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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Редакція журналу “Вінниця” та ГО “Молодіжна організація журналістів” 

вітають усіх читачів із наступаючими Новорічними та Різдвяними святами 
і бажають, щоб новий 2012-й рік приніс Вам щастя, міцного здоров’я, гарно-
го настрою, успіхів та здійснення усіх ваших заповітних мрій та бажань. Ці-
лий рік наш колектив працював над тим, щоб Ви мали можливість з нашою 
допомогою  бути в курсі подій рідного міста, щоб журнал “Вінниця” був 
надійним помічником у пошуку потрібної інформації. За цей час кількість 
сторінок зросла втричі, створено та успішно функціонує інформаційно-
довідковий сайт www.vinnicya.vn.ua; крім друкованої версії, близько 10 
000 читачів щомісячно отримують електронну версію журналу по електро-
нній пошті, існує також сторінка журналу “Вінниця” в соціальній мережі 
vkontakte.ru; таким чином, кожен вінничанин може безкоштовно отримати 
наш журнал як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Саме для цього, зокрема, редакція співпрацює з різними організація-
ми, установами, службами, органами місцевого самоврядування, за що й 
отримала від них відзнаки. Але, безперечно, найвищою відзнакою для на-
шого колективу є те, що Ви сьогодні цікавитесь нашим виданням і маєте 
можливість ознайомитись з його змістом. Крім цього, редакція спільно з 
Молодіжною організацією журналістів провела ряд заходів, акцій, зокрема 
дитячо-юнацький конкурс “Літературний бриз” та започаткувала подібний 
молодіжний конкурс для журналістів.

Ми щиро вдячні тим, хто допомагав нам, співпрацював з нами протя-
гом року, адже завдяки Вам ми спільно досягли успіху та постійно розви-
ваємось і вдосконалюємось. Тож ми і надалі будемо робити все, щоб Вам 
було цікаво та зручно користуватись нашим журналом та сайтом.

З повагою,
редакція журналу “Вінниця”
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Родина Вапельник: 
дочка Людмила з чоловіком 
Володимиром та донькою Анною, 
син Дмитро, матір Зінаїда та 
дружина Лідія, вітають    23 
листопада Вапельника Сергія 
Андрійовича з Днем Народження 
та зичать довгих років життя, 
міцного здоров'я та успіху у житті. 

Сильні татові руки
Ми пам'ятаємо з малого,
Як вони нас ростили,
Як боронили від злого,
Пестили ніжно дитину
Батькові струджені пальці
і проводжали до школи
Разом з матусею вранці.
Ваш день народин справляєм,
Прийдуть і рідні, і друзі,
З народженням Вас привітаєм
В дружнім сімейному крузі.

Щиро вітаємо Олександра 
Івановича Нижника з 
присвоєнням звання Почесний 
Голова Вінницької обласної 
організації Спілки офіцерів 
України.

Члени ВОО СОУ

Вінницька обласна організація  
Спілки офіцерів України вітає 
всіх військовослужбовців і їхні 
родини з Днем Збройних сил 
України, котрий відзначається 06 
грудня, а також правоохоронців 
із  професійним святом  -  Днем 
міліції (20 грудня).

Здоров’я Вам і наснаги на 
захисті державницьких інтересів, 
спокою та мирного життя 
співгромадян!

Виконком ВОО СОУ

8 грудня святкуватиме свій день 
народження вчителька Житницької 
школи Мурованокуриловецького 
району Ольга Миколаївна 
Загородна 

Хай пісні всі милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Добро Надія, Віра і Любов!

З повагою, працівники 
Житницької школи

26 листопада відсвяткував своє 
тринадцятиліття житель с. Житники 
Ян Словінський 

Світанкової долі,
Краси річкових лілей,
Радості від природи,
Радості від людей!
Нехай Твій корабель “Мрія” 
Припливе до пристані 

«Щастя»!
З повагою, батьки, друзі.

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо!

Â³òàºìî!
Вітаємо!
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Благодійний конкурс для дітей-сиріт та інвалідів
«Діаманти Вінниччини»

 Фонд опікується дітьми з притулків, шкіл – інтернатів, дитячих будинків та дітьми 
з кризових та багатодітних родин протягом 6 років. Організовуємо благодійні акції, 
концерти та дитячий відпочинок. Також організовуємо акції та  програми по збору коштів 
або натуральної допомоги для реалізації прохань з виховних закладів.

На даний момент діє благодійний проект - конкурс «Діаманти Вінниччини», 
направлений на розвиток та культурне виховання дітей - інвалідів і сиріт, щоб надати 
можливість їм відчути себе повноцінними членами суспільства. Багато дітей мріють 
потрапити на велику сцену та відчути себе, хоча б не надовго, зіркою, якій глядачі 
подарують оплески та висловлять своє захоплення.

Серед вихованців шкіл – інтернатів та дитячих реабілітаційних центрів Вінниччини  
пройде відбірковий тур, де оберуть пару (хлопчика і дівчинку), які візьмуть участь у 
фіналі конкурсу.  Протягом місяця керівники повинні підготувати дітей. А перед самим 
конкурсом на протязі трьох днів учасники будуть проживати у Вінниці і  готуватись 
до фіналу. З ними будуть займатись професійні фахівці у галузі хореографії,  вокалу, 
циркового мистецтва,. фотостудії та салону краси.

Завдання учасників - показати свої таланти, виразити свої думки та вразити журі.
Для них ми запланували багато нагород. Кожна дитини, незалежно від того, виграє 

вона чи ні, отримає титул та подарунок.

Ми плануємо подарувати дітям здійснення їхніх мрій та велике свято!
Фінал конкурсу відбудеться 24 грудня 2011р. за адресою:

пл. Перемоги 1, «60–й Будинок  офіцерів».
Просимо усіх небайдужих приєднатися та допомогти в організації цього конкурсу.

Кошти можно перерахувати за цими реквизитами:
Укрексімбанк; р/р 26004010029621; МФО 322313; КОД 33349841.

Призначення платежу: для благодійного проекту «Діаманти Вінниччини»
Довідки за телефоном: 52-93-73; 063-637-36-09
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Чекаючи свята, більшість його 
винуватців витрачають забагато часу 
на пошук місця проведення, підбір 
страв тощо. Питання, де відсвяткувати 
урочистості – вдома чи в ресторані, 
дуже важливе.

Це пов’язано з тим, що саме стіл 
та оточуюче середовище створюють 
атмосферу свята.

Відмічаючи      важливі  події, 
більшість вінничан обирають 
ресторани чи кафе, як-от ресторан 
«Плеяда». Неповторна атмосфера 
комфорту та затишку допоможуть 
зробити свято яскравішим і цікавішим 
як для гостей, так і для самого 
господаря торжества. Привітний 
висококваліфікований і просто 
чудовий персонал ресторану пропонує 
своїм відвідувачам широке меню 
вишуканих страв, незвичайні та 
звичайні національні страви, смак 
яких приємно здивує кожного. Шеф-
кухарі приготують найоригінальніші 
страви, що не залишать байдужим 
навіть найдосвідченішого гурмана.

Жива музика та шоу-програма в 

просторому залі на 200 чол. додадуть 
Вашому відпочинку приємності і 
незабутності. Ви ще думаєте, де 
провести весілля, ювілей, фуршет, 
корпоратив, день народження, 
випускний вечір чи просто відпочити 
після щоденної суєти?

Як би там не було, ресторан – це 
завжди чудова кухня і відмінний 
сервіс, отже беріть своїх близьких, 
друзів та родичів і - вперед у ресторан. 
Час, проведений в гарному місці і 
в хорошій компанії, допоможе Вам 
відволіктись від щоденного побуту і 
по-справжньому відпочити.

Такі «вилазки» краще робити 
регулярно, адже життя прекрасне, 
якщо вміти класно відпочивати!

Тож чекаємо на Вас в ресторані 
«Плеяда», що знаходиться за 
адресою: 

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 
(приміщення обласної філармонії), 
або замовляйте проведення свята за 
тел.: 66-07-39 та 067-494-10-72

НА ВІДПОЧИНОК - У “ПЛЕЯДУ”!
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Потрапивши до цієї країни, не припиняєш 
дивуватись її красі та величі. Якщо бажаєте 
побачити все най-най, вам саме туди.

ОАЕ — країна досить молода, їй майже 40 
років, на даний момент вона складається із 7 
еміратів. Президентом (еміром), а також шейхом 
Абу-Дабі (столиці) в цій країні стають пожиттєво, 
першим Президентом був Шейх Заїд ібн Султан 
ан-Нахайян. У цій країні він користується 
найщирішою любов’ю, неймовірною шаною, 
його ім’ям називають вулиці, мечеті, будинки, 
народ його просто обожнює і вважає за свого 
рідного батька.

Ще в аеропорту в око впадає досить цікавий 
дресс-код: чоловіки у білих платтях, а жінки 
- у чорних, які доповнюються хусткою такого 
ж кольору (хіджаб), та в деяких випадках 
мусульманки закривають повністю обличчя і 
руки. Я, до речі, запитала, чому деякі жінки 
прикривають лише волосся тоді, як інші повністю 
закутані, на що мені відповіли досить лаконічно: 
в Корані написано, щоб жінки прикривали лише 
тіло і волосся! Обличчя жінки прикривають лише 
за своїм бажанням. Хтось, мабуть, вважає, що це 
певний спосіб економії коштів, та, відвідавши 
крамниці з таким одягом, я впевнилась, що 
він коштує, як брендовий одяг в бутіках на 

Хрещатику. 
Дубай - це бізнесовий центр ОАЕ, тут 

постійно кипить життя, в буквальному сенсі таке 
відчуття, що місто не спить. Почнімо, мабуть, з 
метро - машиніста в ньому не побачите, рухом 
поїздів керує комп’ютер. Станції виконані в 
формі мушель, які з’єднуються в намисто за 
допомогою колій. Ви колись чули про Бурж 

аль-Араб (Арабська башта)? Це велична будівля 
на насипному острові, її висота 321 метр, це 
готель, який позиціонують як 7-зірковий. І 
мені повідомили, що найбільшим попитом він 
користується саме у росіян та українців. Цю 
будівлю варто подивитись, бо вона - символ, як 
Ейфелева вежа в Парижі, піраміди в Гізі, оперний 
театр в Сіднеї. В центрі Дубаю знаходиться 
найбільший в світі торгівельно-розважальний 
центр у світі - Дубай-молл, площа якого складає 
1,2 мільйони квадратних метрів, де знаходиться 
один з найбільших „Золотих базарів”, найбільший 
у світі акваріум, який розраховано на 10 мільйонів 
літрів води. На площі перед центром розташовано 
один із найбільших та найвищих музичних 
фонтанів у світі, висота його сягає 150 метрів. Чи 
відчували ви колись, як серце зупиняється, щоб 
в наступну мить з подвоєною силою тремтіти в 
такт мелодії, чи хотілось плакати, побачивши всю 
красу та велич якогось видовища? Та якщо вам 
ще не достатньо, на десерт я залишила Бурдж-
Халіфа - найбільшу будівлю у світі. Цей хмарочос 
у вигляді сталагміту видно навіть з іншого міста 
(Шарджа). Його висота сягає 828 м, а на верхівку 
цього архітектурного дива можете дістатись за 
допомогою найшвидшого ліфта за 1,5 хв.

Абу-Дабі — адміністративна та політична 
столиця ОАЕ. Що дійсно варто подивитись у 
цьому місті, то це мечеть шейха Заїда. Одна із 
найбільших мечетей у світі вміщує приблизно 
40 тисяч чоловік водночас. Не дивуйтесь, коли 
побачите, що за кермом багато жінок. На відміну 
від Саудівської Аравії, де жінкам це заборонено, 
в ОАЕ панянки переміщаються переважно в авто 
елітного класу. Взагалі, складається  враження, 
що в їх обов’язки входить переважно шопінг. 
Якщо хочете побачити еміраток — вирушайте в 
торгові центри. 

ОАЕ — країна неймовірних можливостей, 
висот і досягнень. Неповторна, чарівна, екзотична 
оаза - на березі Перської затоки. Різноманітна 
і різнобарвна, її красу ні в якому разі не можна 
описати в одній статті. Але я знаю одне, 
побувавши в ній одного разу, завжди виникає 
бажання повернутись туди, щоби більше про неї 
дізнатись.

Аліна Кобець
Детальніше читайте на www.vinnicya.vn.ua

ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ                                                                                                     
НОТАТКИ МАНДРІВНИКА
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У різні часи та в різних державах 
ставлення до шлюбу було неоднорідним, 
але головним було те, що держава 
завжди заохочувала створення сім’ї. 
Головною причиною цього була більша 
відповідальність та виваженість саме у 
сімейної людини, а сім’я, по суті, була 
і є зменшеною мініатюрою держави і 
головною її складовою. А чим зараз є 
інститут сімейних відносин для сучасних 
українців?! І як взяти шлюб? 

Згідно з чинним законодавством, 
шлюбом є союз жінки та чоловіка, 
зареєстрований у ДРАЦС. Релігійний 

обряд шлюбу не є підставою для 
виникнення прав та обов’язків подружжя. 
Шлюбний вік для жінки настає у 17-
ть, а для чоловіка - у 18-ть років, але в 
окремих випадках, за рішенням суду, цей 
вік може бути скорочено до 14-ти років. 
До речі, ні в якому разі не можуть взяти 
шлюб родичі прямої лінії споріднення 
та двоюрідні брати і сестри. Заяву про 
реєстрацію мають подавати наречена та 
наречений прямо або через представника. 
Після цього,  до одруження, наречені 
зобов’язані повідомити один одного 
про стан свого здоров’я. Приховування 

ж тяжкої хвороби або такої, що є 
небезпечною для іншого з подружжя чи 
їхніх нащадків, може бути підставою 
для визнання шлюбу недійсним. Також 
існує відповідальність і за безпідставну 
відмову від шлюбу. Тоді особа, яка 
розірвала заручини, зобов’язана 
відшкодувати другій стороні матеріальні 
збитки, пов’язані з приготуванням 
до весілля. Крім того, потрібно буде 
повернути подарунки, пов’язані з 
весіллям, бо договір дарування за таких 
обставин визнається недійсним і за 
необхідності може бути розірваним у 
суді. 

Реєстрація одруження проходить 
після одного місяця від дня подання 
заяви, і лише за наявності поважних 
причин керівник ДРАЦС може 
дозволити дострокову реєстрацію. 
Коли ж у визначений день наречені не 
з’являються, то заява через три місяці 
втрачає свою силу. Під час розпису 
присутність наречених є обов’язковою, 
одруження через представника не 
допускається. При одруженні подружжю 
надається право вибору прізвища, воно 
може бути спільним або залишитись 
дошлюбним, чи з’єднатись у подвійне. 

Але, щоб там не було, пам’ятайте: 
лише взаємоповага, взаєморозуміння, 
терпіння та любов допоможуть вам у 
подальшому вже сімейному житті.  Та 
не забувайте, що серця єднаються на 
небесах, але реєструвати шлюб потрібно 
на землі.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ШЛЮБУ
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У Вінницькій області з 14 листопада 2011 року проходить акція з метою збору коштів для придбання 
медичного апарату «Sonoca».

На сьогодні в силу своєї поширеності й тяжких наслідків цукровий діабет є однією із першочергових медико-
соціальних проблем. Методи діагностики та лікування даної хвороби відомі та поширені, але в силу порівняно 
великих матеріальних затрат вони залишаються доступними не всім хворим. Благодійна акція «Допомога 
хворим людям на цукровий діабет» має на меті збір коштів для закупівлі спеціалізованого обладнання, що 
прискорює процес лікування та дозволяє уникати тяжких наслідків хвороби. Вартість такого апарату становить 
25 тисяч євро. Вже внесено третину від повної вартості, завдяки цьому “Sonoca” вже встановлений і успішно 
працює.

Щодня у Вінницькому ендокринологічному диспансері “Sonoca” рятує 10-15 людей, які «живуть» з 
цукровим діабетом, від інвалідності. Для продовження успішної роботи цього апарату ще потрібно зібрати 180 
000 грн. Тільки об’єднавшись разом, ми зможемо подарувати повноцінне життя хворим на цукровий діабет. 
Своєю участю в акції ви зможете допомогти людям, хворим на цукровий діабет, адже кожна людина має право 
на повноцінне життя!

ФІЛІЯ банку «ВІННИЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ
“ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ” в м. Вінииця,
код банку 302571,
клієнт Вінницький обласний благодійний фонд «Бригантина»,
ЄДРПОУ 342722391, поточний рахунок № 260033017407
Детальніше за тел. 067 218-53-38, www.brugantuna.org.ua, www.sonoca.a5.ru

ДОПОМОЖІТЬ ЛЮДЯМ, ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Так склалося, що доля не вельми балувала 
Віталія і суворі випробування чекали на нього 
вже в дитинстві: важка хвороба прикувала до 
інвалідного візка, тож середню освіту після 
п’ятого класу осягав за допомогою вчителів 
удома. Гуманітарні науки подобалися більше. 
Після закінчення вінницької школи № 25 
удосконалював власну техніку живопису і 
мріяв навчатись у технічному університеті 
на програміста. З останнім — не склалося, 

тож згодом юнак став студентом-заочником 
юридичного факультету університету 
«Україна», а разом закінчив і 1-і державні 

Київські курси іноземних мов. Дипломну роботу 
з правознавства захистив у Києві. Звичайно ж, 
не забував і про комп’ютер: засвоїти необхідні 
ази спочатку допомагали друзі, консультуючи в 
телефонному режимі, потім самотужки набирав 
необхідного досвіду, котрого чимало додалося 
за останні десять років.

У грудні Віталію виповнюється 33 
роки, але, не зважаючи на обмежені фізичні 
можливості, він встиг зробити чимало й живе 
повнокровніше за багатьох зі своїх однолітків. 
На моє запитання, чи було важко, відповів: 
«Важко було моїм батькам — їм треба пам’ятник 
ставити ще за життя».

На сьогодні Віталій і його однокурсник, 
який втратив зір, втілюють у життя за 
допомогою комп’ютерних технологій власний 
проект.

Віталій любить життя незалежно від 
прикрих його проявів, поза тим, що необхідний, 
навіть Богом передбачений позитив дістався 
іншим. І це гідна мужня позиція справжнього 
чоловіка, що варта поваги та наслідування. Тим, 
хто має бажання поспілкуватися з ним, даю, - 
звичайно ж, з дозволу - його е-mail: rubro@i. ua

Олекса Славін, член НСЖУ

ЛЮБИТИ ЖИТТЯ



10

День прав людини святкується за 
пропозицією Генеральної Асамблеї ООН 
щорічно 10 грудня, починаючи з 1950 
року. Цього дня в 1948 році Генасамблея 
ООН прийняла Загальну декларацію прав 
людини — перший міжнародний правовий 
документ, що проголосив основні 
права та свободи людини. Декларацію 
ратифікувала більшість держав світу,         
в т. ч. Україна. 

Принциповою засадою Декларації 
є рівність правового статусу людей. Усі 
люди, зазначається у ст. 1, народжуються 
вільними і рівними у своїй гідності та 
правах. Наділені розумом і совістю, вони 
повинні діяти один щодо одного в дусі 
братерства. Це положення конкретизоване 
у ст. 2, яка проголошує рівність прав 
і свобод людей незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі, мови, політичних 
або ін. переконань, національного чи 
соціального походження, майнового чи 
ін. стану, а також політичного, правового 
або міжнародного статусу країни чи 
території, до якої людина належить. 
У Декларації особливо виділяється 
право людини на життя, свободу та 
особисту недоторканність (ст. 3). Окремі 
положення Декларації визначають 
права людини у її взаєминах із судовою 
владою. Це, зокрема, право на рівний 
захист законом і поновлення у правах 
у разі їх порушення. Кожна людина, 
обвинувачувана у скоєнні злочину, 
вважається невинною доти, доки її вина 
не буде встановлена в законному, порядку 
шляхом прилюдного судового розгляду 
(ст. 9—11). У Декларації зазначається 
також, що ніхто не може зазнавати 
безпідставного втручання в особисте і 
сімейне життя, а також безпідставного 

посягання на недоторканність житла, 
таємницю кореспонденції, честь і 
репутацію (ст. 12). Кожна людина має 
право вільно пересуватися та обирати 
місце проживання у межах тієї чи іншої 
держави. Вона має також право покидати 
будь-яку країну, в т. ч. свою, і повертатися 
(ст. 13).Ст. 15 проголошує право кожної 
людини на громадянство, зазначаючи при 
цьому, що жодна людина не може бути 
безпідставно позбавлена громадянства 
або права змінити своє громадянство. До 
політичних, прав належить також право 
людини на свободу переконань і вільне 
їх виявлення (ст. 19); на свободу мирних 
зборів і асоціацій (ст. 20); на участь в 
управлінні своєю країною безпосередньо 
або через вільно обраних представників 
(ст. 21). Декларація містить такі соціальні 
права, як право на соціальне забезпечення 
(ст. 22); на працю і вільний вибір роботи 
(ст. 23); на відпочинок і дозвілля (ст. 
24); на життєвий рівень, необхідний для 
підтримання здоров’я і добробуту; на 
забезпечення у разі безробіття, хвороби, 
інвалідності, старості тощо (ст. 25); на 
освіту, вільну участь у культурному, житті 
суспільствава, користування благами 
наук, прогресу (ст. 26—27).

Документ проголошує принцип 
гарантованості передбачених ним прав. 
Однією з таких гарантій є право людини на 
соціальний і міжнародний правопорядок, 
за якого відповідні права та свободи 
можуть бути повністю здійснені. Поряд з 
правами та свободами передбачено також 
обов’язки людини перед суспільством. 

Борис Новаківський,
начальник Вінницького районного

управління юстиції

ДО ДНЯ ПРАВ
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Служба  дільничних інспекторів 
міліції - одна з найстаріших у системі 
МВС. За час свого існування вона 
заслужила високий авторитет серед 
населення і особового складу органів 
внутрішніх справ.

Можна сказати, що інститут 
дільничних інспекторів несе службу 
цілодобово, адже якщо у когось 
трапляється лихо, то людина, не зважаючи 
на пору доби, будній чи святковий день, 
у першу чергу, звертається до свого 
дільничного інспектора. І він не вправі 
відмовити у допомозі, адже оперативне 
та належне реагування дільничними на 
кожен антисоціальний прояв є запорукою 

зростання довіри населення до органів 
внутрішніх справ у цілому. А чим більше 
довіри до міліції, тим більше поваги до 
влади й усієї держави.

Із 07 жовтня 2011 року на території 
Вінницької області розпочато проведення 
заходів, пов’язаних із відвідуванням 
помешкань громадян. Це включає в 
себе вручення населенню візитних 
карток дільничного, пам’яток на правову 
тематику, розміщення у місцях масового 
скупчення людей листівок «Знайомтесь – 
Ваш дільничний». Дільничний інспектор 
міліції повинен відвідати кожне 
помешкання громадян, яке знаходиться 

на території його обслуговування, 
вручити візитку та заповнити відповідну 
картку на домоволодіння з метою повної 
обізнаності щодо населення, яке в ньому 
мешкає, та надання практичної допомоги 
особам, які її потребують.

Дані заходи вже починають 
демонструвати свої позитивні результати 
у справі профілактики і розкриття 
злочинів. Так, днями мешканка 
однієї з багатоповерхівок по вулиці 
Коцюбинського, повернувшись додому 
з роботи, виявила зникнення з квартири 
відеокамери, мікрохвильової печі та 
музичного центру. Потерпіла одразу 
ж згадала, що біля входу в під’їзд 
будинку  бачила листівку «Знайомтесь 
– Ваш дільничний» із фотографією та 
контактними телефонами місцевого 
«шерифа». Вона одразу ж зателефонувала 
дільничному інспектору міліції 
Староміського РВ старшому лейтенанту 
міліції Віталію Васильовичу Якимчуку, 
який професійно та оперативно 
відреагував на виклик. По «гарячих 
слідах» зловмисника було затримано, 
ним виявився 48-річний непрацюючий 
мешканець Хмельницької області. Також 
було повернуто і викрадені речі, які 
злочинець встиг продати випадковим 
перехожим.

Саме з таких щоденних «подвигів» і 
складаються будні дільничного інспектора 
міліції. Адже він повинен стояти на варті 
закону та правопорядку, відновлювати 
справедливість, забезпечувати людям 
спокій та упевненість у завтрашньому 
дні. Цей шлях обирають найбільш стійкі 
та вірні своєму покликанню люди.

Іван Заяц,
заступник начальника СДІМ 

Староміського РВ ВМУ

БУДНІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ
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Таке запитання частенько ставлять 
нотаріусу люди, яким за сорок і які набули 
у власність нерухомість. Нотаріус у таких 
випадках радить: звичайно ж заповіт. 

По-перше, цей документ  дає 

можливість заповідачу у випадку, якщо 
згодом у нього з’являться підстави 
його скасувати або змінити, зробити це 
самостійно - ні з ким не узгоджувати, а 
взяти документ і прийти до нотаріуса, 
який його свідчив, або ж до будь-якого 
іншого нотаріуса. 

По-друге, заповіт вступає в силу 
після смерті заповідача, а за життя він є 
повноправним власником майна і може 
розпорядитися ним на свій розсуд.

По-третє, щоб скласти заповіт, 
заповідачу необхідно взяти з собою 
свій паспорт та довідку про присвоєння 
податкового номера і цього достатньо, 
щоб нотаріус виготовив та посвідчив 
документ.

По-четверте, вартість заповіту в 
кільканадцять разів менша за посвідчення 
договору довічного утримання.

Тепер щодо договору довічного 
утримання.

По-перше, щоб його розірвати, 
потрібна добра воля двох сторін, а у 
випадку, коли такої волі одна із сторін 
немає, треба звертатися до суду. А це вже 

зайві клопоти і час.
По-друге, відчужувач майна втрачає 

на нього право з часу нотаріального 
посвідчення договору.

По-третє, щоб посвідчити такий 
договір, потрібно зібрати немало 
документів:

-правоустановлювальний документ 
на нерухомість;

-витяг з Реєстру прав власності 
на нерухоме майно (бюро технічної 
інвентаризації);

-довідка по ф. 3 ЖЕКу чи вуличного 
комітуту про осіб, які зареєстровані за 
житловою нерухомістю;

-згоди другого з подружжя з обох 
сторін;

По –четверте, вартість договору 
довічного утримання складає:

-1%  плата або ж державне мито,
-5% податку, якщо віджучувач  не 

мав у власності житлову нерухомість три 
роки,

-послуги нотаріуса за посвідчення 
договору,

-вартість використаних нотаріальних 
бланків,

-вартість витягів з реєстрів. У 
загальній сумі це  складає приблизно 
3000 гривень.

От і зважуйте, яке ж рішення 
Вам, шановні, потрібно прийняти: 
ЗАПОВІТ чи ДОГОВІР ДОВІЧНОГО 
УТРИМАННЯ???

Людмила Вікторівна
та Валерій Вікторович Рудик,

приватні нотаріуси Вінницького 
міського нотаріального округу
вул. 50-річчя Перемоги, 51/2,

тел.: (0432) 61-77-17, (067) 712-64-96

ÙÎ ÊÐÀÙÅ ÇÐÎÁÈÒÈ:
ÇÀÏÎÂ²Ò ×È ÄÎÃÎÂ²Ð ÄÎÂ²×ÍÎÃÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍß?

13

Дарування - це безоплатна передача 
майна від однієї особи до іншої. 
Даруватись може будь-яке майно – 
квартира, будинок, земля (їх частина), а 
також будь-яке рухоме майно. 

Найбільш поширеними сьогодні 
є дарування речей особистого 
користування, наприклад мобільного 
телефону, комп’ютера,  також речей  
побутового призначення - телевізора, 
холодильника, меблів та інших речей 
широкого вжитку, такі речі можуть 
даруватись, не укладаючи договору, 
просто в  усному порядку шляхом 
особистої передачі з рук в руки. 
Договір дарування нерухомості, а також 
цінностей та транспортних засобів 
укладається в письмовій формі й підлягає 
нотаріальному посвідченню. Сторонами 
у  договорі можуть бути фізичні особи, 
юридичні особи, держава Україна, 
АРК, територіальна громада. Договір 
дарування від імені дарувальника може 
укласти його представник, який має 
відповідну довіреність.

При даруванні нерухомості 
дарувальник має надати нотаріусу 
документ, який підтверджує його право 
власності на майно (наприклад: договір 
купівлі-продажу, дарування, довічного 
утримання, міни, свідоцтво про право на 
спадщину, рішення суду та ін.). Також, 
крім документа, який підтверджує 
право власності на майно, дарувальнику 
потрібно у відповідних установах 
отримати ряд документів, необхідних 
для укладення договору, перелік цих 
документів людина може отримати 
звернувшись до нотаріуса. 

Найбільш поширені договори 
дарування - це подарунок батьків дітям 
нерухомості, оскільки подароване майно 
є особистою власністю обдарованої 
особи.

Дарувальник має право вимагати 
розірвання договору дарування, 
нерухомих речей (квартири, будинку, їх 
частини) чи іншого особливо цінного 
майна, якщо обдаровуваний умисно 
вчинив злочин проти життя, здоров’я, 
власності дарувальника, його батьків, 
дружини (чоловіка) або дітей. Також 
він може вимагати розірвання договору, 
якщо обдаровуваний створює загрозу 
втрати дарунка, що має для дарувальника 
немайнову цінність.

Законодавцем передбачено, що 
в результаті укладення договору 
дарування, обдаровуваний має сплатити 
податок. Звільнення від оподаткування 
відбувається у разі дарування майна між 
родичами першого ступеня споріднення. 
Податок не сплачується, якщо 
дарування здійснюється між чоловіком 
та дружиною, батьками та дитиною 
(усиновленою дитиною), батьками та 
дружиною (чоловіком) їх дитини.

Слід зазначити, що за договором 
дарування майно переходить від 
дарувальника до обдаровуваного з 
моменту його прийняття, дарування є  
зручним, швидким та надійним способом 
безоплатної передачі майна.

Володимир Борисович Лукашенко,
приватний нотаріус,

вул. 50-річчя Перемоги, 27
тел.: (0432) 69-04-42, 26-57-35

ДАРУВАННЯ
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У випадку невиконання боржником за 
договором іпотеки основного зобов’язання 
перед кредитором діюче законодавство України 
передбачає захист інтересів кредитора шляхом 
продажу нерухомого майна, яке було предметом 
договору іпотеки та на який звернено стягнення 
в примусовому порядку  - внаслідок проведення 
прилюдних торгів. 

 Реалізація предмета іпотеки, на який 
звертається стягнення за рішенням суду або за 
виконавчим написом нотаріуса, проводиться, 
якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом 
продажу на прилюдних торгах у межах процедури 
виконавчого провадження. 

Реалізація нерухомого майна здійснюється 
у населеному пункті за місцем розташування 
нерухомого майна, а якщо предмет іпотеки 
перебуває за межами населеного пункту, його 
реалізація здійснюється у найближчому населеному 
пункті або районному центрі на території, на яку 
поширюються повноваження відділу державної 
виконавчої служби, на виконанні якого перебуває 
рішення суду або виконавчий напис нотаріуса про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Результати проведених торгів оформлюються 
у формі акта, який затверджується  начальником  
відповідного  органу державної виконавчої служби. 
Переможець торгів отримує вищезазначений акт,  
а також протокол про проведені прилюдні торги, 
в якому зазначаються відповідні суми та номери  
рахунків,  на які переможцю  потрібно  внести  
кошти  за  придбане майно. Після чого покупець 
нерухомого майна звертається до нотаріальної 
контори за місцем знаходження нерухомого майна 
за видачею на його ім`я свідоцтва про придбання 
майна з прилюдних торгів.

В деяких випадках торги вважаються такими, 
що не відбулись: не реалізоване на прилюдних 
торгах, аукціонах або на комісійних умовах 
протягом двох місяців майно підлягає уцінці 
державним виконавцем, що проводиться в 
десятиденний строк з дня визнання прилюдних 
торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або 
закінчення двомісячного строку реалізації майна 
на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не 
більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна 
в місячний строк з дня проведення уцінки воно 
повторно уцінюється в такому самому порядку, 
але не більш як на 50 відсотків початкової вартості 
майна.

Якщо в місячний строк з дня проведення 
повторної уцінки майно не реалізовано,   державний 
виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує 
йому вирішити питання про залишення за собою 
нереалізованого майна, крім конфіскованого за 
рішенням суду. 

Якщо стягувач у п’ятнадцятиденний строк 
з дня отримання повідомлення державного 
виконавця письмово не заявив про своє бажання 
залишити за собою нереалізоване майно, арешт з 
майна знімається і воно повертається боржникові. 
У разі відсутності в боржника іншого майна, на 
яке може бути звернено стягнення, виконавчий 
документ повертається стягувачу без виконання.

Якщо стягувач виявив бажання залишити за 
собою нереалізоване майно, він зобов’язаний у 
п’ятнадцятиденний строк з дня надходження до 
державного виконавця відповідного повідомлення 
внести на відповідний рахунок для обліку депозитних 
сум органу державної виконавчої служби різницю 
між початковою вартістю нереалізованого майна та 
сумою коштів, що підлягають стягненню на його 
користь, якщо початкова вартість нереалізованого 
майна перевищує суму боргу, яка підлягає 
стягненню за виконавчим документом. За рахунок 
перерахованих стягувачем коштів оплачуються 
витрати, пов’язані з організацією та проведенням 
виконавчих дій, задовольняються вимоги інших 
стягувачів та стягується виконавчий збір і штрафи, 
а залишок коштів повертається боржникові.

Майно передається стягувачу за ціною, що 
дорівнює початковій вартості майна, за якою 
воно передавалося на реалізацію. Про передачу 
майна стягувачу в рахунок погашення боргу 
державний виконавець виносить постанову, яка 
затверджується начальником відділу, якому він 
безпосередньо підпорядкований. За фактом такої 
передачі державний виконавець складає акт. 
Постанова та акт є підставами для подальшого 
оформлення стягувачем права власності на це 
майно, а саме звернення до нотаріальної контори 
за місцем знаходження майна за видачею свідоцтва 
про придбання майна з прилюдних торгів, якщо 
прилюдні торги не відбулися.

Яна Анатоліївна Бортнік,
 приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу
вул. 1 Травня, 64/1,

тел.: (0432) 57-93-79, 67-17-22

       РЕАЛІЗАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА,
      ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ІПОТЕЦІ, З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)
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Шановна редакціє, вимушена 
звернутись до вас з проханням винести на 
шпальти журнальних сторінок своє горе 
— вбивство мого сина. Йому було лише 23 
роки. Ще тільки жити і цвісти... Але...

Мій син Пастух Василь Олександрович 
поїхав в с. Серединка Бершадського р-ну 
в гості до родичів по батьковій лінії. У 
неділю 28 серпня ми двічі зідзвонювались. 
Востаннє о 21.30. Він радів, що родина 
батька добре його прийняла. Радів щедрому 
улову. Радів, що подзвонив роботодавець і 
запропонував місце бригадира у будівельній 
бригаді. І нічого не віщувало біди. Не було 
ніякого передчуття. Навіть дзвінок о 3 
годині ночі більше здивував, але він був 
настільки коротким, а далі — збій звязку. 
А вранці, о пів на восьму, на мій дзвінок 
— тиша. Телефон сина мовчав, телефон 
батька ж видав таку страшну звістку: сина 
вже нема, в 11 годин вже можна забирати 
з моргу. Не бажаю ворогу відчути щось 
подібне. Хочеться прокинутись, але... Змін 
уже не буде. Все в тумані: години, часи, 
люди, похорон.

28 серпня, мій син, увечерібув у кафе 
с. Серединка. Було велике свято Пречистої. 
До кафе під’їхала машина чужинців — 
три чоловіки і дві жінки, вони були зі 
своєю горілкою та щедро пригощали 
усіх. Наливали і компанії мого сина. Далі 
товариші Василя піднялись і пішли в клуб, 
а син відмовився.  Посидів трохи сам, далі 
підійшов до тієї компанії, захотів присісти. 
Потім була суперечка двох людей, що ніхто 
не взяв до уваги. І один удар чоловіка 
вирішив долю мого сина. Він поточився і 
впав. Нікому й на думку не спало підійти та 
подивитись, що з ним. Лише з за сусіднього 
столика підійшли, підняли й посадили на 
стілець, але він упав знову. Бо... мертве тіло 
не сидить. Якби не людська байдужість, 
у перші 15 хвилин його можна було б 

врятувати. Але не було кому, ніхто не міг 
подумати, що можна убити одним ударом. 
Як же це!?Адже поряд були люди! Були 
жінки, в яких є також діти. Чому ж і в них 
не ворухнулось серце, адже це так просто 
— підійти...

Друзі підійшли занадто пізно, хоч тіло 
мого сина було ще теплим. Після окрику 
і усвідомлення, що це вже все, убивця з 
компанією поспішив геть, подалі. І лише за 
номером машини видали адресу людини, 
яка не вміла говорити, і вирішувати 
справи мирно.Хіба варте було навіть 
якесь грубе слово чужого життя? Чому 
жінки не втрутились, не стали тими, хто 
міг би врятувати моє найдорожче — мого 
первістка?Як можуть вони жити після 
цього? З усвідомленням того, як змінилось 
моє життя та життя моїх рідних після 
цього.

Як важко було ходити по кабінетах 
влади, чекаючи підтримки та розуміння, 
поховавши дитину з довідкою: “....Причина 
смерті не встановлена...”. Лише через 
місяць обласна судмедекспертиза видала 
припис:”Помер внаслідок удару в соняччне 
сплетіння, що спричинило зупинку серця та 
легень”.

Лише тоді, на 37 день, до батька сина 
подзвонив житель с. Затишок Уманського 
району Черкаської області Малишев 
Сергій Айратович, той самий, який вбив 
мого сина:”Нам треба домовитись...”. А 
про що?! А сина вже немає. І онучка в 
садочку твердо говорить на запитання, де 
працюють батьки, що: “Тато на небесах”. 
Ще одна скривджена душа. Ще одні сльози, 
які капають не долу, а на ті байдужі серця. 
Море сліз,  які не змінять нічого. Що далі?! 
Чий син чи дочка?! Люди! Будьте людьми! 
Це ж так просто і зовсім не важко.

Людмила Боярська,
с. Якушинці Вінницького району

ЯКБИ НЕ ЛЮДСЬКА БАЙДУЖІСТЬ...
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За рішенням виконавчого комітету Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України від 16 
листопада 2011 року Вінницька обласна організація СОУ вийшла з Асоціації ветеранів силових структур 
Вінницької області в зв”язку з тим, що Президент Асоціації Бойко Петро Сергійович одночасно є головою 
обласного осередку партії “Рідна Вітчизна”, що призводить до виникнення постійних непорозумінь в 
питаннях спільної діяльності.

Виконком ВОО СОУ

За рішенням конференції Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України Олександру 
Івановичу Нижнику присвоєно Почесне звання - Почесний Голова Вінницької Обласної організації Спілки 
офіцерів України.

18 листопада 2011 року в місті Жмеринка були проведені установчі збори Жмеринської міської організації 
Спілки офіцерів України. В результаті роботи одноголосно  створена Жмеринська міська організація Спілки 
офіцерів України. Головою обрано Віктора Івановича Личкіна, заступниками Людмилу Іванівну Бондар та 
Сергія Георгійовича Гриценка.

17 листопада 2011 року згідно зі Статутом Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України 
(ВОО СОУ) була проведена звітно-виборча конференція Вінницької міської організації Спілки офіцерів 
України (ВМО СОУ). Головою ВМО СОУ став Валерій Якович Проценко, член виконавчого комітету ВОО 
СОУ.

Інформаналітичний центр ВОО СОУ

ВОО СОУ інформує

Для чоловіків вік виходу на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, починаючи з 
2013 р., поступово збільшуватиметься до 62 років за такою схемою:

60 років 6 місяців — які народилися з 1 січня до 31 грудня 1953 p.;
61 рік —  з 1 січня до 31 грудня 1954 p.;
61 рік 6 місяців —  з 1 січня до 31 грудня 1955 р.
У зв’язку зі збільшенням пенсійного віку змінено також граничний вік перебування на державній 

службі (в органах місцевого самоврядування, на дипломатичній службі), який становитиме 60 
років для жінок і 62 роки для чоловіків. У виняткових випадках після закінчення граничного віку 
перебування на державній службі державні службовці  можуть бути залишені на державній службі 
лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного 
органу.

Збільшено вік призначення державної соціальної допомоги жінкам, які не набули права на 
пенсію. Установлено, що право на таку допомогу мають особи (і чоловіки, і жінки), які досягли віку 
63 років. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 
р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років — до З0 вересня 1953 р. включно;
58 років 6 місяців — з 1 жовтня 1953 до 31 березня 1954 р.;
59 років — з 1 квітня до 30 вересня 1954 р.;
59 років 6 місяців — з 1 жовтня 1954 до 31 березня 1955 р.;
60 років — з 1 квітня до 30 вересня 1955 р.;
60 років 6 місяців — з 1 жовтня 1955 до 31 березня 1956 р.;
61 року — з 1 квітня до 30 вересня 1956 р.;
61 року 6 місяців — з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;
62 років — з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;
62 років 6 місяців — з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;
63 років — з 1 квітня до 31 грудня 1958 р.

Надія Дідик,
заступник начальника управління ПФУ у Вінницькому районі

ЗБІЛЬШЕНО ПЕНСІЙНИЙ ВІК ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
ВІСТІ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
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Багато молодих і навіть дорослих людей, почувши про сільську школу або учнів 
подібних навчальних закладів часто роблять незрозуміле обличчя. Що діти із таких шкіл 
чимось обділені або погано виховані. Особисто я – учениця саме такої школи. Зараз 
у нашій школі навчається 17 учнів, і це одна з найменших шкіл не тільки району, а й 
нашої області. Так, дітей мало, але, незважаючи на це, всі ми - одна дружна сім’я і мені 
зовсім не зрозуміла така реакція, адже багато знаменитих вчених, акторів, письменників, 
політиків, спортсменів, співаків і т.д. мають саме сільське походження та були учнями 
сільських шкіл.

Я вже маю великий досвід навчання у різних міських школах, тому вважаю, що 
сільські учні більш відверті, щирі, співчутливі… Вони більш розуміються на людських 
негараздах, адже часто стикаються з проблемами своїх односельчан. Я не можу сказати, 
що міські діти – не співчутливі, просто на відміну від сільських дітей їхнє спілкування 
часто обмежується лиш друзями, однокласниками, родиною. На мою думку, сільським 
дітям також легше впоратися в скрутних ситуаціях, адже їхнє повсякденне життя 
насичене найрізноманітнішими подіями.

Я зовсім не соромлюсь того, що навчаюсь у селі, як це може робити багато учнів, 
адже саме звідси пішли початки усьому. Хочеться вірити, що все-таки сільська школа 
колись ще стане взірцем хоча б деяких добрих рис для міських шкіл.  

Альона Куца,
учениця 8 класу СЗШ с. Житники  Мурованокуриловецького району

СІЛЬСЬКА ШКОЛА ЯК ВЗІРЕЦЬ ДОБРОТИ ТА СПІВЧУТТЯ.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ”

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 

ОГОЛОШУЄ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ КОНКУРС 

“ПРОБА ПЕРА”
на найкращий

репортаж, інтерв’ю, нарис.

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

Деталі конкурсу шукайте на сайті www.vinnicya.vn.ua

ВІДЗНАЧЕНО В ГРУДНІ НА КОНКУРСІ:
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Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

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

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

1

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

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

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

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
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2

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

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА. Ремонт,
заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ

АВТОСЕРВІС. СТО

3

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
моб.: (098) 007-96-46
моб.: (063) 103-31-51
e-mail: vlsignal@gmail.com

ÒÎÂ “ÑÈÃÍÀË”
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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

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

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”

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



24

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

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)

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

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

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

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

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

ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА

4

ТАКСІ. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Послуги автокрана.

Форма оплати будь-яка

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-33-07
моб.: (067) 433-05-34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

ÒÎÂ “ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”

Перевезення вантажів,
спецтехніки, негабарит, 1- або 2- легкові.

Технічна допомога цілодобово
до 6 тонн до 8 метрів.

моб.: (096) 227-96-43
Володимир
Йосипович

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ “MERCEDES”
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БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

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

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

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Î.Ã.

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

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

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

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

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

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

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
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ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

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

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

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

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

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

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

8

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

Бетон, розчин та фундаментні блоки. 
Доставка.

Ціни від виробника.

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

ÏÏ 
“ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-Ê”
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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

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА

9

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

10

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВО
дерев’яних зрубів, дачних будиноч-
ків, саун, альтанок, нестандартних 

дерев’яних віконних та дверних блоків.

моб.: (0432) 69-81-50
моб.: (067) 790-78-77

ÑÏÄ ÃÎÐÁÅÍÊÎ
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Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

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

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

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

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”

ÊÎÏÀªÌÎ
ÊÐÈÍÈÖ²

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

Висока якість за помірну ціну.
Доставка кілець

моб.: (097) 453-37-22
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Монтаж промислового ел.обладнання підприємств, 
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових 
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних та 
кабельних ЛЕП, ТП, РП 0,4-10 кВт, зовнішнього освіт-

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

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

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

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

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

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

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

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
ÐÓËÎÍÍ² ØÒÎÐÈ-ÆÀËÞÇ²

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

Французькі натяжні стелі від виробника. 
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО.
Гарантія 10 років!

моб.: (067) 519-64-03
моб.: (093) 216-92-02
e-mail: vasilikv@mail.ru
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ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

11

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
Â ÊÎÆÍÓ

ÎÑÅËÞ

КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.
Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 

Гарантія. Сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56
моб.: (063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектуван-
ня, монтаж та сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попере-
дньої вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50
моб.: (067) 430-10-30

ÊË²ÌÀÒ ÁÓÄ ÑÅÐÂ²Ñ

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

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

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

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”
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Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

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

ÏÏ
“ÂÅÍÅÐÀ ÀÉÑ”

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”

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

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
тел.: (0432) 67-11-93
e-mail: 5ok.plus@i.ua
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Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

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

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”

âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999

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

Все для опалення:
котли газові та електричні,

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

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

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

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

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

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

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

Виготовлення міжкімнатних дверей нестандартних
розмірів. Тонування. Встановлення за місцем.

Різні конфігурації сходів (відкриті, закриті) будь-якої 
складності. Виготовлення. Монтаж. Фарбування.

вул. Максимовича, 10А
тел.: (0432) 55-18-11
моб.: (050) 461-30-01
моб.: (097) 335-10-02

ÌÏÏ
“ÂÀØÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß”

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”
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ

13

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.
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

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
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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

Євровікна
з євробрусу

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

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

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, москітні сітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”
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Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.
Вироби сертифіковані.

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

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

Â²ÊÍÀ

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

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

м. Вінниця
вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114
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Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА

14

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

15

Дзеркала на замовлення. Скло 3-5мм. 
Скло візерунчасте для дверей

(більше 30 видів). Скління дверей.
Шліфовка. Сверління отворів.

вул. Привокзальна, 24
моб.: (097) 435-76-72
моб.: (096) 294-33-18

ÑÂ²Ò
ÄÇÅÐÊÀË

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Високопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

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

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ

16
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MOELLER-EATON
вул. 600-річчя, 66А
тел.: (0432) 57-89-00
факс: (0432) 50-91-96
моб.: (050) 446-40-89
www.ae.vn.ua

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

17

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

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

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

вимикачі промислові, реле.

пров. Щорса, 14А, 
офіс 201
тел.: (0432) 55-38-57
e-mail: kec_22@mail.ru

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

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

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

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

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

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

ÐÈÒÓÀËÜÍ²
ÒÎÂÀÐÈ
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Офіційний дистрибютор Schneider Electric. 
Повний спектр електротехнічної 
продукції за цінами виробника. 

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

18

ВИГОТОВЛЯЄМО 
брами, огорожі металеві, 

перила, гойдалки 
та інші вироби з металу.

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

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

Оптова та роздрібна торгівля металопрокатом.
Сітка рябиця, канілірована. Сталі машинобудівної 
групи. Виготовлення металевих виробів для різних 
галузей господарства. Продаж металообробних 

верстатів. Зварювання аргоном.

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

ÌÅÒÀËÎÁÀÇÀ
ÍÀ ÂÈØÅÍÜÖ²
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Всі види виробів з металу:
решітки, ворота, двері, перила, козирки, 
навіси, сходи, огорожі, художня ковка

та ін.

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

ШЛЯПИ ТА НАКЛАДКИ
на цегляну огорожу
з кольорової жерсті

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

ÔÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î.ÂÎÏ ÄÎËÅ×ÅÅÅ Ê Î

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

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

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”
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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

ВТОРИННА СИРОВИНА

20

ЗАКУПОВУЄМО
брухт чорних та кольорових металів. 

Демонтаж та самовивіз.
Високі ціни

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-49-96
моб.: (067) 430-43-82

ліц. АВ №470071, АВ №470085

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”



44

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

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

21

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”

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”
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Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

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

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”
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46

Меблі
за індивідуальними

проектами

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

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

Меблеві фасади:
профіль МДФ, пластик, алюміній.

Розсувні системи.
Матраци та ламелі.

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

“ÑÂ²Ò ÔÎÐÌ”

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

22

М’які та корпусні меблі
українських виробників.

У продажу та на замовлення.
Ортопедичні матраци

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

“ÌÅÁË²”

РЕМОНТ І ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ.

Реставрація і модернізація.
Будь-які види ремонту.

тел.: (0432) 50-20-51
моб.: (098) 528-66-00

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÜ
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Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.
Гімнастичні купальники.

Гарна якість за розумну ціну!!!

маг. “NINA”
(напроти Центр.Ринку)
ТЦ “Жовтень”,
2 пов., бутік №2-8
моб.: (067) 954-70-03

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

Ö²ËÈÉ Ð²Ê”

СУМКИ.
Кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

23
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РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ. ТЕКСТИЛЬ

24
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ßê³ñí³ òêàíèíè â³ä ð³çíèõ âèðîáíèê³â.
Øâåéíà ôóðí³òóðà. Ïðÿæà â’ÿçàëüíà.

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

СПОРТИВНІ ТОВАРИ

25

ТРЕНАЖЕРИ ДЛЯ ДОМУ
(SportTop. HouseFit. Boxing)
Гарантія. Сервіс. Доставка

КРЕДИТ 0%

вул. 1-го Травня, 43
моб.: (098) 533-38-38
моб.: (067) 895-19-59

ÑÊËÀÄ-ÌÀÃÀÇÈÍ

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

Оформлення в РАМКИ:
картин, ікон, фотографій,

вишивок, дзеркал.
Фото-рамки у великому асортименті

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

ÑÀËÎÍ ÐÀÌÎÊ

“ÂÅË²ÑÒÀ”

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ

26
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ПОСУД. 
Кераміка. Скло. 
Електротовари. 

Широкий вибір та дуже гарні ціни.

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

ÏÎÑÓÄ

ПОСУД

27

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

28
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Сейфи для зброї.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

“ÑÅÉÔ ÒÀ ÑÅÉÔ”

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

29

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

30
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ПРОДАМ МЕД:
ГРЕЧАНИЙ, ЛИПОВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

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

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

32

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

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

КРУПИ В АСОРТИМЕНТІ
Гурт.

Можлива доставка

вул. Енергетична, 5
тел.: (0432) 66-48-23
тел.: (0432) 35-02-80
тел.: (0432) 66-01-44
моб.: (098) 505-41-11

ÊÐÓÏÈ
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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

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

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

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

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”

НЕРУХОМІСТЬ

33
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НАВЧАННЯ. СТУДІЇ ТАНЦІВ

34

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

- холодний батіл.
Кілька форм навчання.

Індивідуальний підхід. Різні вікові групи.

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

ÑÒÓÄ²ß
“×ÀÐ²ÂÍÅ ÑÓÖÂ²ÒÒß”Ö

Масаж. Перукар.
Манікюр. Педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 6пов., оф.28
тел.: (0432) 27-56-08
тел.: (0432) 57-96-55
моб.: (067) 251-15-05
моб.: (093) 979-68-69

“ÊÓÐÑÈ”

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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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

36

Потрібні на роботу менеджери по роботі 
з клієнтами (рекламні агенти).

Досвід роботи від 1 року. Особисті якості: 
комунікабельність, стресостійкість,
відповідальність, впевненість. 

вул. Винниченка, 34, 
офіс 302
тел.: (0432) 57-24-69
моб.: (098) 118-84-16
моб.: (063) 032-12-96

ÆÓÐÍÀË

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ
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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

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”

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

38

ДЕПОЗИТИ під вигідні відсотки.

КРЕДИТИ на будь-які потреби.

вул. Стеценка, 58
тел.: (0432) 57-96-27
тел.: (0432) 57-86-27
моб.: (096) 420-29-56
www.zlagoda.vn.ua

БАНКИ

37

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

39

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власності 
(в т.ч. для ДКЦПФР). Тематичний аудит. Супутні аудиту 

послуги. Перевірка бухгалтерського та податкового обліку. 
Засвідчення інформації та звітів про випуск цінних паперів.
Перевірка достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Відновлення бухгалтерського обліку.

пл. Гагаріна, 2, оф.14
(1 поверх Центр. Універмагу)
тел.: (0432) 55-08-03
моб.: (097) 448-90-98
e-mail: standart@vinnitsa.com
www.audit-standart.vn.ua

ÒÎÂ “ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏËÞÑ”

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”



Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

Судова будівельно-технічна  експертиза

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

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

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

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

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

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію.

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

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ 
ÖÅÍÒÐ”

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

40

Звертайтесь з питань: - проблемної нерухомості (спад-
щина, поділ майна, самовільна реконструкція та будівни-
цтво тощо); - заснування та припинення підприємницької 
діяльності; - корпоративних, кредитних, трудових спорів; 

- захисту прав споживачів; - вирішення господарських 
спорів між суб’єктами господарської діяльності.

вул. Соборна, 41
3-й поверх
тел.: (067) 754-88-22
крім Сб., Нд.

ÔÀÕÎÂÎ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ
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ВСІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ.
Представництво в судах, в тому числі в Євро-
пейському, 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

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

НОТАРІУСИ

41

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви
субота, неділя - вихідний.

вул. Пирогова, 24
тел.: (0432) 67-35-26
тел.: (0432) 55-08-58
e-mail: notarius9@yandex.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ
ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×
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Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

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.

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

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

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

безготівковий розрахунок + ПДВ

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

ÏÏ “INTER VISION”

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

42

КОМПЛЕКСНИЙ МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ:
відеонагляду, контролю та обмеження доступу; 

охоронних та пожежних сигналізацій; телефонних, 
комп’ютерних та електричних мереж.

Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та 
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації; 

відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквар-
тирних домофонів; контролю доступу.

Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеокамер 
та ін. обл. безпеки

вул. Соборна, 28
офіс 205
тел.: (0432) 69-32-44
моб.: (097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

ÏÏ
“ÀÒ²Ñ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

43

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

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

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â
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Візова підтримка в країни шенген-зони.
Швидко та надійно.

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

та відсоткові знижки.

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

ÒÓÐÀÃÅÍÑÒÂÎ
“ËÀÍÜ”
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АТЕЛЬЄ

44

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”

ПРОКАТ ТА ПОШИВ НОВОРІЧНИХ ТА КАРНАВАЛЬ-
НИХ КОСТЮМІВ. 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.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

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

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

45

Хімчистка верхнього одягу.
Хімічна чистка та фарбування

шкіри та дублянок

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 1 поверх
тел.: (0432) 57-62-47

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
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РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

46

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

Телевізори б/в.

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

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊ²ÂÑÜÊÈÉ

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

вул. Коцюбинського, 27/1

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

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН

47

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і коврів.

вул. Бевза, 34
вул. Порика, 47
тел.: (0432) 26-71-05
тел.: (0432) 69-63-39

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

www.vinnicya.vn.ua
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ЧОРНИЛА. КАРТРИДЖІ.
КОМПЛЕКТУЮЧІ.

НОУТБУКИ.

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ 
ÄËß ÂÑ²Õ

КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

48

ПРОДАЖ ТА РЕМОНТ.
Мобільні телефони та ноутбуки.

Принтери МФУ+СНПЧ.
Чорнила та фотопапір.

пр. Коцюбинського, 38
ТЦ “СВ”, 4 поверх
тел.: (0432) 57-60-27
моб.: (063) 749-92-77
моб.: (096) 257-84-27
моб.: (093) 638-37-60
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Найбільший вибір техніки
за найнижчими цінами.

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Працюємо без вихідних

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

ÑÊËÀÄ 
ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

49

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

Різноманітні електронні ваги.
Послуги з впровадження, гарантійного та 

сервісного обслуговування.
Модернізація механічних автомобільних 

ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ
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ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

50

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

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

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

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”
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Тамподрук.
Сувенірна продукція.
Оперативна поліграфія

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

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

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

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.

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua
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Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

флаєри - 290грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²
ÏÎÑËÓÃÈ
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ

53

Дорожні знаки, знаки індивідуального 
проектування. Плотерна порізка само-
клеючої світлоповертальної плівки. 
Виготовлення зовнішньої реклами

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

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

51

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ

52
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ

54
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА

55

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

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

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

Весільне фото.
Альбоми. Віньєтки. Сімейне фото.

Портрет. Реклама

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

ÔÎÒÎÃÐÀÔ

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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Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

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

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

56
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ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ

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

корзини. Без вихідних з 700 до 2000

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

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

58

Дитячі свята.
Приватні та корпоративні свята.

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

Виїзд в населені пункти Вінницької області

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

59
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
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САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

61
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Професійні супер-стрижки.
Чудові зачіски. Відмінний манікюр і педи-

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26

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

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”
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РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ 

62

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”

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
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ПІЦЕРІЇ. КОНДИТЕРСЬКІ

63

СПРАВЖНЯ ІТАЛІЙСЬКА ПІЦА!
Організація та проведення

свят, днів народжень.
Доставка піци: Love Taxi

пр. Юності, 18
ТЦ “Дастор”, 2 поверх
тел.: (0432) 52-76-39
моб.: (093) 294-14-31
моб.: (097) 581-13-27
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www.terramare.vn.ua

ГОТЕЛІ

64



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
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— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

САУНИ. ЛАЗНІ

65

Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

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” 

91

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 
в суглобах, післяпологовий біль, біль 

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

66

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

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

Ë²ÊÀÐ-ÏÑÈÕÎÍÅÂÐÎËÎÃ

ßÐÓÙÀÊ
ÞÐ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

Алкоголізм: обрив запою, лікування.
Неврози. Анорексія: лікування

Ліцензія АВ №567971 від 25.11.2010р.

пл. Жовтнева, 1, оф. 822
(готель “Південний Буг”)
тел.: (0432) 57-88-67
моб.: (050) 542-38-34
моб.: (067) 191-15-90

Ë²ÊÀÐ
ÏÑÈÕ²ÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ

ÞÐ×ÅÍÊÎ Î.Â.
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   Семейный психолог Евсеева окажет:
   1. Помощь в изменении коммуникации между всеми      
членами семьи.
  2. Снижении тревоги о детях и улучшении с ними  
взаимопонимания.
   3. В понимании себя и своих поступков.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА

68

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”

НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА

67
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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

69

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ

71

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
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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