
тел.: (0432) 57-92-77
моб.: (097) 435-01-23

ÑÏÄ ÄÀÖÞÊ À.Â.

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
№8

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ
№9

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
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Великий вибір кольорів.
Швидке встановлення. Вологостійкі на 
основі бактерицидної плівки. Виробни-

цтво Росії, Німеччини, Франції

вул. Зодчих, 28А, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11
моб.: (067) 298-95-25
www.santava.com.ua
e-mail: santava@rambler.ru

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

Архітектура, дизайн, будівництво.
Проектування усіх видів споруд

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

ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“Þ.ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19А
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 460-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ, САУН
№10

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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ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

№11

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”
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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.

 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

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
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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

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

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

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

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ
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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”

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

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”

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”
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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 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”

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ
№12

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

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ. ЛІНОЛЕУМ. КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ
№13
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Товари високої якості.
Килими та доріжки

кращих виробників Європи

ТЦ “СВІТ”
вул. Коцюбинського, 78
ТЦ “Мегамол”
вул. 6000-річчя, 17
тел.: (0432) 26-75-86
тел.: (0432) 50-76-85

ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â

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

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”

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
№14

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

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

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

Металопластикові вікна,
двері, штори,

жалюзі та ролети

пров. К. Маркса, 48А
тел.: (0432) 57-31-71
моб.: (067) 499-44-11

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ²

Â²ÊÍÀ
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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

Металопластикові вікна,
двері, москітнісітки, 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.
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

Євровікна
з євробрусу

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

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

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

www.rekviem.vn.ua

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
№15
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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”

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

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

Пам’ятники
будь-якої складності.

Художня та різна робота.
Доставка та встановлення

тел.: (0432) 69-01-96
моб.: (067) 276-69-45
моб.: (063) 725-51-51

ÃÐÀÍ²ÒÍ² ÒÀ 
ÌÀÐÌÓÐÎÂ² 

ÂÈÐÎÁÈ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
№16

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
№17

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”

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

51

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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”

ПОСТАВКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
MOELLER, WEIDMULLER, EUROPOWER,

FG WILSON, RAYCHEM, ELKOEP, YAMAHA.
Низковольтна апаратура, клеми та компоненти для 

електричних з’єднань, бензинові та дизельні
електростанції, кабельні муфти, силові роз’єми

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

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

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”

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ
№18

Двері. Решітки.
Поручні. Сходи. Огорожі.
Гаражні ворота та інше.

вул. Максимовича, 10А
моб.: (067) 700-24-77

ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ 
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ 

ÑÊËÀÄÍÎÑÒ²

ÏÏ ÓÑ Î.À.
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”
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ВТОРИННА СИРОВИНА
№20

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
№19

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
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Закуповуємо вторсировину: макулату-
ру, склобій, полімерні відходи (стрейч, 
поліетиленову плівку), пет-пляшку, ПВХ, 
мішки, акумулятори (відпрацьовані). 

Приймальні пункти по місту

вул. Ватутіна, 19
тел.: (0432) 57-74-37
моб.: (096) 520-29-10
моб.: (093) 556-27-41
з 800 до 1700

ліц. АВ №361233 від 20.06.2007

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
№21

КОРПУСНІ МЕБЛІ
на замовлення.

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

ÌÅÁË²
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

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”

М’які та корпусні меблі
українських виробників.

У продажу та на замовлення.
Ортопедичні матраци

м. Вінниця
район Тяжилова
моб.: (063) 052-72-96

“ÌÅÁË²”
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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”

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.
Італійські спальні. Ортопедичні матраци.

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

вул. Коцюбинського, 4
моб.: (067) 357-77-29
моб.: (067) 594-64-04
моб.: (050) 515-94-04

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

Меблі на замовлення: шафи-купе, спаль-
ні, дитячі, кухні, офісні, торговельне 
обладнання. Порізка ДСП, ДВП.

Поклейка ПФХ “MAAG”.
Збирання дверей-купе на замовлення

вул. Некрасова, 53, оф. 2Д
вул. Енгельса, 33
(консервний завод)
тел.: 55-21-21, 55-21-55
тел.: 69-63-85, 69-63-21

ÏÏ ÓÌÀÍÅÖÜ

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ â³ä 2000ãðí.
ÊÓÕÍ²
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Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

вул. Привокзальна, 9А
моб.: (093) 646-27-99

Меблеві тканини, 
шкірозамінник, автотканини. 

Поролон та все для виробництва 
і ремонту м’яких меблів.

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-93
моб.: (067) 911-20-90

ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

“ÏÀÐÒÍÅÐ+”

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА
№22
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Ковдри, подушки,
постільна білизна, рушники.

Товари високої якості
кращих виробників Європи

ТЦ “СВІТ”
вул. Коцюбинського, 78
ТЦ “Мегамол”
вул. 6000-річчя, 17
тел.: (0432) 26-75-86
тел.: (0432) 50-76-85

Житомирське 
шкіряне взуття від виробника. 

Для жінок і чоловіків.
ТОРГІВЛЯ НА ВИПЛАТУ.

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

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

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ. ТЕКСТИЛЬ
№23

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”
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Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”
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ßê³ñí³ òêàíèíè â³ä ð³çíèõ âèðîáíèê³â.
Øâåéíà ôóðí³òóðà. Ïðÿæà â’ÿçàëüíà.

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

ХОББІ ТА РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ
№24
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„Óí³âåðñàëüíèé
àòëåòè÷íèé
êîìïëåêñ”

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

СПОРТИВНІ ТОВАРИ
№25

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ
№26
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Все для саду та городу: засоби захисту
рослин, широкий асортимент насіння, садово-

городній інвентар, кімнатні рослини, горщики, добри-
ва. Діє система знижок для оптових покупців та

спеціальна програма для пенсіонерів

вул. Артема, 7
тел.: (0432) 27-99-25
моб.: (067) 430-41-97
моб.: (095) 273-26-92

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂ²Ò

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
№27
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МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО
№28

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”
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
№31

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

Засоби дезинфекції, стерилізації, анти-
септики для підприємств промисловості, 
торгівлі, дитячих закладів, перукарень. 

Біопрепарати для вигрібних ям

вул. Винниченка, 11
тел.: (0432) 27-54-45
моб.: (067) 729-51-88

“ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ”

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
№30

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
№29
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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

Оренда будинків та квартир.
Купівля-продаж житла

та комерційної нерухомості.
Повний юридичний супровід угод.

гот. “Південний Буг”
8 поверх, оф. 834
тел.: (0432) 67-11-48
моб.: (067) 995-18-10

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

НЕРУХОМІСТЬ
№32

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

“ÅÑÒÀ-ËÏ”

Все виды операций с недвижимостью.
Покупка, продажа, аренда посуточно
и на длительный срок квартир, домов, 
комнат. Бесплатная консультация.

Ваш комфорт - наша забота!

тел.: (0432) 57-32-51
моб.: (098) 416-70-41
моб.: (097) 679-61-33
моб.: (063) 637-71-15
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УЧБОВІ ЗАКЛАДИ. ШКОЛИ ТАНЦІВ. 
№33

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”
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ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ
№34

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

РОБОТА
№35

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”

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
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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”

Безкоштовний підбір кваліфікованого 
персоналу. Підбір команди з нуля для 
фірми. Повне працевлаштування

гот. “Південний Буг”
8 поверх, оф. 834
тел.: (0432) 67-11-48
моб.: (067) 995-18-10

ÊÀÄÐÎÂÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ

Поступает ли к Вам доход 24 часа в сутки? Если Вы 
завтра останетесь без основного источника дохода, 

проживете ли Вы в поисках работы месяц, полгода, год? 
Платят ли Вам за 1 отработанный час по многу раз? 
Если Вы не знаете ответа хотя бы на один вопрос - 

мы ответим на них!

ул. Некрасова, 53, 
3-й этаж, оф. 3С
тел.: (0432) 57-82-66
моб.: (093) 733-82-00
моб.: (096) 421-87-28

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ

tian De.
Приглашаем на работу.

Полная занятость и достойный зароботок. 
Гиппоалергенная тибетская косметика

ул. Зодчих, 28А, оф.17,
3-й этаж
моб.: (096) 359-99-18
моб.: (096) 126-53-81

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
№36

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ
№37

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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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

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

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

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
№38

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×
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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. 
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) 943-52-68

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький районний нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних дій.
Юридичні консультації.

Часи прийому: 900-1800 без перерви; сб.,нд. - 
за домовленістю. Можливий виїзд нотаріуса 

м. Вінниця
вул. Пирогова, 101
тел.: (0432) 68-23-24
тел.: (0432) 63-47-02
моб.: (050) 461-53-43

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÌÀÐÓÍÜÊÎ

ÎËÜÃÀ ÃÐÈÃÎÐ²ÂÍÀ

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

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

НОТАРІУСИ
№39
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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.

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.

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. САНАТОРІЇ
№40
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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”

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”

АТЕЛЬЄ
№41

Якісний ремонт всіх видів одягу.
Ремонт взуття.

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

моб.: (067) 602-22-93
ÏÎØÈÂ

ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ 
ÎÄßÃÓ

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
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Ремонт будь-якої складності з індивіду-
альним підходом до кожного випадку. 

Працюємо зі шкірою,
хутром та трикотажем. Швидкість вико-
нання і ціни вас приємно здивують

вул. Тімірязєва, 58
тел.: (0432) 57-63-18
моб.: (097) 494-48-87

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄßÃÓ

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ
№42

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
№43
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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

Ремонт телевідеотехніки,
моніторів LCD.

Швидко, якісно, гарантія.
Телевізори б/в

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

ÔÎÏ
ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

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

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КОМП’ЮТЕРНОЇ
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

№44

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН
№45
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âóë. Ïèðîãîâà, 98, òåë.: (0432) 51-00-97, ìîá.: (097) 088-18-80

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

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”

КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№46
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Мобільні телефони б/в.
Запчастини.

Розборка телефонів, ремонт

ринок “УРОЖАЙ”
Центр. ринок
тел.: (0432) 57-99-91
тел.: (0432) 69-42-69
моб.: (050) 461-00-44
моб.: (067) 315-68-92
www.mobisvit.vn.ua

“ÌÎÁ²ÑÂ²Ò”

МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ. ЗВ’ЯЗОК
№47
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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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№48

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

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

Комплекти без абонентської плати
(від 70 російських та українських каналів).

Підключення до VIASAT. Колективне
підключення до супутникового телебачення. 
Прошив тюнерів. Виїзд на район. Гарантія. Сервіс

тел.: (0432) 69-91-61
моб.: (097) 575-55-88
www.stv.vn.ua

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 
ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÈÕ 

ÀÍÒÅÍ
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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

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
№49

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) 729-29-55ÔÎÏ ÁÎÉ×ÓÊ Î.Â.

Візитки - 150грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

флаєри - 250грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²
ÏÎÑËÓÃÈ

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

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 ТА ШТАМПИ
№50
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ
№51

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
№52
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
№53

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

Весільне фото
(фотоальбоми, слайд-шоу, фотокниги). 

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

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

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
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Художественное фото.
Семейная и свадебная фотография. 

Изготовление фотокартин под живопись. 
Все виды фотоуслуг

ул. Соборная, 4
(кинотеатр “РОССИЯ”)
моб.: (097) 267-12-38

“ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß”

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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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ
№54

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”

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ
№55

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

83

ÄÎÂIÄÍÈÊ
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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. МУЗИКА. ШОУ-ПРОГРАММА
№56
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
№58

Організація святкового салюта,
драпіювання тканинами, оформлення 
квітами та повітряними кульками.

Спецефекти

“УРОЖАЙ”-
підземний перехід
моб.: (067) 430-37-71

ФЕЄРВЕРКИ
№57
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http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru



86

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

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”

САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ
№60

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№59
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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”

Незабаром відкриття нового ресторану 
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”

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ПІЦЕРІЇ
№61

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

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

.

91

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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” 

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

ГОТЕЛІ
№62

Сауна.
Кімната відпочинку. Готельні номери. 

Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

САУНИ. ЛАЗНІ
№63
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Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві 
грижі, остеопороз, викривлення хребта, 
біль в суглобах, післяпологовий біль, 
біль куприка, аритсії. Реабілітація після 
оперативних 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

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
№64

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

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

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
№65

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”

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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Хірургія. Профілактика. Лікування. 
Консультація по догляду та утриманню 

тварин. Надання ветеринарної
допомоги у Вас на дому

вул. Нансена, 1А
тел.: (0432) 57-78-04
моб.: (068) 836-98-75

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß

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

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
№66

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

РОЗВИТОК ДІТЕЙ
№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

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ
№68

ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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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
№69

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




