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Від щирого серця колектив редакції 
журналу “Вінниця” вітає всіх студентів 

з Міжнародним днем студента!

Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успі-
хів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх юнацьких 
мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця напо-
вняться святковим настроєм і радістю. Бажаємо вам при-
множувати свою енергію, неодмінних успіхів у навчанні, 
нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фі-
зичного розвитку. Ми віримо у ваше щасливе майбутнє, 
у щасливе майбутнє рідної України.

Студенти завжди були авангардом української молоді. 
Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі у 
суспільних перетвореннях великою мірою залежить май-
бутнє України.

Тому, в Міжнародний день студента сердечно бажаємо 
нинішньому і наступним студентським поколінням бути 
на рівні високих вимог сучасного життя. 

Нехай збудуться всі 
ваші мрії та назавжди 
збережеться у ваших 
серцях романтика  
студентських літ.

Редакція 
журналу “Вінниця”
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1 листопада 1927 р. створено футбольний 
клуб «Динамо» Київ 
2 листопада  69 до н. е. народилась  Клеопатра 
3 листопада День ракетних військ і артилерії
4 листопада День залізничника 
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6 листопада День працівника соціальної сфери
7 листопада 1888 р. народився  Нестор Махно 
8 листопада Міжнародний день КВК
9 листопада День української писемності та мови
10 листопада Всесвітній день молоді
11 листопада 1940 р. в США випущені 
перші автомобілі «Джип»
12 листопада Міжнародний день якості (ISO)
13 листопада 1889 р. народився Остап Вишня, 
український письменник-гуморист
14 листопада 1912 р. народився А. Малишко, 
український поет
15 листопада Міжнародний день філософії 
16 листопада День працівників радіо, 
телебачення та зв’язку України
17 листопада Міжнародний день студента
18 листопада 1918 р. «День народження» 
Міккі Мауса
19 листопада 1993 р. помер кінорежисер Л. Гайдай 
20 листопада  1910 р. помер Л. Толстой 
21 листопада Всесвітній день телебачення
22 листопада 1722 р. народився  Г. Сковорода, 
український  філософ, поет
23 листопада 1898 р. народився М. Кошкін, 
конструктор  танку Т-34
24 листопада 1934 р. помер М. Грушевський, 
Голова Української Центральної Ради.
25 листопада 1810 р. народився  М.І. Пирогов
26 листопада  Всесвітній день інформації
27 листопада 1095  р. перший хрестовий похід 
28 листопада 1943 р. відкрилась 
Тегеранська конференція
29листопада 1975 — Білл Ґейтс придумав 
назву своєї компанії Microsoft
30 листопада 1914 р  кінодебют Чарлі Чапліна

Історичний  хронограф.  ЛистопадІСТОРІЯ ВІННИЦІ

Вiнницька кондитерська фабрика 
створена у 1929 роцi. Технологiчнi 
процеси здiйснювались переваж-
но вручну. У 1932-33 рр. здiйснено 
часткову механiзацiю виробничих 
процесiв.

На початок 1941 року випуск кон-
дитерських виробiв становив 3400 
тон на рiк, чисельнiсть працюючих -  
400 чоловiк. Пiд час Великої 
Вiтчизняної вiйни майже всi будiвлi 
фабрики були зруйнованi. З 1944 р. 
проводилась вiдбудова цехiв фабрики i 
поступове нарощування її потужностi 
за рахунок розширення виробничих 
площ шляхом добудови. У перший  
повоєнний рiк фабрикою було ви-
готовлено 528 тон кондитерських 
виробiв i 159 тон макаронних виробiв. 
У перiод 1951 - 1955 рр. фабрика про-
довжувала нарощувати виробничi 
потужностi. Була встановлена влас-
на електростанцiя, збудовано новий 
фруктоварочний цех, заасфальтовано 
територiю пiдприємства. Починаючи 
з 1952 р., на фабрицi впроваджено за-
твердження асортиментного мiнiмуму 
випуску кондитерських виробiв. До 
1966 р. було освоєно 46 нових видiв 

кондитерських виробiв. На 1971 р. 
на фабриці працювало 1470 чол.  
З 1975 р. продовжувалось технiчне 
«переозброєння» цехiв фабри-
ки, щорiчно вводилось в дiю 60-70  
одиниць технологiчного устаткування, 
освоювалось по 8-10 нових видiв кон-
дитерських виробiв.

Перiодом найтяжчих випробувань 
для колективу фабрики був 1996 
рiк. Майже 700 працiвникiв  втра-
тили робочi мiсця, а обсяг виробни-
цтва становив лише 8420 тон проти 
30-38 тис. тон у попереднi роки. У 
цей час здiйснюється приватизацiя 
пiдприємства. За її пiдсумками, у жов-
тні 1996 р. 83% акцiй належало 10499 
акцiонерам, а 17% - П. Порошенку.  
У 2000 роцi пiдприємство  вже  
працювало стабiльно i прибутково.  
Всi основнi виробничi цехи переведе-
но на роботу у три змiни.

На сьогодні Вінницька кондитер-
ська фабрика входить до п’ятірки най-
більших кондитерських підприємств 
України. Випускається більше 100  
найменувань кондитерських виробів, 
обсягом 100 тис. тон у рік.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів
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Нотатки мандрівника

Путешествуя по различным странам 
помните, что у каждой националь-
ности есть свои особенности, законы 
и взгляды на жизнь. Поэтому знать 
некоторые особенности отдельно 
взятых стран просто необходимо.

Дания. Не стойте и не ходите по 
велосипедным дорожкам. Иначе на 
вас сильно наорут или, возможно, вас 
переедет сердитый велосипедист.

Япония. Не давайте чаевые.  
Таким поступком вы показываете, что 
считаете его непрофессиональным  
работником, поскольку думаете, что 
ему нужна дополнительная плата.

Турция. Снимайте свою обувь, ког-
да вы входите в дом, если только сам 
хозяин достаточно ясно не скажет вам, 
что вы можете оставаться обутым. И 
не отказывайтесь от чая, это грубо.

Великобритания. Не нарушайте 
очередь. Иначе вы столкнетесь с таким 
негодованием толпы, которого еще не 
видели.

Израиль. Не приходите в святое 
место (иудейское, мусульманское или 
христианское) в коротких шортах и 
майке.

Весілля — неповторний, найщасли-
віший день в житті кожного подруж-
жя. Усі, хто ретельно готуються до 
цього свята знають, як багато клопоту 
готує майбутня церемонія. Потріб-
но продумати безліч дрібниць, на які 
в суєті весільних турбот часто навіть 
не звертаєш увагу, завдяки чому вони 
часто залишаються забутими напере-
додні весілля. Так нерідко трапляється 
з весільними бокалами, які на сьогод-
ні є неодмінним атрибу-
том практично будь-якого  
весілля.

Весільних бокалів для 
нареченого і нареченої ре-
комендують купувати дві 
пари. Доля першої дещо 
“драматична” - вони ма-
ють бути розбиті, як ка-
жуть, “на щастя!”. Кожна 
пара сама вирішує, в який 
момент бити келихи. Це 
можна зробити у РАЦСі після розпи-
су, під час весільної прогулянки або 
банкету. Непогано, якщо ці весільні 
бокали будуть кришталеві, адже саме 
кришталь так гарно розсипається іс-
кристими бризками, маючи при цьому 
мелодійний дзвін. Цей момент, швид-
ше за все, буде відображено на пам’ять 
відеокамерою і фотоапаратом. Сюжет 
розбивання весільних бокалів у відео-
фільмі виглядає просто шикарно, та й 
фотографії будуть красиві.

А ось друга пара весільних бокалів 
важливіша за першу, адже протягом 
всього весільного застілля, коли мо-
лодята будуть приймати привітання та 
побажання від рідних і близьких лю-
дей, вони будуть супроводжувати їх 
своїх дзвоном. Ці бокали зберігаються 

Венесуэла. Никогда не берите такси 
на улицах и не показывайте свои день-
ги в общественных местах.

Мексика. Не ешьте сальсу, если 
вы никогда раньше ее не пробовали. 
Сальса в Мексике на самом деле очень 
острая!

Греция. Не указывайте на кого-
то раскрытой ладонью, этот жест 
оскорбительный.

Литва. Не нарушайте личное 
пространство других людей и не 
улыбайтесь всем людям без разбору, 
вы можете получить за это по физио-
номии.

Боливия. Не ожидайте, что машины 
остановятся, пропуская вас, когда вам 
захочется перейти дорогу.

Парагвай. Не показывайте, что 
вы иностранец. Не позволяйте поли-
цейским смотреть ваш паспорт или 
услышать ваш акцент. Если у вас есть 
местный друг, пусть он говорит с по-
лицейскими. Рассчитывайте, что вы 
будете выкладывать примерно 50 до-
лларов каждый раз, когда вы проигно-
рируете это предупреждение. 

Таиланд. Не говорите ничего пло-
хого о короле или королевской семье 
(преступление, называемое оскорбле-
ние его величества, несет пятнадцать 
лет заключения!). Посещая святые 
места одевайтесь консервативно. Не 
показывайте и не направляйте ступни 
ног по отношению к кому-либо. Ста-
райтесь не касаться никого головой.

Путешествуйте с удовольствием, 
получая массу новых впечатлений, и 
всегда  относитесь с уважением к куль-
туре и религии той страны, в которой 
вы находитесь.

Виктор Рудь, член НСЖУ

на пам’ять, а в подальшому використо-
вуєть на річницях та ювілеях весілля. 
Для цього, зазвичай, використовують 
кришталеві келихи чи келихи з при-
красами. Саме ці весільні бокали на-
даватимуть весільному банкету стиль, 
вишуканість. Округла форма і тонка 
ніжка келиха, асоціюється з молодою 
дівчиною, і, якщо він буде відповід-
но оформлений, то вдало доповнить 
весільний антураж нареченої. Весіль-

ні келихи можуть відріз-
нятися за формою, але їх 
оформлення повинно бути 
виконано в одному стилі, 
- це символізує гармонію 
молодої пари.

Останнім часом, все 
більше молодят прагнуть 
зробити своє весілля уні-
кальним: популярними 
стають виїздні церемонії 
і картки для розсадження 

гостей, ретромобілі, лімузини і феєр-
верки. Всі ці новації приходять до нас 
із заходу і доволі яскраво виглядають. 
До речі, в Європі та Америці кели-
хам відводиться важлива роль, адже 
з ними молодята перебувають весь 
день. Келихи у них часто прикраша-
ють в тій же кольоровій гамі що і за-
гальний стиль весілля. Досить часто 
в Європі на келихах молодят є граві-
рування їх імен та дати весілля. Це 
робить такі бокали по-справжньому 
єдиними і неповторними, як пам’ять 
про найдорожчий день у вашому  
житті.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС
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9-ти річна Софія Дзюба, що у 2011 
році перемогла у Турбівському шкіль-
ному конкурсі «Панночка 2011» днями 
повернулась із сонячної Туреччини, 
де проходив Міжнародний Форум мо-
делей і талантів «World Art & Fashion 
2013”. Маленька вінничанка привез-
ла до України низку перемог: вона 
отримала золоту медаль за вміння 
дефілювати та стала найкраща ма-
ленька фотомодель світу, здобула сріб-
ну медаль за вокал та титул «1st vice  
MINI MISS WORLD FASHION 2013” 

Софія навчається у 
Турбівській ЗОШ №1, 
та у Вінницькій шко-
лі моделей «Princess», 
відвідує заняття з во-
калу. Вона відмінни-
ця у навчанні, любить 
тварин і має багато 
друзів. У рідному 
селищі її люблять і 
підтримують вчите-
лі та однолітки. Вона 
завжди привітна і її 
часто можна побачи-
ти у свята на шкільній 
сцені та сцені селища. 
Лише у травні 2013 р. 
Софійка брала участь 
у конкурсі «Міні Міс 
Вінниця 2013», отримала дві пере-
можні номінації і це надало їй ексклю-
зивне право брати участь у дитячому 
фестивалі краси і таланту «Міні Міс 
Україна 2013». Там вона стала « Міні 
Міс Модель України 2013». Незабаром 
Софія отримала запрошення на Інтер-
національний Форум моделей і талан-
тів «World Art & Fashion 2013”.

Програма форуму була насиченою 
та різноманітною. Зі слів Софійки, їй 

Восени і взимку шкіра потребує осо-
бливо ретельного догляду, так як вона 
набагато більш чутлива до холоду, 
ніж до тепла. З настанням холодів по-
страждати можуть не тільки внутрішні 
органи (при ускладненнях застуди), а 
й зовнішній захисний бар’єр - шкіра. 
Саме шкіра відчуває весь спектр хо-
лодної небезпеки: сніг, вітер, перепади 
температури та ін.

Це призводить не тільки до сухос-
ті і блідого кольору, а й до швидкого 
старіння, тому взимку шкіру треба  
постійно зволожувати, живити, очища-
ти і постаратися захистити від зовніш-
нього впливу. Для початку з’ясуємо, як 
холод впливає на шкіру. Виявляється, 
що в судинах порушується крово-
обіг при взаємодії з холодним пові-
трям, тому шкіра починає лущитися, 
міняти колір і стає дуже тонкою. Для 
того, щоб запобігти цьому, потрібно  
правильно доглядати за нею.

Ніколи не наносіть зволожувальний 
крем за 10 хвилин або менше перед 
виходом на вулицю. До складу зволо-
жуючих кремів зазвичай входить вода, 
яка на холоді буде кристалізуватися і 
пошкоджувати капіляри. Через це шкі-
ра виглядатиме запаленою. Найкраща 
рекомендація для здорової шкіри – 
змащування розчинами косметичних 
олій, які можна приготувати самостій-
но. Для цього необхідна кукурудзяна 
або оливкова олія, яку треба нагріти на 

дуже сподобалось у Туреччині, вона 
набула там неабиякий досвід, познайо-
милась і подружилась з однолітками, 
отримала, окрім титулів і подарунків, 
приємні спогади та багато задоволен-
ня. Адже з усієї України була лише Со-
фія, де з гордістю представляла нашу 
країну та місто Вінницю. Кожний 
конкурсний день був цікавий та непо-
вторний. На вечірці Дружби народів 
Софійка пригощала усіх присутніх та 
членів журі національними стравами, 
виконувала національну пісню та на-

ціональний танець.
Серед членів журі 

було багато відомих 
особистостей: співач-
ка Леся Ярославська з 
групи Тутсі, співачка 
Лоя , російський співак 
Влад Соколовський, 
відомий фотограф 
Алекс Васильєв, який 
відкрив світові Ната-
лю Водянову, чарівна 
Лілія Поліщук та ін.                                                                                         
Залишається тільки 
побажати маленькій 
красуні здоров’я та 
творчого натхнення. І 
як добре, що сьогодні 
для наших дітей іс-

нують такі великі можливості, різно-
манітні конкурси та дитячі фестивалі, 
де наше підростаюче покоління може 
всебічно розвиватись, вдосконалюва-
тись та ставати ще кращими та впев-
неними у собі особистостями.

Матеріал надано
Модельною агенцією “Princess”

(0432) 52-73-71; 
(096) 562-90-75, (097) 486-48-48

www.princess-models.com

водяній бані і обтерти нею обличчя і 
область декольте. Через 20 хвилин піс-
ля цього, серветкою видаліть залишки 
засобу.

Необхідно постійно тонізувати свою 
шкіру за допомогою відвару або на-
стою трав. Для цих цілей краще всьо-
го використовувати шавлію, лавровий 
лист, календулу або липу. Вибір зале-
жить від чутливості та індивідуальних 
особливостей шкіри.

Тож, бажаєм Вам здоров’я і лише 
гарних спогадів про холодну пору 
року.

Матеріал наданий 
діагностичним центром «PRINCESS»

вул. Пирогова, 77
тел.: (0432) 68-01-52, (067) 914-86-07
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Характер и отношение человека к 
жизни передаются и его дому. Дом, в 
котором живут счастливые люди, ра-
дует красивым фасадом, располагает к 
отдыху в уютном дворике и дружелюб-
но распахивает перед гостями ворота, 
которые сегодня по праву считаются 
отражением статуса своих владельцев, 
архитектурным украшением дома и, 
конечно, его надежной защитой.

Появление усовершенствованных 
въездных ворот, несомненно, ста-
ло отличной новостью для всех, 
кто ценит традиционное качество и 
инновационные решения. Создателем 
продукта нового поколения – въездных 
ворот серии ADS400 – выступила груп-
па компаний «АЛЮТЕХ» - известный 
производитель защитных конструкций 
для дома. 

Возможность выбора – это пози-
ция, которая заслуживает почетного 
первого места в списке преимуществ 
новой продукции от «АЛЮТЕХ». Дей-
ствительно, въездные ворота серии 
ADS400 представлены в таком широ-
ком ассортименте, что вам не соста-
вит труда подобрать для себя наиболее 
оптимальный вариант конструкции. 
Всего – более 20 вариантов заполнения! 

В качестве материалов для вну-
треннего заполнения используют-
ся: сэндвич-панели толщиной 45 мм 
(аналогичные тем, которые использу-
ются для производства секционных 
ворот «АЛЮТЕХ»), алюминиевый 
профиль, профили роликовой про-
катки, из которых изготавливаются 
роллетные системы, листовой ма-
териал (например, профлист или 
доска). Заполнение может быть и 
комбинированным, например, сочета-
ние сэндвич-панели с алюминиевым 
профилем. Кроме того, заполнение 
алюминиевым профилем может быть 
сплошным или разреженным.

Для тех, кто дорожит собственным 
покоем и уединением, подойдут во-
рота со сплошным заполнением. За-
полнение сэндвич-панелью поможет 
создать единый стиль с секционными 
гаражными или промышленными во-
ротами, которые также изготавлива-
ются из сэндвич-панелей. Профили 
заполнения, в зависимости от ваших 
пожеланий, могут располагаться как 
вертикально, так и горизонтально. 

За надежность и долговечность 
конструкции новых въездных во-
рот от «АЛЮТЕХ» отвечают точно 
продуманная геометрия, высокие 
прочностные характеристики профи-
лей и качественные комплектующие 
от европейских производителей.

Разнообразие цветовой гаммы  
позволит вам с легкостью подобрать 
цвет конструкции ворот, который  
будет подчеркивать единство  
архитектурного стиля здания и  
окружающей его террито-
рии. Алюминиевые профили, 
окрашенные полимером, имеют 

АЛЮТЕХ - ворота в новую жизнь глянцевую структуру поверхности и 
представлены в различных цветах: 
от классических белого и коричне-
вого, до оригинальных - красный 
рубин, зеленый мох, серебристый  
металлик. Сэндвич-панели мож-
но выбрать с текстурой микроволна 
или горизонтальный гофр (белого,  
коричневого или синего цвета, оттен-
ков красный рубин, зеленый мох или  
серебро). Ценителям натуральных  
материалов рекомендуем присмотреть-
ся к сэндвич-панелям, цвет которых 
имитирует древесину: вишню, орех 
или золотой дуб.

Въездные ворота ADS400 можно 
оснастить автоматикой – и тогда управ-
лять ими будет вдвойне легко и при-
ятно. За автоматизацию конструкции 
отвечают надежные электроприводы 
NICE – простым нажатием на кнопку 
дистанционного пульта вы откроете и 
закроете въездные ворота.  

Повышенная безопасность – 
неотъемлемый атрибут всех изделий 
торговой марки «АЛЮТЕХ». Не ста-
ли исключением и въездные воро-
та серии ADS400. Конструкция мо-
жет быть оснащена специальными 
фотоэлементами, которые контроли-
руют открытие и закрытие ворот, обес-
печивая безопасный проход людей,  
домашних питомцев, проезд  
автомобиля.

Для дополнительного комфорта 
группа компаний «АЛЮТЕХ» пред-
лагает вам оснастить въездные ворота 
рядом стоящей калиткой, которая обес-
печит удобный проход на территорию. 
Дизайн калитки гармонично сочета-
ется с внешним видом ворот, позво-
ляя создать единство стиля. Калитка 
оснащена современной и удобной руч-
кой от европейского производителя. В  
качестве полезной опции, в калитку мо-
жет быть установлена электрозащелка 
– современный электрический замок, 
который в дальнейшем позволит уста-
новить домофон. 

В группе компаний «АЛЮТЕХ» 
знают, как воплотить в жизнь идеаль-
но подходящую для вас и вашего дома 
конструкцию въездных ворот. Таких, 
которые приятно открывать навстре-
чу гостям и новым счастливым дням  
вашей жизни.

Заказать ворота «АЛЮТЕХ» можно 
у официального партнера Группы 
компаний «АЛЮТЕХ» в Виннице 

ООО «ТОРОС ВОРОТА»,  
ул. Келецкая, 54Д, 

тел:(067)441-64-61; 57-22-88
www. vorota.vn.ua

в   О   р   О   Т   а

АЛЮТЕХ
группа компаний
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Згідно ст. 244 Цивільного кодексу 
України довіреністю є письмовий до-
кумент, що видається однією особою 
іншій для представництва перед треті-
ми особами.

Нотаріуси в свою чергу посвідчують 
довіреності, складені від імені фізич-
ної особи або юридичної особи, на 
ім’я однієї або кількох осіб із чітко ви-
значеними юридичними діями, які на-
лежить учинити представникові.

 Довіреність та її скасування підля-
гають обов’язковій реєстрації в Єдино-
му реєстрі довіреностей. Довіреність 
на вчинення правочину, який відповід-
но до його змісту може бути вчинений 
лише особисто довірителем, нотаріу-
сом не посвідчується. Довіреність на 
укладання договору дарування, у якій 
не встановлено імені обдаровуваного, 
є нікчемною.

Особа, яка бажає видати довіреність, 
має бути повністю дієздатною. На ви-
дачу неповнолітньою особою (з 14 до 
18 років) довіреності щодо транспорт-
них засобів або нерухомого майна 
повинна бути письмова нотаріально 
посвідчена згода батьків (усиновлюва-
чів) або піклувальників і дозвіл органу 
опіки і піклування.

У тексті довіреності мають бути  
зазначені місце і дата її складання (під-
писання), прізвища, імена, по-батькові 
(повне найменування юридичної осо-
би), місце проживання (місцезнахо-
дження юридичної особи) представ-
ника і особи, яку представляють, а 
в необхідних випадках і посаду, яку 
вони займають. У довіреностях на ім’я 
адвокатів зазначаються їх статус та 
членство в адвокатському об’єднанні 
(якщо адвокат є членом адвокатського 
об’єднання). Для посвідчення нотарі-
усом довіреностей необхідні наступні 
документи: паспорт (із вклеєною фо-
токарткою по досягненні особою 25 
та 45 років), ідентифікаційний код, та 
інші документи що стосуються зміс-
ту самої довіреності. Строк, на який 
може бути видана довіреність, визна-
чається цивільним законодавством 
України. Якщо строк довіреності не-
встановлений, вона зберігає чинність 
до припинення її дії.

Представництво за довіреністю при-
пиняється у разі: закінчення строку 
довіреності; скасування довіреності 
особою, яка її видала;відмови пред-
ставника від вчинення дій, що були ви-
значені довіреністю, припинення юри-
дичної особи, від імені якої видано 
довіреність; припинення юридичної 
особи, якій видана довіреність; смерті 
особи, яка видала довіреність, оголо-
шення її померлою, визнання її неді-
єздатною або безвісно відсутньою, об-
меження її цивільної дієздатності.

Терещенко Валентина Василівна,
приватний нотаріус,
вул. Ленінградська, 36

тел: (0432) 27-99-97; (067)90-900-992

Посвідчення  довіреностей
ЛЮДИНУ ВІД ТВАРИНИ 

ВІДРІЗНЯЄ РОЗУМ
Бог створив людину не для того,

щоб вона поїдала іншу людину
В. Душко

Вказана історія є документальною і ви-
кликає жах від того, що молода людина 
(прізвище не вказуємо, тому що матеріа-
ли справи знаходяться в суді) протягом 7 
років через судову гілку влади знущається 
над своєю тіткою, якій 76 років. Його тіт-
ка разом із покійним чоловіком побудува-
ли будинок. Вони офіційно набули право 
власності. На той час племінник тільки на-
родився. Не могла знати тітка, що народже-
не дитя через 47 років подасть матеріали 
до суду з метою отримати частку будинку, 
до якого не має будь-якого відношення. Він 
навіть не надав заяви на поновлення стро-
ку позовної давності.

На превеликий жаль, суд не взяв до уваги 
порушення молодою особою вимог ст. 119 
(Форма і зміст позовної заяви) Цивільно-
процесуального Кодексу України. Суд не 
взяв до уваги й те, що молода особа протя-
гом 7 років подавала матеріали в суди, що 
склали16 позовних заяв. Тітка вимушена 
була ходити по судах і взяти участь у 100 
судових засіданнях. Такі дії молодої особи 
направлені на скорочення життя тітки. Хто 
ж цей чоловік: людина чи тварина?

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Якщо Вам треба 
отримати документальні матеріали про 
звірячі відношення молодої особи до сво-
єї тітки можете звертатись за телефоном  
69-96-76, моб. 067-76-70-365

ПОРАДИ ДЛЯ ЧИТАТІВ. ШАНОВНІ 
ДРУЗІ! Пам’ятайте, що близька для Вас 
особа може втратити людське обличчя і 
стати страшнішою за тварину. Навіть мо-
лоді пацюки проявляють турботу до ста-
рих пацюків. У мене є чисельні матеріали 
про те, що людина заради грошей втрачає 
людське обличчя. Бережіть себе від осіб, 
які не мають нічого святого.

З повагою, В.П. Душко,
голова правозахисної Асоціації «Адвокасі – АЗА»

СОцІАЛьНИй ЗАХИСТ 
ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА ТА 

ДІТЕй-ІНВАЛІДІВ
Відповідно до прийнятих змін від  

4 липня 2013 року № 410-VII до статті 3 
Закону України «Про державну соціаль-
ну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам» надбавка на догляд за 
дитиною-інвалідом становить 50% від 
прожиткового мінімуму на дитину від-
повідного віку, надбавка за дитиною-ін-
валідом підгрупи А становить 100 % на 
дитину відповідного віку.

Надбавка на догляд за дитиною-інва-
лідом віком до 18-ти років призначається 
одному із непрацюючих батьків, усино-
вителів, опікуну, піклувальнику, які фак-
тично здійснюють догляд за дитиною-
інвалідом, при цьому одинокій матері 
(одинокому батьку) така надбавка при-
значається незалежно від факту роботи. 
Одинокою матір’ю (одиноким батьком) 
вважається особа, яка має право на при-
значення допомоги на дітей одиноким ма-
терям відповідно до Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми», 
крім вдів та вдівців. Розмір надбавки на 
догляд за дитиною-інвалідом віком до 
18-ти років визначається, як 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку.

Консультацію можна отримати 
за тел.: 50-86-24 або за адресою, 

м. Вінниця вул. Островського, 85.

Заремблюк Г. М.
начальник відділу 

призначення соціальних 
допомог та компенсацій
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Этой мыслью задаются практически 
все, кто когда-либо продавал что-либо. 
Но как это сделать на практике знают 
далеко не многие, и часто сами оттал-
кивают своих потенциальных клиен-
тов. Как правильно продавать, и на что 
сделать ставку - попробую рассказать 
в этой статье.

Первая потребность - «комфорт». 
Любой товар или любую услугу мож-
но купить из-за комфорта. Это зави-
сит больше не от товара/услуги, а от 
клиента. Даже если товар/услуга не 
направлена на повышение уровня  
комфорта, можно делать на это акцент  
и вызвать эмоциональное желание 
клиента купить.

Второй мотиватор покупки -  
уверенность, надежность, безопас-
ность. Защитные сигнализации, мета-
ллические двери люди покупают для 
того, чтобы обезопасить себя и свое 
имущество. Сделайте завязку, распи-
шите проблематику, усугубите и до-
ведите ее до пика, до кульминации и 
потом сделайте развязку, упомянув те 
конкурентные преимущества, которые 
есть в вашем товаре.

Третий мотив покупки - это пре-
стиж. Дорогие часы и ручки, дорогая 
одежда, портфели, очки известных 
брендов, дорогие автомобили  
приобретаются из-за престижа.

Четвертый мотиватор покупки - 
это общение. Очень многие вещи люди 
покупают из-за желания пообщаться: 
торт на работу, алкогольные напит-
ки, цветы и т. д. Мотиватор общения 
является одним из самых сильных. 
Поэтому если ваш товар или услу-
га облегчает возможность общения, 
клиенты с радостью его приобретают.

Пятый мотиватор - это любозна-
тельность. Чего только люди не поку-
пают из-за желания попробовать или 
узнать что-то новое.

Шестой мотиватор - это 
выгода. Выгодно - не значит дешево.  
Выгодно - значит убедить клиента, 
что по сравнению с другими товарами 
этот товар является более выгодным 
приобретением; возможно, более до-
рогим, но более экономным или более 
производительным.

Седьмой мотив покупки -  
авторитет. Если вы скажете, что такие 
часы носит известный политик или 
крупный бизнесмен, что на такой же 
машине ездит популярный шоумен, 
что в этой квартире жил поэт - все это 
сильно стимулирует определенную  
категорию клиентов к покупке.

Восьмой из мотивов покупки - 
это здоровье. Люди готовы тратить 
значительные суммы для того, чтобы 
чувствовать себя хорошо и чтобы 
быть здоровыми. Если ваш товар/
услуга способствует сохранению здо-
ровья, защите здоровья или напрямую  
восстанавливает его, это также являет-
ся сильным мотиватором для покупки.

Надеюсь, что данный материал  
будет вам полезным и поможет  
увеличить продажи.

Виктор Рудь,
член Молодёжной 

организации журналистов

Нещодавно, групі студентів-журна-
лістів другого курсу Вінницького пе-
дагогічного університету пощастило 
побувати в студії Першого національ-
ного телеканалу.

Нашим екскурсоводом була дирек-
тор музею ТБ Лариса Богданова. Саме 
вона ознайомила майбутніх журналіс-
тів із життям каналу за кадром. Спо-
чатку ми потрапили в музей. Екскурс 
у минуле дав змогу доторкнутися до 
історії. Перші мікрофони, диктофони, 
відеокамери, комп`ютери, телефони 
та обладнання для монтажу відеоплі-
вок – усе це можна було побачити там. 
Саме з цієї техніки розпочалася робота 
та перші зйомки. Також з уст пані Ла-
риси дізналися про історію заснування 
та розвиток каналу. На сьогодні Пер-
ший національній – єдиний в Україні, 
що забезпечує покриття 97% території 
держави. Його програми орієнтовані 
на всі соціальні верстви населення. 
Передачі можуть дивитися не лише в 
Україні, а й далеко за її межами. 

Наступним етапом було знайомство 
з особливістю роботи тих, хто зали-
шається за кадром та структурою Пер-
шого національного. Мас-медівники 
відвідали величезні приміщення, де 
знімають передачі та ток-шоу. Осо-
бливо вразила величезна кількість 
якісної освітлюваної техніки, камер та 
спеціалістів, що задіяні в зйомках. Та-
кож ознайомилися з апаратно-студій-
ним блоком. Велику роль відіграють 
працівники, які оформлюють студії, 
встановлюють декорації, займаються 

зйомкою та монтажем матеріалів. Їх 
робота надзвичайно плідна та опера-
тивна, адже від них залежить якість та 
своєчасний вихід передач.

Далі побували у «Newsroom». Саме 
тут, молоді журналісти відчули і поба-
чили оту відповідальність та злагодже-
ну роботу колективу перед і в прямому 
ефірі, де кожна людина відіграє неаби-
яку роль та не має права на помилку. 
Мали змогу познайомитися зі Світла-
ною Леонтьєвою – ведучою новин. 

Вінницькі студенти-журналісти 
отримали багаж цінної інформації та 
позитивні емоції. Пройнялися тією 
атмосферою та на кілька годин стали 
частинкою одного великого цілого – 
Першого національного. Працівни-
ки телеканалу не просто виконують 
свою роботу, а займаються улюбленою 
справою. Це досвідчені та талановиті 
професіонали, які роблять наше життя 
цікавішим та інформативнішим. Не-
дарма Національну телекомпанію на-
зивають «кузнею кадрів» українського 
телебачення.

Катерина Зулінська



16 17

Випуск №35 від 1 листопада 2013 р.Журнал-довідник Журнал-довідникчитай більше на www.vinnicya.vn.ua

Українці обурено реагують на підви-
щення цін, а не зарплатні, збільшення 
пенсійного віку, підвищення тарифів 
на комунальні послуги, але рідко по-
мічають глобальніші проблеми, на-
приклад, покинуті діти у пологових 
будинках, лікарнях, на смітниках. 
Утім, за останні два роки, приміром, у 
Вінницькому пологовому будинку № 2 
не було матерів, які відмовлялись від 
дітей.

Добре, коли в цих покинутих дітей 
знаходяться родичі, бо життя в при-
тулках – не найкраще. У працівників 
дитячих будинків на покинутих дітей 
фізично не вистачає уваги та сил, ін-
коли просто бажання, а в держави по-
стійно немає коштів. Центри соціаль-
них служб також почали свою працю 
щодо запобігання відмов від дітей з 
2004 року. Таким чином, у 2004 році 
в Україні було покинуто 1549 немов-
лят, у 2005 р. – 1246, у 2006 р. – 998, у 
2007 р. – 1027, у 2008 р. – 909, в 2009 
р. – 865. Станом на 2011р. в Україні на-
лічувалось 15-20 тисяч покинутих та 
бездомних дітей. А в 2013 р. відмов-
ляються від новонароджених дві з 10 
жінок. За даними Вінницького облас-
ного центру соціальних служб сім’ї, 

А чи знаєте Ви, хто такий  
омбудсмен і які його обов’язки перед 
суспільством? Адже не щодня зустрі-
неш таких людей.

Омбудсмен – це посадова осо-
ба, на яку покладені функції контр-
олю за дотриманням законних прав та  
інтересів громадян в діяльності ор-
ганів виконавчої влади і її посадових 
осіб. На сучасному етапі, посада ом-
будсмена існує в понад 100 країнах 
світу. Необхідність у таких людях в 
більшості дає знати про себе тоді, 
коли органи влади не дотримуються  
належного контролю у сфері управ-
ління. Власне кажучи, саме тому й ви-
никає потреба у додатковому захисті 
прав і свободи людини.

Вінницькі омбудсмени щороку  
беруть активну участь у проведенні  
заходів соціального спрямування, 
серед яких: конкурс дитячих малюн-
ків на асфальті до Дня захисту ді-
тей, «Молодь Вінниці за життя без  
СНІДу». Омбудсмени для виконання 
своїх обов’язків опираються не лише 
на закони, а й на істину справедливос-
ті та рівності.

Мала Молодіжна соціальна акаде-
мія є одним із напрямків роботи з мо-
лоддю Вінницького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. У рамках цієї програми група 
отримує навички соціальної роботи, 
спілкування та розвитку особистості. 
Заняття з учасниками академії прово-
дяться психологами та соціальними 
працівниками за різними темами та 
напрямками.

Омбудсмени неодноразово беруть 
участь у профілактичних заходах 
щодо попередження в суспільстві не-
гативних явищ, а саме: профілактика 

дітей та молоді в регіоні статистика 
цієї проблеми така: у 2008 р. було 14 
повідомлень про відмову від дітей, з 
яких 7 були реалізовані. У 2009 р. було 
13, з яких 4 відмови. У 2010 р. – 20, з 
яких 12 відмов. У 2011 р. – 17, в т.ч. 2 
відмови. У 2012 р. – 22 повідомлення, 
з яких було 7 відмов і 2013 р. надійшло 
8 повідомлень і лише одна відмова.

У 2004 р. було затверджено положен-
ня про встановлення консультативних 
пунктів у пологових стаціонарах, жі-
ночих консультаціях та будинках дити-
ни. У Вінницькій області таких пунк-
тів 36 і 2 в будинках дитини. Якщо із 
жіночої консультації надходить інфор-
мація про майбутню матір, яка вже ви-
рішила покинути дитину, представник 
соцслужби проводить з нею профілак-
тичну бесіду та пропонує свою допо-
могу.

– Протягом двох місяців жінка ще 
може повернути свою дитину або ж 
може написати тимчасову відмову і 
відправити маля в будинок дитини не 
більше ніж на півроку, – говорить пра-
цівник Вінницького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Інеса Юскова. – Та це не кра-
щий варіант, адже дитина від цього 
дуже страждає, вже в перші місяці 
свого життя вона не буде відчувати 
материнського тепла.

Молодь, діти, сім’я – найбільші  
цінності держави, її майбутнє. Якщо 
хочете жити у щасливому світі,  
робіть добро і все навколо зміниться на  
краще!

Вікторія Надкирнична

паління, алкоголізму, наркотичної за-
лежності, ВІЛ/ СНІДу.

Директор Вінницького міського цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Світлана Сулімова говорить: 
«Омбудсмен зобов’язаний допомага-
ти у вирішенні питань, пов’язаних із 
захистом прав та інтересів дітей, бра-
ти участь в обговоренні та прийнятті 
важливих рішень, інформувати молоде 

покоління про їхні права та обов’язки, 
виступати на захист слабших».

Окрім неї з вінницькими омбудсме-
нами займаються: Євгеній Косарєв 
– заступник директора, Ірина Ковилі-
на – психолог, Наталія Богачук – голо-
вний спеціаліст, Дмитро Калита (соц. 
працівник) та Валерій Варич – провід-
ний юристоконсульт.

Діяльність дитячих омбудсменів 
забезпечить можливість кожній ди-
тині бути почутою і саме тому, поді-
бну практику потрібно проводити не 
лише у Вінниці, а й у райцентрах та 
сільській глибинці. Щоб слово «ом-
будсмен» було не тільки почутим, а й 
відчутним.

Наталія Гавриш
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Я очень часто наблюдаю за отноше-
ниями близких и знакомых мне пар 
и удивляюсь, какие мы все разные  
личности, индивидуальности, люди…

У кого-то отношения строятся на  
доверии и полном взаимопонима-
нии, у кого-то на юморе и личном  
пространстве. У одних что-то стало 
очень привычным и открытым, а для 
других те же темы вызывают ужас и 
презрение. Ясно одно – у каждого из 
нас, наверное, есть свой секрет особых 
и счастливых отношений и видим мы 
их абсолютно по-разному.

Но, увы, еще не все мы встрети-
ли своих единственных и своих по-
ловинок. Кто-то по-прежнему ждет 
и верит в «ту самую» встречу в «том 
самом» нужном месте с «тем самым» 
необходимым человеком. А кто-то 
«хватается» за того, кто встретился и 
вовсе не задумывается о том, что лю-
дей много, а родственная душа всего 
одна.

Я помню один западный фильм, в 
котором молодая девушка спросила 
у своей такой же молодой подруги: 
«Зачем ты выходишь за него? Ты ведь 
его не любишь!» На что та ответила: 
«Пойми, я не могу вечно ждать прин-
ца и искать идеал как ты! А вдруг, я 
никогда его не встречу! И умру совсем 

одна. А он даже очень ничего, хорошо 
относиться ко мне и он меня уважает».

Но достаточно ли только этого для 
совместной жизни? Ведь, как гово-
риться, жизнь пройти – не поле пере-
йти. И почему мы так боимся одино-
чества? Почему людей делят не только 
на богатых и бедных, но и «в паре» 
и «без»? Я заметила, как некоторые 
девочки встречают своих давних 
знакомых и спрашивают что-то типа: 
«Как там твой?» И слышат абсолютно 
спокойный и неэмоциональный ответ: 
«Мы разошлись». И понеслась: «бед-
няжечка, не волнуйся, ты обязательно 
еще кого-то встретишь». Что это за 
сострадание? Конечно, встретит, ей 
ведь не восемьдесят лет! И никого-
то, а именно того, кого надо! Потому, 
что если думать головой (простите за 
прямоту), то можно прожить замеча-
тельную жизнь с любимым человеком, 
родить от него детей и построить дом, 
только не сразу. Всему свое время. 
Нужно уметь ждать. Не кидаться на то, 
что подвернулось и не страдать о том, 
что «всех нормальных уже разобра-
ли». Не разобрали! Просто, немного 
оптимизма. Не ищете тех, с кем «стер-
пится и слюбится». Ищете того или ту, 
без которого/которой уже просто нель-
зя жить. И почему-то именно в этой 
статье вспоминаются слова писателя 
Э. Сафарли: «Надо уметь выстоять и 
не выходить замуж за просто «хороше-
го парня» - ищете именно «своего». Не 
половинку, а именно «своего» челове-
ка. Вы его сразу узнаете. Как? А вы 
будете похожи, хотя на первый взгляд 
совершенно разные!»

Так что желаю вам встретить именно 
вашего человека и бороться за счастье 
всегда, ведь оно того стоит! Не так ли?..

Владислава Орехова

И лучше будь один, чем вместе с кем попало…

Напевно, за час існування людства 
найуживанішими словами є «кохання» 
та «любов». Але сьогодні, ми все часті-
ше зустрічаємося зі стереотипами, що 
провокують суспільство засуджувати, 
критикувати, заздрити стосункам ін-
ших. Однією із найпоширеніших тем, 
що піддається критиці, є «віковий» 
стереотип закоханих. І чомусь при-
казка «Любви все возрасты покорны» 
найчастіше стосується лише великої 
різниці у віці між чоловіком і жінкою, 
де представниця слабкої статі молод-
ша за чоловіка. Але коли питання за-
ходить до стосунків між дорослою 
жінкою та молодим хлопцем – грані 
людських осудів стрімко підіймають-
ся вгору! Ніби, такі стосунки можливі 
тільки за розрахунком, де «мачо» за-
звичай має на меті «розкрутити маму-
сю».

«А як тоді стосунки знаменитос-
тей?» - запитаєте ви. Адже усім відо-
мо, що у рамках подібного нерівного 
шлюбу живуть такі відомі особистості 
як Алла Пугачова та Максим Галкін, 
Гвінет Пелтроу і Кріс Мартін, довгий 
час були разом Мадонна та Гай Річі, 
Демі Мур та Ештон Кетчер. Як часто 
люди, кохаючи один одного, живуть 
щасливо, незважаючи на стереотипи. 
Однак, ми звикли запитувати поради 
в оточуючих, жити «чужими долями» 
і сусідськими плітками. І коли справа 
доходить до вибору, в кого ж закохува-
тися, «одягаємо» на власного обранця 
підсвідомо й свідомо відібрані риси. 
Якщо «не одягається» – не підходить, 
«десь жме» – підлатаємо з часом, «на-
лізло» – хоч одразу в РАЦС. А як тоді 
бути з віком? Аби дізнатися, що ж вар-
то робити парі, я вирішила запитати 

думку психолога Вікторії Кульпекіної:
– Останнім часом з’явилася тенден-

ція у відносинах, де жінка старша за 
свого чоловіка. Наше суспільство не 
готове сприймати такі шлюби, адже 
сторіччя тому було прийнято видава-
ти дівчину заміж ледь не з 15 років, 
не даючи права навіть обрати собі ко-
ханого. Законний чоловік був завжди 
старшим і міг забезпечити сім’ю.

Насправді, хто буде старшим - жінка 
або чоловік, зовсім не важливо. Якими 
б не були шлюбні вікові поєднання, є 
певні нюанси: важливий не тільки вік 
подружжя, а й психологічні особли-
вості кожного, їхня особистісна сис-
тема цінностей. Віковий розрив має 
значення тільки тоді, коли він великий 
настільки, що жінка і чоловік нале-
жать до різних поколінь. У парах з різ-
ницею у віці від двадцяти років і біль-
ше, один партнер зазвичай грає роль 
наставника, інший – роль учня. Якщо 
ці ролі подружжю дійсно підходять, у 
цьому шлюбі може бути щастя. Якщо 
ні - виникає великий ризик «розриву» 
цих відносин.

Наталі Возбранюк

ПсИхологія нерівнИх за віком стосунків 
або «синдром алли Пугачової»
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При цукровому діабеті прийом  
лікарських засобів – це важлива, але 
не єдина умова повноцінного життя. 
Потрібно, щоб сам хворий став ак-
тивним і відповідальним учасником 
всього комплексу заходів, необхідних 
при цьому захворюванні (контроль 
перебігу захворювання та його само-
контроль). Поняття самоконтролю при 
цукровому діабеті передбачає: контр-
оль показників крові та сечі; контроль 
та догляд за тілом, стопами, зубами, 
порожниною рота, заняття спортом, 
контроль за вагою тіла.

Метою самоконтролю є досягнення 
стійкої компенсації захворювання та 
попередження ускладнень. Це дося-
гається регулярним самовизначенням 
глюкози крові. Хворим на діабет типу 
1 на фоні підібраного спеціалістом  
лікування бажано проводити в до-
машніх умовах визначення вмісту цу-
кру в крові не менше 5 разів на добу  
перед основними прийомами їжі та  
через 2 години після них для контролю 
дози короткого або ультракороткого 
інсуліну, яка вводиться перед вживан-
ням їжі. Інколи необхідно визначити 
вміст цукру в крові о 3 годині ночі  
та 6 годині ранку для уточнення  

відсутності нічної гіпоглікемії. Хво-
рим на діабет 2 типу на інсулінотерапії 
потрібно визначати показники цукру 
крові 2-3 рази на добу в різні дні до та 
через 2 години після прийому їжі. На 
таблетованих цукрознижуючих препа-
ратах не менше 1 разу на добу в різний 
час +1 глікемічний профіль (7 раз на 
добу). Також важливим є дотримання 
рекомендацій:

• Ведення «щоденника самоконтро-
лю хворого на цукровий діабет», запис 
результатів визначення рівня глюкози 
в крові та всіх інших показників, що 
визначають в процесі самоконтролю. 
Регулярний контроль за вмістом глю-
кози та ацетону в сечі.

• Не потребуюча попередньої кон-
сультації лікаря грамотна самокорек-
ція дозувань; цукрознижуючих засо-
бів, харчування та способу життя.

• Контроль ваги тіла та відповіднос-
ті харчування загальним принципам та 
вимогам раціонального харчування.

• Контроль допустимого фізичного 
навантаження.

• Контроль стану стоп, догляд за 
ними.

• Контроль артеріального тиску.
• Виконання рекомендованих тер-

мінів лабораторного аналізу крові, 
контрольних оглядів офтальмологом, 
стоматологом, нефрологом й іншими 
спеціалістами.

Слід розуміти, що захворювання 
діабетом є неприємним супутником 
життя, але таким, з яким можна довгі 
роки співіснувати та жити активно та 
повноцінно.

ВОКЕД
Гуріна Н.І., Костюк Н.В., Оначенко Л.С.

Ревнощі – це відчуття, що виника-
ють хоча б раз у житті кожного з нас. 
Та не у кожного бувають патологічні 
ревнощі. Де межа між нормою та па-
тологією? Патологічні ревнощі - без-
підставні, необґрунтовані, надумані. 
На мою думку, найбільш виражено та 
яскраво симптоматику даного стану 
описав В. Шекспір у своїй п’єсі «Отел-
ло венеціанський мавр». Мабуть тому 
в сучасних виданнях цей термін зву-
чить, як «синдром Отелло».

Розглянемо стани, що призводять 
до виникнення даного синдрому. 

Здебільшого, це маячні ідеї ревнощів, 
що досить часто виникають при ши-
зофренії. В цьому випадку виникають 
дивні зовні нелогічні, нереальні асо-
ціативні зв’язки. Такі пацієнти пере-
глядають свої спогади і трактують їх 
по-своєму, вони абсолютно впевнені, 
що їх партнер зраджує їх.

До функціональних розладів, при 
яких виникають маячні ідеї подруж-
ньої зради, відносять також депресії. 
Часто депресії супроводжуються від-
чуттям власної невідповідності та не-
вдачі у відносинах із партнером мо-
жуть призвести до маячних ревнощів. 
Інколи на фоні ревнощів виникає де-
пресія. У цих випадках досить склад-
но визначити, що виникло першим.

Також маячні ідеї ревнощів виника-
ють при органічних враженнях голов-
ного мозку. Нерідко вони супроводжу-
ються невмотивованими спалахами 

агресії, які швидко проходять і зміню-
ються благодухістю. Нав’язливі ідеї, 
також є причиною виникнення патоло-
гічних ревнощів. Пацієнти визнають, 
що ці думки безпідставні, в зв’язку із 
цим відчувають себе винними, та при 
цьому, постійно намагаються переві-
рити усе, їм важко не думати про зра-
ди, вони обмежують дії свого партне-
ра, часто випробовують на «вірність». 
Надцінні ідеї – пацієнт постійно думає 
про це, намагається усе перевірити, 
не відчуваючи провини. Під впливом 
раціональних фактів цей симптом  під-
дається корекції.

Чим небезпечні патологічні ревно-
щі? Люди вважають своїх партнерів 
винними, поки вони не доведуть про-
тилежного та цього ніколи не відбува-
ється. Героїчні спроби з ціллю довести 
свою невинність або спростувати зви-
нувачення, завжди приречені на не-
вдачу, так як ірраціональні думки па-
цієнтів не корегуються раціональним 
шляхом. Патологічні ревнощі часто су-
проводжуються суїцидальними думка-
ми. Агресивні вчинки по відношенню 
до партнерів можуть спричинити від-
чуття щирого каяття, що у свою чергу 
може призвести до суїцидальних дій. 
Ці хворі можуть вчинити самогубство 
як покарання для свого партнера.

Під впливом патологічних ревнощів 
пацієнти конфліктують, намагаються 
проявити агресію, нерідко стражда-
ють діти. У таких сім’ях напружена, 
тривожна атмосфера. Життя в такому 
мікрокліматі призводить до важких 
стресів, а у дітей на їх фоні формують-
ся комплекси, такі діти будують своє 
життя за єдиним відомим їм зразком.

Аліна Кобець,
лікар психіатр 15 відділення ВОПНЛ 

ім. О.І. Ющенка,
http://vopnl.ucoz.co.uk/
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В інтернеті з’явилась сенсаційна ін-
формація про те, що вітамін “В17” за-
побігає виникненню і знищує злоякісні 
пухлини. Автор програми – американ-
ський письменник Едвард Гріффін.

Ще в 1952 р. біохімік із Сан-Франциско 
Ернст стверджував, що рак виникає через 
незбалансоване харчування і відсутність 
у їжі вітаміну “В17”. Але це не влашто-
вувало гігантську фармацевтичну інду-
стрію, яка отримувала мільярди з про-
дажу дорогих медикаментів. Якщо ця 
проблема могла бути вирішена простим 
вітаміном, то цей багато мільярдний біз-
нес був би знищений за один день.

Прогресивно мислячий біохімік Ернст 
висловив ідею, що рак також виникає  
через відсутність відповідних компонен-
тів у їжі, що зустрічаються у 1200 рос-
линах по всьому світу і, які він назвав 
нітролицидами. Найбільше ж їх у насінні 
фруктів, глоді, сорго, маніоко, гіркому 
мигдалю – продуктах практично ви-
ключених із повсякденного харчування. 
Тому рак – це хронічне захворювання, 
яке погано піддається, або зовсім не під-
дається медикаментозному лікуванню. 
Доктор Криб звернув увагу, що тварини, 
особливо, коли вони хворі, завжди шу-
кають відповідну траву, не зважаючи на 
те, що їх достатньо годують. А це саме 

ті трави, в яких багато нітролицидів – ві-
таміну “В17”. Мавпи в зоопарках розби-
вають кісточки абрикосів чи персиків і 
з’їдають. Їх спонукає до цього інстинкт, 
хоча вони ніколи не бачили цих фруктів 
раніше. Саме в насінні найбільша кон-
центрація вітаміну “В17”, що запобігає 
раку. Звичайно, це потребує багаторічних 
досліджень на тисячах пацієнтах, але, 
на щастя, це вже зроблено. У князівстві 
Хунза біля Гімалайських гір, люди ніколи 
не хворіють на рак і живуть 100 і більше 
років. Сучасна медицина не може пояс-
нити, чому там ніколи не було раку, але 
цікаво відзначити, що їжа Хунза в 200 
разів більше, ніж у американців, містить 
в собі вітаміну “В17”. Найбільше ж там 
цінуються кісточки абрикос, в яких най-
більше нітролицидів. У складі вітаміну 
“В17” є потужна отрута – ціанід, який 
не шкідливий для здорової клітини, але 
смертельний для ракової. Це доведено в 
багатьох біохімічних дослідженнях.

Українська екологічна асоціація  
«Зелений світ» завжди стверджувала, що 
в природі є ліки від усіх хвороб і їх треба 
лише знайти та правильно застосувати. 
Так вдихання звичайної повареної солі 
запобігає таким захворюванням як: грип, 
ангіна, скарлатина, вітрянка, запалення 
легенів, бронхіт, астма і навіть туберку-
льоз. Вітамін “С” лікує цингу, вітамін “В” 
– пілагру, то, можливо, і вітамін “В17” є 
найпотужнішим засобом проти раку? Як 
би там не було, але намагайтеся збалан-
сувати своє харчування природними про-
дуктами і менше бігайте по супермарке-
там за яскравими етикетками. 

Валерій Кульматицький,
еколог

У осінньо-зимовий період значно 
зростає рівень захворювань на застуду 
й грип. Звичайно, в аптеках багато за-
собів для усунення симптомів ГРЗ, але 
з давніх-давен існує не менш ефектив-
ний і природний засіб для лікування 
та профілактики не лише застуди, а 
й дуже багатьох недуг, це – цибуля. І, 
не зважаючи на цьогорічне зростання 
в ціні, цей овоч активно використову-
ють не лише на кухні. Він є одним з 
основних незамінних засобів народної 
медицини. У старовину, лікарі вва-
жали цю рослину панацеєю від усіх 
хвороб. Цибулю і часник знаходили в 
саркофагах із муміями в єгипетських 
пірамідах, побудованих шість тисяч 
років тому, що свідчить про широке їх 
поширення ще в ті далекі часи.

Хімічний склад цибулі дуже багатий. 
Її сік містить комплекс цукрів, ефір-
ні масла, ферменти, глікозиди, фла-
воніди, фітонциди, тобто «рослинні 
губителі» мікробів. Завдяки останнім 
ми «плачемо» під час чищення та на-
різання цибулі. Вони знищують мікро-
би, стрептококи, дизентерійну, диф-
терійну, туберкульозну палички. Так, 
достатньо протягом трьох хвилин по-
жувати цибулю або часник, щоб убити 
в роті всі бактерії. Крім того, в цибулі 
міститься протеїн, сахароза, мальтоза, 
фруктоза, полісахариди, білки, жири. 
Вона багата на вітаміни С, А, D, В1, 
В2, В6, Є, РР; містить кальцій, калій, 
натрій, магній, фосфор, залізо, йод, 
органічні (лимонну, яблучну) кислоти. 
Зокрема, цей пекучий овоч вважаєть-

ся одним з найкращих натуральних 
джерел вітаміну С, і в цибулі його на-
багато більше, ніж в апельсинах або 
лимонах! Тому регулярне вживання, 
переважно в свіжому вигляді, поліп-
шує функції імунної системи, а також 
знижує ризик простудних та інфекцій-
них захворювань. Із цибулі ріпчастої 
готують спиртову витяжку для стиму-
ляції серцевої діяльності, покращення 
секреторної діяльності залоз травної 
системи. Цибуля заспокійливо діє 
на нервову систему, активізує обмін  
речовин, сприяє очищенню крові. Ци-
буля і часник сприяють кращому пере-
травленню жирної і м’ясної їжі. Вони 
є незамінною приправою до багатьох 
страв. Підсмажена на олії цибуля на-
дає стравам приємний смак і аромат.

Але користь - користю, а зловжива-
ти цибулею теж не рекомендується. 
Є також і протипоказання, при яких 
її вживання не бажане. Це важка хво-
роба печінки, нирок, а також виразка 
дванадцятипалої кишки і шлунка. 

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів

ЧИм  корИсна  цИбуля



24 25

Випуск №35 від 1 листопада 2013 р.Журнал-довідник Журнал-довідникчитай більше на www.vinnicya.vn.ua

1. Те, кто спит 6-7 часов, меньше 
подвержены риску преждевременной 
смерти, чем те, кто спит по 8 часов. 
Но у спящих менее 5 часов по ночам 
в три раза чаще возникают психичес-
кие проблемы, чем у тех, кто спит по 
8-9 часов.

2. Нет для человека лучшего звука, 
чем его произнесенное имя. Первое, 
что надо запоминать при знакомстве - 
имя. Это основное правило установки 
хороших отношений.

3. Чтобы быстро уснуть, надо лечь 
на спину, вытянуться, расслабить все 
тело, закрыть глаза и под закрытыми 
веками закатить зрачки наверх. Это 
нормальное состояние глаз во время 
сна. Приняв это положение, человек 
засыпает быстро, легко и глубоко.

4. Психологи определили, что жен-
щине достаточно всего 45 секунд 
для того, чтобы оценить незнакомого 
мужчину. Из них 10 секунд она стро-
ит общее впечатление о фигуре, 8 се-
кунд оценивает глаза, 7 секунд смо-

трит на волосы, 10 секунд - на губы 
и подбородок, 5 секунд - на плечи.  
А последние 5 секунд смотрит на об-
ручальное кольцо - если оно есть:)

5. Лучшим средством от забот, 
тревожности и стресса ученые из 
Оксфордского университета призна-
ли чтение. Это занятие оказывает 
более быстрый эффект на организм 
чем принятие алкоголя, прогулки,  
чаепития или прослушивания музыки.

6.  Даже если вы можете похвас-
таться несколькими тысячами друзей 
в соцсетях, на самом деле их у вас на-
много меньше. Психологи и антропо-
логи выявили «число Данбара» – то 
есть максимальное число близких 
связей, которое может иметь человек, 
и оно составляет от 50 до 150.

7. Учёные установили, что чем 
«громче» и увереннее заявления спо-
рщика, тем больше у него шансов 
одержать победу в дискуссии. Иными 
словами, говорите уверенно, даже 
если знаете, что неправы.

8. Если человек пытается что-то 
вспомнить, но при этом продолжает 
смотреть вам в глаза, будьте уверены - 
вас обманывают.

9. Женщины чувствуют себя 
любимыми, общаясь лицом к лицу 
со своим партнером, мужчины, на-
против, испытывают эмоциональную 
близость в общении, когда они рабо-
тают, играют или разговаривают, сидя 
рядом с партнёршей.

10. Даже положительные события, 
такие как окончание университета, 
вступление в брак или новая работа, 
могут привести к депрессии.

Подготовил Леонид Винниций

З 1 по 30 листопада МВС України 
проводить місячник добровільної зда-
чі зброї, боєприпасів, вибухових мате-
ріалів та спеціальних засобів з метою 
протидії незаконному обігу.

Тож усіх громадян, які мають неза-
реєстровану вогнепальну, газову, хо-
лодну та іншу зброю, а також грома-
дян, які знайшли зброю та боєприпаси 
часів Другої світової війни, просимо 
звернутися до працівників дозвіль-
ної системи з метою її реєстрації або 
здачі та прийняття відповідного рі-
шення. Адже законодавством в цей 
час передбачена своєрідна «амністія». 
В частині 3 статті 263 зазначено, що 
«звільняється від кримінальної відпо-
відальності особа,  якщо вона добро-
вільно здала органам влади зброю, 
бойові припаси, вибухові речовини 
або вибухові пристрої». Тобто, всі 
хто в цей час добровільно приносить 
і здає вищезазначену зброю, звільня-
ються як від кримінальної, так і від 
адміністративної відповідальності.

Більше того, якщо громадянин у 
вказаний термін добровільно здав до 
органів внутрішніх справ мисливську 
вогнепальну, холодну, газову зброю, 
то в подальшому він має можливість 
після оформлення відповідних доку-
ментів зареєструвати цю зброю в осо-
бисту власність і використовувати її 
на законних підставах.

Як свідчить статистика, значна час-
тина нещасних випадків з викорис-

танням незареєстрованої зброї тра-
пляється з дітьми та неповнолітніми. 

А більшість злочинів та правопору-
шень, пов’язаних зі зброєю, можна 
було б уникнути, якби громадяни зна-
ли та дотримувалися чинного зако-
нодавства в цій сфері. Для детальних 
роз’яснень з питань умов та строків 
проведення місячника добровільної 
здачі зброї, боєприпасів та вибухових 
матеріалів необхідно звертатися в до-
звільну систему ГУ МВС України.

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів

10 интересных фактов психологии
Знание психологии делает жизнь сложнее, 

а применение — проще.
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відділ зовнішньоекономічних 
зв’язків та перекладів вінницької ТПП
україна, 21050, м.вінниця, вул. Соборна, 67, к. 206.

Тел./факс: 52-03-54, 52-59-66.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua  Http://www.cci.vn.ua

Реєстрація, охорона та оцінка  
інтелектуальної власності:

• торгові марки (ТМ);
• винаходи;
• корисні моделі;
• промислові зразки;
• комерційні (фірмові) назви;
• об’єкти авторського права 
 та суміжних прав.

Переклади усіх видів документів 
з і на іноземні мови (21 мова):

• нотаріальне засвідчення перекладів;
• послуги перекладачів при телефонних 
переговорах, листуванні; 
• супровід переговорів, презентацій, 
ділових зустрічей, 
   інших міжнародних заходів. 

Пошук партнера за кордоном
  У нашому розпорядженні:
• сотні комерційних пропозицій з десятків країн стосовно 
  купівлі, продажу, партнерства;
• бази даних виробників, імпортерів/експортерів  по 121 країні світу.

Кращі фахівці міста працюють у нас!

Таксопарк (0432) 555-000
067 369-99-20

Приватне 
таксі

(0432) 555-006
067 780-20-55

Эліт-таксі (0432) 555-055
067 999-08-08

City (0432) 555-077
067 433-30-77

Love-таксі (0432) 555-555

Фортуна (0432) 555-577

Чайка (0432) 555-054

Бліц-такси (0432) 555-444
098 44-44-404

Вимпел (0432) 555-777
067 369-99-20

Інформ-таксі (0432) 555-550
097 5-560-560

Форсаж (0432) 555-069
098 909-09-00

Лимон (0432) 555-900

Авеню (0432) 555-400

Євротаксі (0432) 555-888

Служби таксі м.Вінниця

Результатом соціально-благодійної 
акції стане порятунок життя Максима 
Полторака.

Благодійний фонд «Подільська гро-
мада» спільно з активними віннича-
нами оголошує про початок соціаль-
но-благодійної акції АуКцІоН рЕчЕй 
«Другий шанс та Ділюсь талантом», 
які можуть зробити такий потрібний 
внесок для порятунку життя. 

Проект здійснюється у Вінниці впер-
ше, проте важливість його є надзви-
чайно високою. Хтось завжди мріяв 
про якусь певну річ, однак в міру тих 
чи інших обставин не зміг її придбати, 
а в когось вона лежить незадіяною вже 
багато років і місце в квартирі займає, 
і шкода попрощатися з нею.

УМОВИ АУКЦІОНУ:
Бажаючі можуть надсилати нам  

фотографії своєї речі на електронну 
адресу 2shans_talant@ukr.net Саме 
сюди надсилайте свої листи з поміткою 
“аукціон”. У повідомленні повинно 
міститися: ПІБ, фото речі, її короткий 
опис, контактний номер телефону та 
посилання на вашу особисту сторінку 
ВКонтакті. Після збору заявок ми опу-
блікуємо їх. І саме там, під світлинами 
лотів, Ви зможете залишати коментарі 
від своїх аккаунтів соціальної мережі 
ВКонтакті, де писатимете свої ставки.

Виставлення речей на аукціон та 
торги триватимуть до 30 листопада. 
Протягом наступних 3 днів лоти по-
винні бути доставлені на офіс БФ 
«Подільська громада», де її майбутні 
щасливі власники зможуть забрати в 
обмін на благодійний внесок. Старто-
ва ціна кожного лота – 10 грн. Збіль-
шувати ціну можна щонайменше на  
5 грн. Ціни з копійками видаляти-
муться. Пам’ятайте, що ви несете від-
повідальність за кожну вашу ставку 
– якщо вона стане останньою - дове-
деться платити. Вестиметься боротьба 
з флудерами, спамерами та злісними 
неплатниками за лоти:) Це перший 
аукціон, усі вилучені кошти підуть на 
лікування вінничанина Максима Пол-
торака.

Детальніше на сайті 
www.gromada.vn.ua

та за тел.: (0432) 67-20-96
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авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ
БЫСТРО  ДОРОГО

(097) 111-26-88
Тарас Борисович, e-mail: tarasgnatyuk@yandex.ru

Оригінальні  запасні частини 
до корейських, японських та 
американських авто, а також 
до автомобілів інших брендів
Завжди в наявності масла GM, ZІС, Kixx
Розхідники, комплектуючі, аксесуари

АВТОсервіс
Діагностика та ремонт 
двигунів та КПП
Діагностика та ремонт 
ходової частини
Заміна масла, фільтрів, ГРМ
Надання консультацій
АвтостраАвтострахування

пров. Щорса, 4а тел.: (067) 739-11-42, (066) 205-46-15, (063) 287-07 06

АВТОмагазин

Готівковий та безготівковий розрахунок

АВТОСВІТ

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè

Працюємо з ПДВ

·Підбір фарб ·Консерванти ·Грунти
·Лак ·Автокосметика ·Шпатлівка
·Малярний інструмент

Тиврівське шосе, 2 (Авторинок), тел. 65-64-22
пл. 8 Березня, 6А, «Світ автомобільних фарб», тел. 35-81-83
вул. Чехова, 13, тел. (098) 370-40-36
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Автозапчастини до легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків та інші марки авто

Автомагазин

вул. 50-річчя Перемоги, 16 (ЦМС «Локомотив»)
тел.: (0432) 69-89-12, (063) 223-89-55, (067) 954-49-14
e-mail: avto-deko@yandex.ua www.avto-deko.vn.ua

р-к „Сатурн”, маг. №10
(067) 970-49-80, (067) 979-82-74,

(0432) 69-01-64

АВТО

Запчасти к
европейским

и японским маркам

тел.: (093) 932-56-84
(068) 518-09-02

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

вул. Свердлова,69
тел.: (0432) 52-46-63
(097) 757-43-75
(093) 373-97-45

ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

вул. 600-річчя, 20 ТЕЛ.: (0432) 656-640, 656-650,
(068) 210-14-42, (068) 210-22-76

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

СПД
Маруняк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

АВТОЗАПЧАСТИНИ «ШКОДА»
Forman, Favorit, Felicia, Fabia, 
Superb, Octavia, Yeti, Roomster

вул. Київська,16
тел.: (0432) 69-32-01

(067) 934-38-96
(094) 903-72-01

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 55-74-84
моб.: (097) 527-47-57

www.utp.com.ua

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”
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ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

сеть магазинов

вул. Данила Нечая, 65, оф. 320
тел.: (0432) 55-38-49, (098) 209-75-75, (093) 489-38-64, (050) 999-78-50

різноманітні

провідних фірм та сталеві кулі
ПІДШИПНИКИ

Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

г. Винница, ул. Пирогова, 151К
тел.: (0432) 57-99-57, моб.: (067) 607-47-47 www.wip-technology.com.ua

ПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
ДИАГНОСТИКА
ЗАРЯДКА
РЕМОНТ

СІЛьСькОгОСПОДарСька ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

Òðàêòîðè òà ìîïåäè ç ßïîíії

(067) 92-66-197 (093) 93-050-63
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м. Вінниця, вул. Ватутіна, 29, 
тел.: (067) 912-96-01, (0432) 63-69-49, 26-57-20 , (067) 935-08-31

м. Тростянець, вул.  ХХ партз’їзду, 14,  тел.: (04343)  22-9-40, (096) 567-41-62
e-mail: Agrotechsnab@rambler.ru

ЗАПЧАСТИНИ: Т-40, Т-16, Т-25, ЮМЗ, МТЗ.
Запчастини до косарок

м. Вінниця, вул. Ватутiна, 25, тел./факс: (0432) 55-76-55, 55-76-56, тел.( 067) 430-34-10 
м. Немирів, вул Леніна, 171, тел./факс (04331) 2-20-14, тел. (067) 503-46-65
смт. Тростянець, вул. Б. Хмельницького, 1, тел./факс: (04343) 2-18-21, тел. (067) 430-71-45
смт. Теплик, вул. Агрономічна, 8, тел./факс:  (04353) 2-15-74, тел. (067) 431-80-72

все для автомобiлiв, тракторiв,
комбайнiв та сiльгосптехнiки

- автомобілів ГАЗ, КамАЗ, ЗІЛ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ;
- тракторів ХТЗ, МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75,  Т-70, Т-16, Т-25, Т-40;
- комбайнів ДОН-1500, СК “НИВА”, КСК-100, КПІ-2,4, Єнисей
- оприскувачів, плугів, борін, культиваторів, сівалок  та інше.

запчастини

e-mail: p
odagro_@ukr.net

авТОСЕрвІС. СТО3

СТО
Ремонт ходової частини. Діагностика. 

Заміна зчеплення, мастила, ременів ГРМ та 
часткова реставрація. Капітальний ремонт 
двигунів, встановлення автосигналізації. 

Ремонт скутерів. Шиномонтаж

вул. Пирогова, 153
тел. (097) 404-95-96

м. Вінниця, вул. К Маркса, 13, тел.:  (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

·Діагностика і ремонт ходової системи ·Діагностика і ремонт гальмівної системи
·Заміна мастила, фільтрів ·Антикорозійна обробка днища  ·Шумоізоляція

·Обслуговування та ремонт вихлопної системи (заміна або зварювальні роботи)

·Балансування  ·Вулканізація  ·Прокатка сталевих дисків

ШИНОМОНТАЖ

CTO вул. Максимовича,12

(067) 970-90-69
(097) 690-74-32

вул. 30 річчя Перемоги
ГСК  «Ветеран», СТО 55

·Компютерна 
 діагностика 
·Ремонт бортової
 електроніки
·Автоелектрик 
·Ремонт ходової 
··Реставрація дисків

авто
станція технічного обслуг   вування

Ремонт ходової частини
Заміна мастила та фільтрів
Комп’ютерна діагностика
Ремонт та мийка інжекторів

Шиномонтаж 
Автоелектрик
Шумоізоляція 
Автозвук 
Ксенон
Підбір автозапчастин

з 9-00 до 18-00, вих. Неділя
вул. Чехова, 29
(0432) 57-67-75
(067) 657-67-75

СТО%

якості

Моторист (ремонт та обслуговування
(бензинових та дизельних двигунів)

СТО 
Чистка инжектора
Замена масла

Ремонт двигателей
Ремонт ходовой
Ремонт задних балок французских автомобилей

BOSCH
Service Бош Авто Сервис

тел. +38 (063) 103-99-77, факс +38 (0432) 65-73-84

кап. ремонт двигателей         замена ГРМ         ремонт турбин, ходовой           замена масла
компьютерная диагностика        услуги электрика-электронщика        чистка инжекторов
установка дополнительного електрооборудования (сигнализации, парктроники и т.д.)

e-mail:boschavtoservisce@gmail.com

г. Винница, ул. Тарногродского, 46
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• Все виды ремонта ходовой части, КПП, двигателя.
• Компьютерная диагностика.
• Услуги автоэлектрика.
• Шиномонтаж, балансировка колес, развал-схождение.
• Продажа автозапчастей.
• Автомойка.

г. Винница, ул. Г. Успенского, 91
тел.: (0432) 57-25-02, 57-25-03, т./ф. (0432) 27-50-20

“АВТОСЕРВІС” Ремонт двигунів, КПП.
Реставрація блоків-циліндрів
Розборка автобусів “БОГДАН”

та вантажівок “ISUZU”.
ЗАПЧАСТИНИ

в наявності та на замовлення.
Доставка по Україні.

Чехова, 7а, тел.: (097) 132-16-10, (097) 974-73-22. Працюємо з 9-00 до 20-00

фоП
щербацкий С.а.

ТахОграфы - ремонт, установка, калибров-
ка. Изготовление РТИ, сайлентблоков.
Реставрация реактивных, продольных, 

лучевых, треугольных тяг (штанг),
подвесных подшипников. Ремонт турбин.

ул.Энергетическая, 1А
тел.: (0432) 57-96-72

(067) 447-22-57 

автомайстерня
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

Ремонт двигунів, ходової та електрообладнання, 
а також токарні, координатно-розточні  

та плоскошліфувальні роботи.

вул. Пирогова 274
тел. (067) 757-31-27

CTO
Выписка документов и налоговых накладных

·запчасти
·компьютерная диагностика
·компьютерное развал, схождение
·ремонт ходовой, КПП
·ремонт двигателя 

·чистка инжекторов
·автоелектрик
·ремонт стартеров и генераторов
·раскатка дисков
·мойка, химчистка

ТОВ «Продавтосервис» ул. Лебединского, 6А
тел. (0432) 61-23-66, 57-81-93, (097) 561-38-31,(063) 297-96-72

ул. Скалецкого,17  тел.:(0432) 65-90-30, (067) 148-55-12, (067) 905-41-38(территория Горсовета)
ул. Скалецкого,17 

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски

расходные материалы

АВТОсервисшиномонтаж
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вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка4

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,

67-27-33
e-mail: vinbike@mail.ru

www.vinbike.com.ua

      ЗАПЧАСТИНИ
МОТОЦИКЛИ      
СКУТЕРИ     
С/Г ТЕХНІКА 

тел. (097) 562-07-19

вул. Г. Успенського, 91 (1-й заїзд від мосту), тел.: (097) 915-61-63, (063) 234-43-55

АВТошТоРм

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих 
супортів. РЕСТАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих 

ричагів (гарантія 50 тис.). БЕЗКОШТОВНА 
ДІАГНОСТИКА ХОДОВОЇ. Відновлення задніх 

балок а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

ДИЗЕЛЬ
СЕРВіС

Ремонт дизельних двигунів,
 паливних систем та запчастини до них
Mercedes, Volkswagen, Mazda, Nissan, 

Citroen, Peugeot 

вул. Пирогова, 151 М
тел. (067) 405-27-60

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

тов “Сигнал” Механічна обробка деталей двигунів, 
ремонт головок блока циліндрів.  

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А
тел.:(0432) 61-27-94,

35-38-05
(098) 007-96-46
(063) 103-31-51

e-mail: vlsignal@gmail.com

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

(067) 726-61-94
www.velomoto.vn.ua

ÑÀËÎÍ ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ «ÞÃÀËÎÊÀ»
Ремонт и продажа японской  мототехники

тел.: (0432) 69-04-91, (097) 733-07-52, (066) 204-99-48

ПЕрЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖирСькІ Та ванТаЖнІ5

Послуги екскаватара
Загрузка   Доставка

Розгрузка
(067) 431-50-08
(098) 595-02-83

Послуги маніпулятора

тел.: (0432) 52-65-60, (067) 255-70-83

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

щебінь, відсів, пісок, камінь.
Можливий вивіз будівельного сміття.

Вантажні перевезення

098-588-08-98

та послуги крана-маніпулятора 
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евакуатор Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

вул. Ватутіна, 1
тел.: (067) 430-49-91

міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

тел.: (0432) 57-50-15
(067) 940-40-79
(067) 72-555-35

Dynamic 
Parcel 
Distribution Експрес-доставка вантажу, 

посилок, палет, конвертів
www.dpd.ua e-mail: dpd-vin1@mail.ru

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО-НОВОМУ

вул. 600-річчя, 66 Б
вул. К. Маркса, 42

тел.: (0432) 57-59-31, (098) 632-16-22, (063) 287-76-49, (067) 731-42-80

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО

буДІвЕЛьнІ Та 
ОзДОбЛюваЛьнІ МаТЕрІаЛи7

ФОП  КЛОЧКО

м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4
тел.: (0432) 61-42-02,  (067) 756-0-657
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ЦЕГЛА
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ЧЕРВОНА
М-100

СИЛІКАТНА
(096) 460-69-09 www.vinkran.vn.ua

Електроди «Моноліт»,
фторопласт, набивка сальникова,
пароніт, техпластина,
азбошнур, азбокартон, оргскло,
стрічка транспортерна.

Металочерепиця, профнастил,
бітумна черепиця, руберойд, євроруберойд,
бітум, цегла в асортименті, труби азбестові,
шифер (Ів.-Фр.), цегла вогнетривка, ША-5,
водосточні системи.

ЗМ

студія якісних

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50
тел. (0432) 51-48-71, факс. (0432) 50-58-60,

(050) 937-00-54, (098) 538-33-60.
ГУРТ
РОЗДРІБ

ТОВ
«ПаРтнеР Полісся»

Фасування в дрібну тару (від 1 до 
10кг), оптовий та роздрібний продаж 

сухих будівельних сумішей (але-
бастр, гіпс, шпатлівка, вапно, цемент)

вул. Скалецького,15А
тел.: (0432) 65-62-60

(050) 313-90-95

ВИРОбНИчА
бАЗА

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

вул. Липовецька,8
тел.: (0432) 53-48-03

(067) 440-76-22
(063) 102-63-64

www.plutka.vn.ua

ПП МОРОЗ Виготовляємо оциліндрований брус для 
зрубів (сосновий, дубовий) для будів-
ництва альтанок, бань, саун, будинків. 

Діаметр 16,18, 20, 22 см, довжина 3 і 6 м. 
Ціна-1200-1350 грн.

тел.: (097) 284-93-24
(093) 631-80-30

“Столярний Світ” ДОШка: дуб, ясен, сосна, липа.
Стропила, балки, рейка, брус.

Налічник, плінтус, вагонка, двері.
Послуги сушки. Послуги пилорами.

вул. Айвазовського, 8А
тел.:(0432) 57-53-26

(067) 433-74-63

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARkETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

вул. Чорновола, 14
тел. (0432) 55-62-52

ДошКА обРіЗнА
Брус, рейка, стропила, цемент, цвяхи

Немирівське шосе, 76
тел.: (067) 273-21-17

(063) 406-01-98

ТЕРИТоРіЯ
РЕмонТУ

Двері вхідні та міжкімнатні
Ламінованвана підлога та 

паркетна дошка
Декоративні огородження

вул. Лебединського, 34
тел.: (0432) 65-92-80

(067) 431-65-86
(063) 262-62-82

e-mail: terrem@ukr.net

    твоя 
Підлога ЛАмінАТ, ПАРКЕТнА ДошКА, ПЛінТУС.

міжкімнатні двері - низькі ціни, висока якість 
«KRONO ORIGINAL», «KRONOTEX», «+KRONO»

вул. Тімірязєва, 56
(біля Центрального ринку)
вул. Пролетарська, 1 
тел.: (067) 900-36-00

(067) 285-14-87
www.kronoarena.com

лісоматеріали Дошка, брус, рейка, вагонка, блок-хауз, 
зруб, дошка підлоги. Антисептування 

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

можлива доставка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (0432) 57-87-31

(067) 726-68-31

«буд-майстер»
СПД Кікабідзе

бУДІВЕЛьНІ МАТЕРІАЛИ
вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, 

щебінь, цемент, цегла, все для утеплення фасаду, 
гіпсокартон і комплектуючі. гУРт та РоЗдРіБ. 

Можлива доставка, послуги вантажників.

вул. г. Успенського, 91 
тел.: (0432) 27-67-32

69-49-72
(067) 283-54-04

www.budmajster-vn.prom.ua 
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анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

пластина анкерна, профіль
CD-60, UD-27 (Україна),

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

Готель “Південний Буг”, офіс 232, гуртовий склад: т./ф.: 67-11-63, 67-11-52
магазин: тел.: 69-63-02, www.krip-met.com.ua

ñïä îêîëîò î.ì.

Виготовлення:
рейка, брус, стропила

Виготовлення нестандартних меблів
вул. Фрунзе, 4, тел.: (0432) 55-61-77, 55-61-78, (098) 462-72-95

Розпилювання на пилорамі,
 сушка деревини

фоп коваленко о.г. ДОшкА
необрізна, обрізна, столярна.
балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

27-59-87,
(067) 490-79-28

Прат
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки м-100, м-75

вул. Д. Нечая, 55
тел. (0432) 68-98-67

(067) 430-89-60 ПОкрІвЕЛьнІ МаТЕрІаЛи8

ПП нВП «Собор» виготовлення та реставрація куполів.
Поставка металу: булат, нержавіюча сталь, раніл. 

Хрести підсвічники, престоли 
та інша церковна утварь. 

тел.:
(067) 932-28-33
(095) 617-89-40

Завод
«Профіль»

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛОчЕРЕПИцЯ
ВОДОСТІчНІ СИСТЕМИ

Мансардні вікна. сходи на горище. гідро-, 
пароізоляція, бітумна черепиця, сайдинг.

вул. Гонти, 26А
тел.: (0432) 69-49-59

(098) 578-99-53
 (03849)  3-09-11
(03849) 5-62-90

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Monterey, Elite (Z-lock) метал 0,5мм 
Німеччина, профнастил. Бітумна черепиця IkO. Водостічні 
системи PROFiL, BRIZA. Мансардні вікна Roto. Cходи на 

горище Oman. Утеплювач Rockwool. Гідробар’єр, паробар’єр. 
Cайдинг. Комплектуючі для даху. Флюгери. Заміри, розра-
хунки, доставка по Вінницькому р-ну БЕЗКОШТОВНООО!

вул. Чехова 25, 2 поверх
тел.: (0432) 69-07-08,

(067) 754-54-34,
(099)735-27-04

факс: (0432) 27-27-16
www.dahkom.com.ua

ПП
“боруС-буД”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

(067) 592-63-38
(097) 613-54-20

Дахбуд кАчЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!

ул.  Келецкая, 61а 
(2 этаж вход со двора)

тел.: +38 (097) 951-59-10 
 (093)  812- 99-40

факс. (0432) 65-67-89
www.dahbud.com.ua

“євроСталь” Металочерепиця, профнастил.
Водостічні системи STRIM від виробника. 

Мансардні вікна, сходи на горище.
Заміри безкоштовно, доставка по місту.

вул. Привокзальна, 2
тел.:(0432) 26-70-68

(097) 968-59-61
(097) 968-59-62

Водостічна система.  Гідро-пароплівка.  
Гнучка черепиця KATEPAL.  Утеплювач. 

Індивідуальні замовлення для монтажу.
 Металопласткові вікна. 

 Безкоштовні інженерні роботи

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРОФНАСТИЛ

Гарантія 
10 

років

Монтаж
демонтаж 

дахів

вул. Чехова, 4, тел.: (0432)  27-16-33, (097) 392-70-31, (096) 555-67-89

ФАРбИ POLIFARB
Водо-дисперсійні фарби, емалі, лаки, 

монтажні піни, саморізи і т.д.

вул. ватутіна, 16 Б
Будівельний ринок

ліва сторона ряд 7, маг.7
тел.: (063) 294-19-09
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ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА

(067) 430-55-00
(096) 150-60-94

ПРОФНАСТИЛ  МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Ціна від 46 гривень. 
Утеплення “ROCKWOOL“. 

Водостічні системи “PROFIL“. 
Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. 

Гарантія 10 роківвул. Пирогова, 154 А, тел.: (0432) 65-99-29, (067) 516-43-95 
www.katos.com.ua

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
ТА  ПРОФНАСТИЛ

буДІвЕЛьнІ рОбОТи9

ТОВ «бМУ
«вінницяградобуд»

будівельні та монтажні роботи (металеві, 
залізобетонні, кам’яні, дерев’яні конструкції), 
монтаж інженерних систем (водогін, кана-

лізація, електропостачання). 
оптова торгівля будматеріалами.

вул. Першотравнева, 88
2-й поверх

тел.: (0432) 67-02-02
67-09-95

ліц. аг № 574516 від 11.02.2011

КОПАННЯ КРИНИЦЬ ТА ВИГРІБНИХ ЯМ
Кільця різних діаметрів

тел.: (067) 431-50-08, (098) 595-02-83

Доставка
Копання траншей. Водопровід

50, 70, 80, 100, 150, 200 см, 2х2х0,6мПід ключ
за 1 день

ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

демонтажные работы, монтаж кровли из
ПВХ и ЭПДМ мембраны, мойка фасадов

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизм

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АСФАЛЬТУ
ВСІ ВИДИ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

вул.Примакова, 29
тел.: (0432) 68-94-50, (050) 313-74-27, (097) 026-89-87

Буріння свердловин
для підприємств та населення

(067) 50-60-986, (067) 224-22-99
(ціни за домовленістю)

Всі види асфальтувальних робіт. 
Гарантія 3 роки.

тел.(0432) 69-35-68
(067) 983-25-56

ОТВЕРСТИЕ В бЕТОНЕ
(кирпич, гранит, пеноблок)

без шума и пыли
тел.(096) 068-94-69
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буДІвЕЛьниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

РЕМОНТНІ 
РОбОТИ

Ремонтні роботи, фасади, 
покрівельні роботи, 

фактурна штукатурка, короїд 
та багато іншого

тел.(067) 160-80-84
(063) 272-43-24

ПРОМИСЛОВИй
АЛьПІНІЗМ

Висотні роботи
Утеплення фасадів

тел. (068) 3-666-999

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Рамные (фасадные)
Клино-хомутовые

Вышки-туры передвижные
Сетки для лесов

аренда,   продажа

ул. Кирова,1 (р-н жд вокзала) тел. (067) 430-55-00

БУдтеХіка генеРатоРи

ПРОкАТ
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

вул. Г. Успенського, 81
тел.: (0432) 69-97-17

(067) 548-80-22

архІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуги11

“екран-С” Проектні роботи.
Технічне обстеження і паспортизація

будівель, в тому числі самовільно збудованих
Ліц. АД №031517 Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.02.2012р.

Кваліфікаційний сертифікат АР №00087

вул. Червоних Партизан, 2 оф.19А
тел.: (0432) 56-23-81,

(096) 60-444-50
e-mail: ekransbud@mail.ru

тов “архітектурно-
Проектна МайСтерня

“ПляСовиця” архІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

вул. Келецька, 39
тел.: (0432) 67-01-70,

(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

м. Вінниця, вул. Київська, 14 (ІІІ-й поверх), тел.: (0432) 67-13-47, (050) 396-95-45

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

Лі
ц. 
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• промислового, житлового, громадського будівництва
• внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
• електропостачання напругою  понад 35 кВ
• електроосвітлення
• газопостачання Р до 0,6МПа
• водопостачання, каналізація
• • теплопостачання
•  сертифікати: 
серія АР №001481 від 23.07.2012р.;
серія АР №006976 від 27.03.2013р. 
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  Підготовка документів 
*для  будівельного паспорту, повідомлень про початок будівництва, декларацій, дозволів 
*для введення об’єкту в експлуатацію 
*Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів 
*Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови 
*Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів 
**Оформлення документації  на земельні ділянки.

Консультації безкоштовні

вул. Соборна, 85, каб. 12; тел. (068) 786-31-30

ПП “гоСт-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДеРжАВної
АРхітеКтУРно-бУДіВеЛьної інсПеКції УКРАїни

ВіД 7 гРУДня 2011Р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

Проектування всіх типів будівель, 
споруд та інженерних мереж.
Будівельно-монтажні роботи

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕхнагЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)12

ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
газифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ13

ОПАЛЕННЯ

ЗАПЧАСТИНИ

17 ðîê³â 
   äîñâ³äó!

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

тел.: (0432) 35-02-51, (098) 15-25-107

-Відкачування септиків; вигрібних ям; каналізації;
відстійників і резервуарів; котлованів і канав з 
відходами; фекальних колодязів;  води з підвалів;
свердловин;  відсотків; стічних та грунтових вод;
стоків автомийок; очисних та інших ємностей, 
споруд та систем;
- Пр- Прочищення каналізацій;
 - Ремонт каналізаційних систем;
- Вивезення рідких побутових відходів;
- Розробка проектів вигрібних ям.

АСЕНИЗАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

замовляйте за тел.
+38 (098) 777-05-04

або на сайті
www.mrsos.com.ua

РЕмонТ
САнТЕХнИКИ
ПРоЧИСТКА

КАнАЛИЗАЦИИ

Быстро и качественно проведем сантехни-
ческие работы. Прчистим и промоем кана-
лизацию немецким спецоборудованием от 

солевых наложений, строительных отходов, 
органики жировых накоплений.

тел.: (096) 855-12-53
(099) 428-37-08

e-mail: voloshl@i.ua

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

тел.: (0432) 57-27-97,
(096) 10-10-555

www.airconditioner.vn.ua

кліМат буД СервіС Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

монтаж та сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої 

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

вул. 50-річчя Перемоги, 26
бП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50,

(067) 430-10-30
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тк “єврокліМат” Котли, радіатори, труби, бойлери, газові 
колонки, тепла підлога, сонячні колектори, 
насоси, фільтри для води, кондиціонери. 

Проектування та монтаж систем опалення, 
каналізації, водопідготовки, кондиціонування.

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

тел.: (0432) 69-26-71,
(067) 430-88-45.

www.termart.com.ua

Сантехніка. опалення. Водопостачання. 
Каналізація. Кондиціонери.

Продаж. монтаж. Сервіс.

пр. Юності 20/73
тел.: (0432) 46-58-08

(097) 485-51-94

Установка и ремонт газовых колонок любой 
модели, труб из металопластика, счетчиков 

на воду, сантехника, електробойлеры и 
глубинные насосы.

Качественно, недорого!

(0432) 52-81-32
(097) 272-39-81
(095) 711-85-33

опалювальне обладнання “PROTHERM“.
системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”. 

системи водопостачання та каналізації. 
Продаж. Монтаж. сервіс.

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

ул. Келецкая, 130А, 
тел.: (0432) 57-87-04, (067) 431-07-88, 

(097) 330-08-08, (067) 12345-94Монтаж. Гарантия. Сервис
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Кондиціонери
Водонагрівачі
Котли

вул. Ленінградська, 34, тел.:  (097) 335-62-99, (097) 759-54-21

Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

Carrier, C&H, Systemair, Lessar
Хмельницьке шосе, 13, оф. 413 тел.: (097) 536-66-62, (097) 605-62-47

www.veneraice.prom.ua

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

БАСЕЙНІВ
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наТЯЖнІ СТЕЛІ15

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від виробника

матові, глянцеві, фотодрук
працюємо по Вінниці та області

тел.: (067) 877-96-66, (063) 289-32-17
www.vk.com/club50441122

натяжні
Стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

натяжні
Стелі

Гарантія якості. Індивідуальний дизайн.
Натяжні стелі комбінованих кольорів.
Натяжні стелі з нанесенням малюнку.

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

натяжні Стелі
рулонні штори-жалюзі

Маркізні системи.
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

(097) 298-95-25
www.santava.com.ua
santava@rambler.ru

  вул. Келецька, 58, тел./факс (0432) 43-96-82
      тел.: (093) 601-08-66, (097) 410-74-41 

www.vip-t.com.ua
ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

ДвЕрІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ16

Виготовлення за індивідуальними розмірами
Для квартир, котеджів, барів, ресторанів та готелів

Високий захист. Якість. Довговічність. 

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

вул. Тимірязєва, 68, (навпроти)
тел.: (0432) 69-69-63, (096) 495-80-83

ДВЕРІ  ·Броньовані ·МДФ ·Шпоновані ·Дерев’яні
Виготовлення під ключ. Доставка. Встановлення.

ÁÐÎÍÜÎÂÀÍ² ÄÂÅÐ²
(098) 327-93-09

Від виробника Широкий вибір

ДВЕРI
ВIКНА(067) 490-94-91

(097) 320-49-19

З НАТУРАЛЬНОЇ
ДЕРЕВИНИ

СКЛОПАКЕТИ

Ìàéñòåðíÿ
óçíèöüêèõÊ

Магазин

“теМП”

Двері від вітчизняних виробників.
Замки і ручки від провідних фірм:

“MUL-T-LOCk”, “ABLOV”, “ROSTEX”, 
“APECS”, “MOTTURA”, “ЭЛЬБОР”

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-16

склад-магазин
«ДВЕРІ»

Двері вхідні та міжкімнатні
на будь-який гаманець та смак від

провідних виробників України та Білорусії.
Гнучка система знижок

тел.: (0432) 69-87-06 
(096) 523-71-92
(063) 289-06-46

Дверне
   Діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

вул. Некрасова, 127
тел.: (0432) 55-72-97

(0432) 57-62-21
(098) 460-20-18
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МЕТаЛОПЛаСТикОвІ 
вІкна, ЖаЛюзІ17

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

КРЕДИТ 0% ОТП Банк св. 100296773

ВІКНА та ДВЕРІ
·висока якість  ·ремонт  ·регулювання  ·сервісне обслуговування

вул. Фрунзе, 32, 
тел.: (0432) 555-085, (067) 430-59-69, 

(093) 634-12-34, e-mail: arlin_okna@mail.ru

НАРОДНАЯ СЕТЬ ОКОН

вул. Винниченка, 34 , 
2-й поверх

Замір 
доставка
монтаж 
демонтаж

ВІКНА та ДВЕРІ
Металопластикові Металеві

ДВЕРІ

Обшивка, утеплення балконів

(0432) 60-15-14
(093) 645-75-50
(067) 925-59-63

Він-Атлант

Виробник Україна (прямі поставки)

Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

Виклик  інженера  проектувальника
Послуга  мобільний офіс

Безкоштовне  гарантійне  обслуговування

 (063) 879-74-69 (097) 192-68-72
вул. Фрунзе, 4, оф. 117

МЕТАЛЕВІ та МІЖКІМНАТНІ  ДВЕРІ
ДВЕРІ БАЛКОНИ ЛОДЖІЇ

Виготовлення протягом 7 робочих днів
Розстрочка - 0%
Знижка до 25%

металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь якої складності

вул. Келецька, 51, 4 пов. офіс 437
тел.: (0432) 52-64-58,

(063) 74-59-389, (097) 27-12-766
700 гр

н

1100

1
3

0
0

тел.: (0432) 55-21-34, 69-57-35, (098) 372-34-98
Київська,14 оф.101

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I
·жалюзі ·ролети  ·ролетні штори

·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

Швидко. Якiсно. За розумну цiну
тел.: (0432) 69-41-52, 

(098) 302-29-20, (093) 889-60-40

ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

СтеклоПЛАСТ
(097) 011-11-00

Двері Вікна Ворота Ролети

Двері вхідні броньовані вітчизняного 
виробництва за найкращою ціною.

Можливий продаж в кредит.
Спеціальні умови для дилерів

вул. 1 Травня, 65
тел.: (0432) 67-01-08

(093) 315-01-66
www.milano.com.ua
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ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛьна
Та ОСвІТЛюваЛьна ПрОДукЦІЯ18

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

тел.: (0432) 52-98-90,
67-02-59, 55-10-08

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89

вікна 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,

(067) 793-19-97,
(050) 444-18-45

ЄврОвІкна
з євробрусу

та МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна
“REHAU“, “VEkA“, “Аксіом“

вул. коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-95-22, 57-30-82

факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net

www.elektrokontakt.com.ua 

ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, 

освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабі-
лізатори напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та 

монтажні роботи систем енергозбереження.
 Ліц. АД №030037 від 17.02.2012р Державної архітектурно-будівельної інспекції України

вул. Пирогова, 151А, оф.23
тел.: (0432) 57-51-57,

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

Лічильники електроенергії,
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, 
освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, 

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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,

68-06-50, 68-06-47
(050) 380-06-41, (050) 986-55-35

em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua

ПП
«ЕнЕРГоСПЕЦСЕРВіС»

Двигуни усіх типів.Трансформатори ТМ, ТМЗ, 
ТСЗ, ТМН та ін. Трансформаторні підстанції КТП 

всіх типів. Комірки КСО, ЩО та ін. Манометри. 
Реле та датчики. Кабельна продукція, лампи усіх 

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
АВТОМАТИКА

www.ae.vn.ua
(0432) 57-89-00
(050) 446-40-89
(050) 461-71-04

ПРОСТО ПРИЙДИ 

І ПРИДБАЙ

м.Вінниця, вул. К. Маркса,13 
тел.: (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

Стабілізатори напруги

Джерела безперервного живлення для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В

Гелеві аккумуляторні батареї

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним від загального постачання

 електроенергії разом  з професіоналами! 
У нас для цього є все!

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ. ПІДШИПНИКИ. Магнітні пускачі. Болти. 
Гайки. Контактори. Вентилятори. Насоси. 
Кабельно-провідникова продукція. Трубопровідна арматура.
Зварювальне обладнання та матеріали. Спецодяг.
КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ З ДОСТАВКОЮ ВІД 20 Т  І БІЛЬШЕ 

м. Вінниця, вул. Київська, 78
тел.: (0432) 61-97-32, 61-97-34, 61-97-35, 61-00-35

м-н ”Євросвіт” (центральний р-к за мясним павільоном),  тел. (067) 383-42-48
м-н ”Територия ремонта” вул. Лебединського, 34, тел. (067) 384-09-83

м-н ”Євросвіт” (центральний р-к за мясним павільоном),  тел. (067) 383-42-48

м-н ”Люстра” КСК “Маяк” (басейн), тел. (067) 381-73-36
м-н ”Територия ремонта” вул. Лебединського, 34, тел. (067) 384-09-83
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МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу19

тов “Синтез-Союз” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

теплиць та парників,
а також будь-які вироби з металу

вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04,

(050) 538-52-08
e-mail: sintez@vn.ua

ПвкП “гранД-М” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

шліфувальні роботи.
Виготовлення шківів, валів, зірочок, шесте-

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

50-81-48,
(067) 430-23-22

кбМП 
“ДіаПазон-екСПреС”

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 

вОрОТа гараЖнІ СЕкЦІЙнІ. 
авТОМаТика20

Элипс Ворота  гаражные
«KRUZIK» (Чехия)

тел.: (0432) 69-41-61
(063) 778-65-83
(050) 461-31-79

e-mail: elips-v@rambler.ru
www.vorota-servis.com.ua

СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ21

(067) 441-64-61

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

тел. 
(063) 145-10-12

www.vndcompany.com.ua

склад-магазин
«МЕбЛІ»

якісні  меблі вітчизняних виробників 
за помірними цінами:

м’які  куточки, столи комп’ютерні, 
матраци ортопедичні.

тел.: (0432) 69-87-06 
(063) 289-06-46
(096) 523-71-92

МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ: 
кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні, торгівельне 
обладнання. Виїзд дизайнера безкоштовний! 

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

A.Leonoff
шАФИ-кУПЕ

Швидко. якісно. За цінами виробника 

тел.: (0432) 57-93-46 
(063) 189-81-85
(096) 442-00-34
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 Порезка ДСП, поклейка ПВХ
Изготовление деревяных, пластиковых, пленочных фасадов

Изготовление нестандартной мебели

ул. Максимовича, 6,  тел.: (0432) 57-92-50, (067) 665-90-58

·кухни ·прихожие ·столы ·кровати ·детские ·шкафы-купе 
·торговое оборудование ·офисная мебель

м .Вінниця
ТЦ. ШОК

вул Келецька,117 Б
тел.: (0432) 556-222

(098) 889-71-70

“Юлія”
Меблі виробництва 
України, Польщі, Італії

САЛОН МЕБЛІВ-дитячі
-спальні
-вітальні
-дивани
-прихожі
-столи

ТЦ “Шок” 
тел.(098) 247-111-8
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рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура22

Меблеві тканини

“Партнер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-93

(067) 911-20-90

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА

тел.: (067) 962-12-89, (063) 701-51-25

МЕБЛІ ДЛЯ ЗАТИШКУ ВАШОЇ ОСЕЛІ

КУХНІ ТА ШАФИ-КУПЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
                              вул. Пирогова, 105, тел.: (0432) 55-47-87
           просп. Коцюбинського, 27/1 (1 поверх), тел.: (0432) 55-47-87, 27-18-00
ринок «Урожай» (вхід з вул. Матроса Кошки), бутік №200, тел.: (098) 722-99-30

МЕБЛЕВА ФАБРИКА

сеРтифіковані
електРонні 
ваги

Послуги з впровадження гарантійного
та сервісного обслуговування.

Модернізація механічних автомобільних ваг 
в електронні. Динамометри, продаж, ремонт.

вул. Коцюбинського, 53
тел.: (0432) 57-95-64

(067) 756-12-68

ТОргОвЕЛьнЕ 
ТЕхнОЛОгІЧнЕ ОбЛаДнаннЯ23

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
прилавки, вітрини, стелажі з ЛДСП, 

профілю,  скла, металу для аптек 
і магазинів будь-якого напрямку

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
електроплити, грилі, слайсери,

пароконвектомати, 
мясорубки, ваги.РОЗРОБКА 

дизайн-проектів торговельного та 
технологічного обладнання

 пл. Жовтнева, 1, готель П.Буг, оф 222,
тел.: (0432) 67-11-82, (067) 731-37-96

e-mail:atv-texno@i.ua            www.atv-texno.com.ua

АТВ-ТЕХНО

ОДЯг. взуТТЯ. акСЕСуари24

Холодильне торгівельне обладнання (для барів, 
ресторанів, кафе, магазинів)

Камери (проект, монтаж, обслуговування) 
Кондеціонери ( установка, ремонт, обслуговування)

Викуп, або обмін б/в на нове

вул. Максимовича, 33А, 
тел.: (0432) 68-36-63, 

(096) 655-2-655, 
(067) 2-658-658

e-mail:tep-hol@ukr.net

Øê³ðÿíå âçóòòÿ â³ä âèðîáíèêà
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ВЕЧЕРНИЕ, ВЫПУСКНЫЕ, КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ И АКСЕССУАРЫ

Центральный Универмаг
2-й этаж,бутик №33
тел. (097) 492-66-06

тел. (093) 795-08-75

ТРЦ “АНАСТАСИЯ”
Пирогова 39, 2-й этаж
левое крыло салон № 204

Салон  жіночої та
чоловічої білизни

ТЦ «ЖОВТЕНЬ», 1-й поверх
вул. Келецька, 64, вул. Київська, 47

р-к. «Урожай», маг. №7
р-к. «Юність-2», маг. №33

р-к. «Привокзальний-2», маг. №7

(097) 148-58-89

рынок “Муниципальный”
(вход со стороны Химзавода)

ТЦ “Петроцентр”, 2 этаж
e-mail: magazik-sumok@ukr.net

www.vinbag.prom.ua

(063) 697-67-09, (096) 436-53-90
(050) 461-00-67, (067) 430-99-70

Якісне фабричне чоловіче 
та жіноче взуття. Широкий 
асортмент для всіх клієнтів

просп. Юності, 20/73
тел. (0432) 46-73-47

вул. 50-річчя Перемоги, 27
(0432) 26-13-13

Гімнастичні купальники для тренувань, 
танців і гімнастики. А також трико, 

легінси та гетри. Широкий асортимент 
купальників цілий рік.

ТЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8

Бутік «NINA» зправа перед 
мясним павільоном Ц.Р.
тел. (067) 954-70-03

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

ЦУМ ІІ поверх ТЦ “4 сезони” 
вул. Коцюбинського, 25,

ІІ поверх бутік №29
тел. (097) 205-82-81

www.natalibolgar.ua

СувЕнІри. гОДинники. раМки. карТини25

www.eurochas.vn.ua
вул. Соборна, 95, ТЦ «Мегамолл» 
1-й пов. навпроти «Сільпо»
 

тел.: (0432) 55-08-77
(063) 312-04 63
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ГОБЕЛЕНЫ

ВЫШИВКАсамый большой выбор в городе

ТЦ "Шок" 
ул. 40 лет Победы, д.53

097-104-39-44
096-878-90-89

66-02-30

Создан для ваших желаний. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ магазин открыт для вас при любой погоде.
У НАС НИЧЕГО НЕТ, кроме уникальных товаров,имеющих душу, хранящих эненергетику 
и  тайные знания древних цивилизаций, сувениры этнические, эзотерические товары,
фэн-шуй, гадание, амулеты и кулоны, изделия из натуральных камней, этническеские 
изделия из ткани, аромотерапия, благовония, декорирование интерьера, бижутерия, 

свечи и подсвечники, массажеры, подарки которые оценят и многое другое. 

www.garland.vn.ua

Сувеніри та подарунки
на будь-який смак і гаманець

Ювелірні вироби 
продаж та ремонт 

«ПРЕЗЕНТЪ»

вул. Інтернаціональна 3/10
(навпроти гімназії №17)

тел.: (0432 ) 65-55-72, (097) 748-31-48, (097) 748-31-49

оформляємо вишивку, фотографії, картини 
в багетні рами, а також гобелени, дзеркала, 

предмети колекціонування.
Робимо зліпки ручок та ніжок малюків, рук 

закоханих та молодят.

ТЦ «Жовтень» 1 поверх
бутік 1-17 (праве крило)

тел.: (067) 869-24-90
www.charivna-mit.at.ua

ПоДарунки
Для вСієї 
роДини

Швейцарські ножі “Victorinox“, туристичні та кухонні 
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “Спутник”, “Krauff”, “Arcos”; 

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички “Zippo”, 
“Bic”, “Cricket”; сувеніри ТМ “Crystocraft”.

Ринок “УРоЖАЙ”
ракушки №298, 104
тел.: (067) 285-00-26

 (098) 595-13-33
vladimirlusak@rambler.ru

ПрОДукТи харЧуваннЯ26

АбЕТКА СмАКУ
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(068) 623-24-80

www.abetka-smaku.com.ua

Продам мЕД
з власної пасіки.
опт та роздріб.

(063) 954-99-99 
(067) 728-28-25

Встречайте волшебные ароматы
 кофейни.

Самый широкий асортимент 
лучшего в городе чая и кофе.

тРЦ «Магигранд»
пр. Юности, 43а

тЦ «Sky Park» ул. соборная,50
тел.: (0432) 67-56-88

(067) 706-33-59
www. zarcoff.com.ua

“аверСа-україна”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

вул. Тарногродського, 34
тел.: (0432) 69-88-72

62-37-30

Фермеське 
господарство 

«Грендач»

Вирощування та продаж 
зернових культур (ячмінь - пшениця), 

бобові (соя), соняшник.
Продаж б/у сільськогосподарської техніки

вул. Леніна, 174, 
с. Сапіжанка, шаргород-

ський р-н, Вінницька, обл
тел. (067) 339-34-08

СІЛьСькОгОСПОДарСька 
ПрОДукЦІЯ27

Продам МЕД
►Гречаний      ►Квітковий

Опт та роздріб
тел.: (097) 586-16-74, (093) 675 -77 -54
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“Ñîëîäêà õàòà”

тел.: (04333) 4-11-14, 4-00-24
www: solodka-hata.com.ua

наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби захиСТу рОСЛин28

СПОрТивнІ ТОвари29

тел.: (067) 898-07-49, (099) 405-31-66, www.sportera.com.ua
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ТЕкСТиЛь. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ30

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

ì. Â³ííèöÿ, âóë. Àðõ. Àðòèíîâà, 12à,
òåë.: 65-65-92, (067) 756-67-83.
ì. Â³ííèöÿ, ïð. Þíîñò³, 43à,

ÒÖ «Ìàã³ãðàíä» 2-é êîðïóñ, 1 ïîâåðõ,
òåë.: 507-530, (097) 293-64-33.

SWAROVSKI ELEMENTS

СПЕЦОДЯг. заСОби захиСТу31

СПЕЦОДЯГ
СПЕЦВЗУТТЯ

вул. Г.Арабея,3
СПЕЦВЗУТТЯ
від виробника

Äëÿ ñïðàâæí³õ ÑÏÅÖ³â!
Халати. Медодяг
Зимові куртки
Бушлати
Єврокостюми
Костюми охоронців
ФОП Загарій С.С.

тел/факс. (0432) 57-04-83, тел.: (067) 548-46-01, (067) 951-67-11
вул. Г.Арабея,3

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ
халати, куртки, бушлати
медичний одяг
корпоративний одяг

одяг для охоронців
ЗІЗ та взуття в асортименті
нанесення логотипу

вул. Київська, 136Б, тел.: (0432) 55-10-65, 55-10-75, (098) 455-53-93, 
e-mail: kalina@svitonline.com

Ïîøèòòÿ îäÿãó íà çàìîâëåííÿ îðãàíiçàöié

МИСЛИВСТВО. РИбАЛьСТВО33

- мисливська зброя
- засоби самозахисту
- сейфи
- мисливські ножі
- сувеніри
- взуття, одяг
- страй- страйкбол
- все для рибалки

просп. Коцюбинського, 11, тел.: (0432) 52-09-10, 52-09-11

Магазин

ПОбуТОва хІМІЯ. хІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ32

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

г. Винница, 
ул. Келецкая, 51 
(1-й этаж левое крыло)
тел.:(0432) 50-99-09,
57-56-12, (098) 322-10-66
www.himfarm.vn.ua

ХіміЧнА 
ПРоДУКЦіЯ

Кислоти, соди, хлориди,
нефраси, перекис водню.

Більше 200 найменувань у вінниці

вул. Київська, 78
тел.: (0432) 61-00-82

65-64-70
(067) 443-59-88

ФОП
Святогор А.А.

оптова торгівля товарами
побутової хімії, косметики,

засобами гігієни

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94

(067) 430-31-69
e-mail:svitogor@inbox.ru
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канЦЕЛЯрСькІ ТОвари. 
ПаПІр. книги34

Магазин «глобуС»

Канцтовари, рюкзаки, сумки, 
дитячий одяг (Туреччина).

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

ТЦ «Дастор» ІІІ пов.
маг. «Глобус».
ТЦ «Мегамол»

маг. «Канцтовари»

навЧаннЯ35

навчання роботі 
з програмними продуктами  

«1С: Підприємництво 8» - 
інивідуальне, в групі.

вул. Пирогова, 47, кім. 8
тел. (0432) 67-47-91

35-23-47, 61-17-15, 68-25-23
e-mail: falconlavr@gmail.com

www: falcon.vn.ua

доПоМога 
стУдентаМ

РЕФЕРАТИ. КУРСоВі, КонТРоЛЬні
магістерські. Дипломні роботи

Презентації. практичні роботи. інДЗ

вул. Космонавтів, 42
тел. (093) 949-88-96

(063) 747-20-92
(097) 949-52-12

e-mail: vinzakaz@i.ua

www.princess-models.com
vk.vk.com/princessvn

Проводит набор
девочек с 3 до 16 лет

в мастерскую Красоты
познать её секреты

·Царская осанка
·Грациозная походка
·Стройная фигура
·Правильный макияж
·Ухоженные волосы
·Умение одеваться
·Ле·Легкость общения
·Открытая улыбка
·Хорошие манеры
·Чувство юмора
·Уверенный взгляд

тел.: (0432) 52-73-71
(096) 562-90-75, (097) 486-48-48

курСи
бухгалтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

1С: Підприємство, початкова підготовка.
Свідоцтво державного зразка.

Ліцензія Аб №298745 Міністерство освіти і науки України від 26.01.2006р.

вул. Фрунзе, 4, оф. 306
(за Інститутом Сучасних знань)

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«Скарб»

Запрошуємо на навчання: дітей,  
молодь, дорослих. В програмі повний 
курс петриківського розпису, основи 

композиції, холодний батік.

вул. Коцюбинського,4
(р-к «Залізничний»)
тел.: (097) 748-30-88

(063) 243-17-89
(068) 004-65-89

откройте новые возможности финансовых рынков 
с надежным партнёром! 

Персональные консультации, уникальные 
обучающие курсы, индивидуальное обучение, 

бизнес-тренинги, мастер-классы и многое другое.

ул. Козицкого, 38  (2 этаж)
тел.: (0432) 69-12-80,

(067) 44-74-096
(063) 642-61-61

vn.forexclub.ua

СТуДІї ТанЦІв. ЙОга36

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання 
з 3 курсу

Іногородні забезпечуються гуртожитком. Оплата за навчання - помірна!
м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А, 
(зупинка “Заболотного”)
тел.: (0432) 53-62-59, 50-55-64
e-mail: rektor-vfeu@ukr.net, 
www.vfeu.org.ua, www.vfeu.edu.ua
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авТОШкОЛи37

096 57-88-885
063 28-76-300
0432 67-13-74

м.Вінниця, вул. 1-го Травня, 88
(територія «Європейського Університету»)

www.mercuriy.vn.ua

вул. Фрунзе, 4 (Університет сучасних знань), тел.: (0432) 69-84-24, (067) 392-06-82

АВТОШКОЛА, ЯКУ РЕКОМЕНДУЮТЬ!

нЕрухОМІСТь38

ан “ПреСтиж ПоДілля” Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

оформлення документів.
оформлення ВмЖ ПмЖ в болгарії.
Відпочинок в болгарії від 140 Євро

вул. Р.Скалецького, 15А
офіс 7

тел.: (067) 430-80-33
 (067) 501-06-83

www.prestijpodillia.ucoz.ua

агенСтво нерухоМоСті

 “Добриня і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕрухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

вул. Соборна, 38/26
тел.: (0432) 57-65-53

(097) 904-79-14

Танцевальная академия
 "LaMar" приглашает вас 
на занятия по уличной 

и современной хореографии. 
хип-хоп  хаус   вакинг   вог   контемп  джаз

Вы нас можете найти 
в любом районе города тел. (093) 57-67 565

рОбОТа39

Великому оптовомо-роздрібному 
підпріємству потрібні на постіцну роботу 

Менеджери з прийому замовлень з/п 3000 +5%
Торг. представники з/п  2500 +5% 

Кур’єри з/п 2000 грн

тел.: (0432) 69-43-77
(093) 579-33-04
(067) 915-40-59РОбОТА!

РОбОТА!
На підприємство в м. Калинівка здійснюється  

конкурсний відбір на заміщення вакантних посад:
інжинер-технолог, контролер ВТК, механік, 
енергетик, логіст, кадровик, постачальник.

Оплата висока

тел.(097) 780-10-90

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

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

відповідальність, впевненість. 

вул. Винниченка, 34, оф. 302
тел.: (0432) 57-24-69

(097) 600-72-85

Увага!!! Потрібні торгові представники. тел.: (063) 879-74-69
(097)192-68-72

Запрошуємо оптово-роздрібному підприємству 
потрібні торгові представники.

тел.: (063) 879-74-69
(096) 681-80-56
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банки40

крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи41

ДЕПОЗИТИ під вигідні відсотки.

кРЕДИТИ на будь-які потреби.

вул. Стеценка, 58
тел.: (0432) 57-96-27

(0432) 57-86-27
(096) 420-29-56

www.zlagoda.vn.ua

Терміново Великому підприємству, 
необхідні продівці-консультанти.

тел.: (096) 681-80-56
(093) 892-34-88

Работа
для тебя

Всем кто ищет работу!!! 
Срочно нужны 

торговые представители.

тел.: (093) 892-34-88
(063) 879-74-69

Працевлаштування
на постійну роботу 

потрібні торгові представники.
тел.: (097)192-68-72

(096)681-80-56

бизнеС-центр
“уСПех”

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
(098) 431-81-26
(063) 985-18-79

новые
 возможности

Производится конкурсный отбор 
на должность 

продавца-консультанта.

тел.: (097) 192-68-72
(093) 892-34-88

ауДиТОрСькІ, бухгаЛТЕрСькІ 
Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуги42

Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 
транспорту при оформленні спадщини, 
дарування, договору купівлі-продажу, 

міни для цілей оподаткування

вул. Першотравнева, 84, 2-й по., кім. 5
e-mail: vit-oks2013@yandex.ru

«ВІТ-
      ОКС»

ТОВ

тел.: (0432) 35-50-25, (097) 251-49-94
www.vit-oks.vn.ua

Ліцензія №15316/13 від 15.10.2013 р.

Незалежна оцінка рухомого, нерухомого 
майна, комерційної та житлової нерухомості, 

земельних ділянок, автотранспорту,
обладнання для продажу та застави 

(оцінка з метою оподаткування)

ÒÎÂ «Åêñïåðò-Öåíòð+»

тел.: (098) 376-80-80, (063) 313-24-30
e-mail:ekspert_center_plus @ukr.net

- Підготовка заявок і отримання охоронних документів на винаходи, корисні моделі. промислові зразки,торгівельні 
  марки  (знаки для товарів і послуг), зазначення походження товарів та інші об'єкти інтелектуальної власності.
- Підтримання чинності патентів на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, продовження терміну дії свідоцтв 
  на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг). Проведення патентно-інформаційних пошуків.
- Реєстрація авторських і суміжних прав на твори літератури, мистецтва, архітектури, містобудування, 
  комп'ютерні програми і бази даних та ін.
- Реєстрація в державному реєстрі розробників і розповсюджувачів комп'ютерних програм і баз даних.- Реєстрація в державному реєстрі розробників і розповсюджувачів комп'ютерних програм і баз даних.
- Підготовка і реєстрація договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності та ліцензійних договорів.
- Аудит, інвентаризація, оцінка вартості і постановка на бухгалтерський облік нематеріальних активів, прав 
  на об'єкти  інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, прав користування майном, прав користування 
  природними   ресурсами.
- Незалежна оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності для купівлі-продажу, застави, внеску в 
  статутний   фонд, комерційної концесії (франчайзингу), укладання авторських і ліцензійних договорів, визначення 
  авторської винагороди, паушальних платежів і роялті.  авторської винагороди, паушальних платежів і роялті.
- Визначення розміру збитків і розміру відшкодування матеріальної і моральної шкоди власникам прав на об'єкти 
  інтелектуальної власності при порушенні їх прав.
- Надання консультацій програмістам, архітекторам та іншим авторам по оформленню відносин з роботодавцями 
  і замовниками, щодо захисту їх авторських прав та виплати авторської винагороди.
- Захист від недобросовісної конкуренції і припинення порушень прав власників об'єктів інтелектуальної власності.
- Представництво в Державній службі інтелектуальної власності, Антимонопольному комітеті, Українському, 
  інституту   промислової власності, судах та інших  державних органах повязаних з захистом прав інтелектуальної   інституту   промислової власності, судах та інших  державних органах повязаних з захистом прав інтелектуальної 
  власності.

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Послуги захисту прав інтелектуальної власності

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, кім. 703; тел. (0432) 66-09-28, (067) 942-16-73
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ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”

- Бізнесу та його часток; цінних паперів; 
  нематеріальних активів та гудвілу; біологічних активів; 
  обладнання і транспортних засобів, тощо.
- Переоцінка основних засобів та інших необоротних активів
  за міжнародними стандартами оцінки МСО-2011 
  для бухгалтерського обліку згідно з міжнародними 
    стандартами фінансової звітності МСФЗ.

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:

21036, м. Вінниця,  Хмельницьке шосе 2, к. 703, тел. (0432) 66-09-28.
e-mail: tatyana-bajda@ukr.net

Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, кон-
салтингових та юридичних послуг, які виконуються 
висококваліфікованими аудиторами та досвідче-
ними спеціалістами в сфері фінансів, економіки, 
податків та права. Досвід роботи більше 14 років!

вул. 40-річчя Перемоги, 27
оф. 101-108

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

факс: (0432) 67-32-00
www.auditsl.com.ua

ауДиторСька фірМа 
“СлауДі і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

вул. 40-річчя Перемоги, 27
офіс 404-411

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

факс.: (0432) 57-07-44
slaudi@sovamua.com

тов
“ПоДільСький
екСПертний

центр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
вул. Театральна, 7/24

т./ф.: (0432) 35-54-92
(067) 359-44-56
(067) 701-52-09

e-mail: svb7@mail.ru

ПП 
«ПоДілля-
екСПерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

вул. Козицького,15
3-й поверх (центральний вхід)
тел.: (0432) 65-88-66

(067) 975-02-52
e-mail:podilia_expert_2@ukr.net

тов “ауДиторСька фірМа 
“СтанДарт ПлюС”

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власнос-
ті (в т.ч. для НКЦПФР). 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.305
(територія Універмагу, будівля 
АСЦ, 3 поверх, праве крило)
тел.: (0432) 550-803, 550-820

(097) 448-90-98
www.audit-standart.vn.ua

“каПітал-інвеСт” Експертна оцінка нерухомості, земельних 
ділянок, транспортних засобів, майна, 

бізнесу, інтелектуальної власності та ЦМК, 
бізнес-планування, землевпорядні роботи, 
геодезія. Оцінка для цілей оподаткування.

вул. Пирогова, 74/17
тел.: (0432) 68-33-83

(097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.net.ua

www. kapital-invest.com.ua

юриДиЧнІ ПОСЛуги44

СТрахОвІ кОМПанІї43

вСІ виДи 
СТрахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

Страхова коМПанія

вСІ виДи СТрахуваннЯ
Ліц. АВ №429565 ДеРжАВнА КоМісія з РегУЛЮВАння РинКіВ фінАнсоВих ПосЛУг УКРАїни ВіД 14.08.2008Р.

вул. 50-річчя Перемоги, 33
тел.: (0432) 55-02-35

(050) 300-28-27
e-mail:dem.ni@megagarant.com

www.megagarant.com

Захищаємо те, що Ви цінуєте
(всі види страхування)

Знижки 50-30%
Лауреат Премії Український фінансовий олімп 

в номінації  «Фінансова надійність»
 Свідоцтво АВ №594451 від 1.02.2012

вул. лебединського, 19 
(автосалон джерман -центр 2-й пов.)

тел.: (0432) 61-25-83
(050) 442-28-50, (067) 706-87-15

innadom63@mail.ru
vinnitsa@alfagarant.com

www.me-doc.com.ua
www.ukrcc.com

Працює, як бджілка !

ЕЛЕКТРОННИЙ
ПІДПИС

ТОВ “Системи для бізнесу”
м. Вінниця, 

вул. Келецька, 51. оф.114
(приміщення 

“Вінницяагропроект”, 1-й пов.)
ÇÀ 30 ÕÂÈËÈÍ!!!

Працюємо без обідньої перерви

Вичерпні консультації за телефоном “гарячої лінії”

В період подачі звітності консультуємо з 9-00 до 20-00

(0432) 50-21-21

(067) 350-24-00
(áàãàòîêàíàëüíèé)

e-mail: vn@sys2biz.com.ua

юриДична

 коМПанія 

«ПровіДний 
юриСт»

•Представництво в загальних, господарчих, адміністратив-
них та інших судах усіх інстанцій. •Послуги з реєстраціії 

підпріємств та зміни установчих документів. •Оформлення 
та отримання дозволів, ліцензій, тощо. •Юридичні послуги 

іноземним  фізичним та юридичним особам.
усі послуги можуть надаватись іноземними мовами!

вул. Театральна,10, оф. 306
тел.: (0432) 50-70-25

(Безкоштовні
консультації)

АДВОкАТ
ГОВОР

Дмитро Ігорович
Свід. № 825 від 26.03.2013

Представництво в цивільних, господарських, 
адміністративних справах. Виконавче 
провадження. Господарські договори. 
Захист у кримінальному провадженні. 

Усні та письмові консультації

тел.: (099) 122-77-38
(096) 605-75-44

e-mail: dghoooo@gmail.com
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ВІННИцькЕ
ЮРИДИчНЕ

бЮРО

Високий рівень надання всіх видів юридичних послуг. 
Досвідчені юристи та адвокати нададуть консультацію 
сімейних, трудових, земельних, спадкових, житлових 

питань, в т.ч. прийняття нерухомого майна
 до експлуатації, надання бухгалтерської допомоги. 

Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46

ВІННицьКА оБЛАСНА 
КоЛЕгІя АДВоКАТІВ

АДВоКАТ

оСоВСьКий
СЕргІй ВоЛоДиМироВич

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

вул. Соборна, 79, оф. 3
тел.: (0432) 57-77-71

(067) 704-21-35
(095) 331-66-41

s.osovsky@gmail.com

Юридичні послуги в галузі природоохоронного законодавства, 
консультації, допомога  в розробці та оформлення екологічної 

проектної документації на отримання дозволів

Приватне підпріємство

· на спецводовикористання та водовідведення  
· на викиди забруднюючих речовин в атмосферу  

· на розміщення відходів та ліміти їх утворення та розміщення 
· на поводження з небезпечними відходами   · утилізація небезпечних відходів 

м. Вінниця. вул. Некрасова, 25 каб. 201/1
тел.: (096) 40-39-570, (091) 35-75-191, факс: (0432) 55-02-74. E-mail: yureko@ukr.net

Правозахисна асоціація «АДВОКАСІ - ADVOCASI»

вул. Кірова, 1, оф. 12 (в приміщенні м’ясокомбінату)
тел.: (0432) 61-72-28, 69-96-76, (067) 767-03-65

www.valeriydushko.com, e-mail: advokasi@mail.ua, skype: advokasi
Реєстраційне свідоцтво №255 від 11.07.2002р.

11 років захисту громадян в судах,
підготовка юридичних документів.

Керівник - відомий в Україні правозахисник Душко Валерій Пилипович

Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

оскарження рішень перевіряючих органів, 
послуги адвоката, представництво в судах, 

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія

нОТарІуСи45

нотаріуС

терещенко
валентина ваСилівна

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

вул. Ленінградська, 36
тел.: (0432) 27-99-97

(067) 90-00-992

нотаріуС
ковальова
віра Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому Пн - Пт :з 1000 до 1730

Субота - 1000-1400, Неділя - вихідний

вул. Гоголя, 1, кв 1
(навпроти Центрального 

Універмагу)
тел. (0432) 69-30-11, 

35-82-70

нотаріуС
Павлюк

ірина іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1

тел.: (0432) 26-36-14
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нотаріуС

лавренов
ігор анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

Працюємо:
Пн -Пт : 900-1700, сб.: 900-1500

Неділя - вихідний

вул. Пирогова, 144
тел.: (0432) 35-73-18

(067) 430-21-96
e-mail: the_lawyer@i.ua

нотаріуС
куранова

оксана олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 900 до 1800

Субота - 1000-1200, Неділя - вихідний.

вул. Пирогова, 8 кв 4
тел.: (0432) 67-55-35

нотаріуС
лукашенко 

волоДиМир бориСович

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
тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42

lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

нотаріуС
ПоСвятенко
юрій ДМитрович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

Пн.-Пт. - з 1000 до 1800, без перерви
субота, неділя - вихідний.

вул. Пирогова, 24
тел.: (0432) 67-35-26

55-08-58
e-mail: notarius9@yandex.ru

Приватний
нотаріуС

третяк
аліна олекСанДрівна

ВСі ВИДИ ноТАРіАЛЬнИХ ПоСЛУГ
Вінницький міський нотаріальний округ

Розпорядок роботи: Пн.-Пт: з 900 до 1700

Сб., Нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

(096) 266-44-22
e-mail: notariys_2008@ukr.net

нотаріуС

байлеМа
ірина ДМитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

вул. 600-річчя, 20/2
тел.: (0432) 50-93-77

(097) 261-48-97

нотаріуС
Парфьонов 

ігор волоДиМирович

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
тел. (097) 949-52-68

нотаріуСи
троян

алла СтеПанівна

храПенко
наталія волоДиМирівна

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

57-63-74, 43-34-67
50-51-10

нотаріуС

ніДзельСка
ірина євгенівна

Вінницький районний 
нотаріальний округ

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

вул. Острозького, 47/3
тел.: (0432) 55-09-84

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

нотаріуС
кривцов Д.в.

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

вул. Театральна, 40 (38)
тел.: (0432) 67-69-87

(067) 430-64-41
notardk@ukr.net

нотаріуС
Стеблюк

наталія волоДиМирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

вул. Соборна, 93
тел.: (0432) 56-26-32

(067) 756-58-16
e-mail: stebluknv@ukr.net

нотаріуС

бортнік
яна анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

вул. 1 Травня, 64/1
тел. (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

ОхОрОннІ фІрМи, 
СиСТЕМи Та СигнаЛІзаЦІЯ46

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
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

ПП
“атіС україна”

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11
тел.: (097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
бП “ювілейний”, 9 поверх

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00
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ТуриСТиЧнІ ПОСЛуги, СанаТОрІї47

ГоРЯЩИЕ ТУРЫ,
боЛГАРИЯ,ЧЕРноГоРИЯ ИЗ ВИннИЦЫ

шЕнГЕн ВИЗЫ, СТРАХоВАнИЕ
АВТобУСнЫЕ И АВИА  ТУРЫ

оРГАнИЗАЦИЯ  ТУРИСТИЧЕСКИХ  ПоЕЗДоК
АВИАбИЛЕТЫ     ГИбКАЯ СИСТЕмА СКИДоК!!!!

ул.Соборная, 82
тел.(0432)52-95-01, 

(097) 593-91-85
www.evraziya.at.ua

e-mail:evraziya_tur@ukr.net

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

вул. Соборна, 41А
тел.: (093) 082-83-71

 (096) 703-53-53
e-mail: euroviza@i.ua

www.viza.vn.ua

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

Туреччина, Єгипет, Болгарія, ОАЕ,
Туніс, Китай, Європа
Здійсни свої мрії!!!.

ТЦ “ПЕТРоЦЕнТР”, 2 пов.
пр. Коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

туриСтична 
агенція 

і бюро
ПереклаДів

ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні та за

кордон - Єгипет, ОАЕ, Індія,
Тайланд, Домінікана.

Автобусні та авіатури до Європи.

вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16

56-27-13
(093) 02-00-556

Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua
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•Власні тури по Україні
•Візова підтримка

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

вул. Соборна, 40
тел.: (0432) 52-00-02,

(067) 430-73-93, (063) 638-21-63

www.slavtur.com.ua

АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.

бюрО ПЕрЕкЛаДІв48

ПЕрЕкЛаДи
 ► Усні, письмові.

► Нотаріальне засвідчення перекладів. 
► Проставлення апостиля, легалізація документів.  

► Візові анкети.

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1, 
м. Вінниця 

тел. 050 3842484, 
095 2806575, (0432) 35-57-76 

www.pereklad-vn.com.ua

аТЕЛьЄ49

ательє Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. 
з трикотажу, шкіри, хутра. Вишиваємо. 

Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, 
камінням. Виготовляємо штучні квіти.

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

вул. Червоних Партизан, 2
тел.: (0432) 35-03-53

(098) 72-61-797
(066) 763-66-97

e-mail: kati-z@mail.ru

театральное 
ателье -

Прокат
коСтюМов

всегда в наличии широкий выбор школьной формы. 
Прокат, пошив концертных, национальных костюмов, фраков, 

вечерних платьев. Детские костюмы на любую тему. 
Изготовление корпоративной одежды. Интерьерный текстиль.

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05

(067) 422-02-75
(063) 277-16-70

seleznova54@gmail.com
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ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

к. 607, ліве крило
тел.: (0432) 57-68-25

(098) 238-72-50

АТЕЛЬЄ
ВИшИВАнКА

Вишивка гладю, різноманітні 
орнаменти, написи, шеврони, 

пошив та на одязі, сумках, 
пеналах і т.д.

вул. Д.нечая, 121
тел.: (067) 813-71-86

(096) 458-52-24

ПошИВ
СУмоК

Пошив сумок, рюкзаків, чохлів та ін.
з нанесенням та вишивкою логотипів

зі шкіри та сумочно-рюкзачних тканин.
Машинна вишивка

вул. Київська, 4 
оф.323

тел.: (067) 307-32-38
(067) 951-67-02

салон - МастеРская Индивидуальный пошив, реставрация 
одежды, работа со всеми видами текстиля. 
Вечерние, выпускные, коктейльные платья.

Прокат детских и праздничных платьев.
Пошив школьной формы.

пл. Гагарина, 2
(Универмаг, 1 этаж, 

правое крыло)
тел.: (098) 273-27-14

(063) 562-15-31

кур’ЄрСькІ ПОСЛуги,
СЛуЖби ДОСТавки50

ВІННИЦЯ

вул. Келецька, 1
оф. 4, 2-й поверх
(вхід з двору)

®

Курєрська доставка по Україні і світу від 10 грн

www.express-mail.net

(0432) 57-76-69
(098) 962-88-82
(093) 312-12-66

СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки51

фоП бураковСький рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

Швидко, якісно. Гарантія.
Телевізори та монітори б/в.

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

Ремонт аудіо-, відео-, побутової техніки 
по гарантії та платно.

Встановлення побутової техніки 
(пральних машин, посудомийок, бойлерів).

Продаж запчастин та аксесуарів для побутової техніки.
Продаж засобів для догляду за побутовою техникою.

Вінниця, вул. В. Порика, 1. 
(перхрестя вулиць Порика і 600-річчя)

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

СервіС-центр

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1
готель “Південний буг”
тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua

СервіСний центр ГАРАнТіЙнИЙ ТА ПіСЛЯГАРАнТіЙнИЙ РЕмонТ
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

автомагнітоли, MP3-плеєри, музичні центри,
домашні кінотеатри) 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

 69-95-73
(067) 622-56-62

www.interservice.vn.ua

СервіСний центр

HI-TECH
Ремонт та обслуговування 

компютерної техніки

вул. Московська, 52
тел. (0432) 68-64-70, 69-95-46, 

(067) 788-49-28
www.hi-tech.vn.ua
www.obyavka.com

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн52

ІнТЕрнЕТ-СаЛОни53

Создание сайтов. Хостинг. Домены

Веб-дизайн
Винница, ул. 600-летия, 17

тел. +38 (0432) 52 30 27 (многоканальный)

www.webliana.com.ua
e-mail: sale@webliana.com.ua

Информационные технологии для
Вашего бизнеса

рекламное агенство

wEb  кафе 
Создаем и раскручиваем сайты

Продажи гарантируем
тел. (097) 555-99-66
www.webkafe.info

інТЕРнЕТ КЛУб інтернет. ігри. набір. Ксерокопіювання. 
Друк. Сканування. Допомога людям 

похилого віку в навчанні на комп’ютері

вул. Космонавтів, 42 
тел.: (093) 949-88-96,

(063) 747-20-92, 
(097) 949-52-12

vin.internet-salon@yandex.ru

кЛІнІнгОвІ кОМПанІї 
хІМЧиСТки. ПраЛьнІ54

· Ïîäóøîê · Ïåðèí · Êîâäð
·Заміна напірника ·Очищення та сушка пір’я

· Видалення механічних предметів та інших включень
·Виїзд до замовника безкоштовно

виЇЗдна ХіМЧистка Виїздна хімчистка килимового 
покриття, м'яких та шкіряних меблів.
Швидко, якісно за помірними цінами

тел.: (098) 840-08-09
(093) 885-18-58

ÊËÈÍÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

«Блеск» · уборка после ремонта
· генеральные уборки
· уборки офисов
· мойка окон
  и т.д.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

тел. (098) 095-35-31
(093) 150-29-36

Татьяна

·Заберем ·Постираем ·Привезем
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХИМЧИСТКА и СТИРКА

·Мягкой мебели  ·Матрасов 
·Автомобилей ·Ковров ·Одеял ·Шкур

(0432) 69-26-13,   (096) 036-30-81 , (063) 288-02-06

Хімчистка 
«сніжинка»

Хімчистка одягу, дублянок. 
Прання білизни, килимів. 

Чищення пух-пера, пошиття 
подушок, перин, ковдр.

вул. Едельштейна, 6
вул. Пирогова, 15

тел.: (0432) 35-05-44
55-08-15

хіМчиСтка

хІМЧиСТка вЕрхньОгО ОДЯгу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

вул. 50-річчя
 Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 1 пов.
тел. (0432) 57-62-47

Прибирання торгівельних та бізнес центрів, 
виробничих територій, квартир, офісів, котеджів.
Хімчистка будь-яких поверхонь.
Мийка фасадів, вітрин, вікон.
Прибирання після будівництва та ремонту.

Пропонуємо
клінінгові

послуги:

www.uborka.vn.ua
“Чистий дім” тел.: (0432) 578-500

(067) 432-88-80
Клінінгова
компанія

риТуаЛьнІ вирОби55

ПАМ’ЯТНИкИ
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47
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риТуаЛьнІ ПОСЛуги56

ПАм’ЯТнИКИ
РИТУАЛЬні

ТоВАРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

Памятники та надмогильні комплекси
з чорного та кольорового граніту. 

Художній розпис
Виготовлення, доставка, встановлення.
Вироби з граніту будь якої складності

скульптури і бюсти з каменя

ПАМ’ЯТНИКИ
вул. Короленка, 29

тел.: (097) 127-89-36
(093) 002-36-49

ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛьнІ ТЕЛЕфОни57

В важку для Вас хвилину,  ми візьмемо на себе
організацію та проведення поминальних обідів

тел.: (0432) 69-19-09 -адміністратор, (067) 430-61-29 -цілодобово, (097) 17-99-889
www.svb.vn.ua/ послуги ритуальні

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

ПоБУтова теХніка 
б/у

з німеччини

Доставка. ГАРАнТіЯ. 
обслуговування.

Продаж у розстрочку + ремонт

вул. Київська,54
тел. (0432)  53-91-30

ПобУТоВА
ТЕХніКА

б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

вул. Папаніна, 3
тел.: (0432) 69-28-68

(067) 430-22-09
(067) 979-92-25

кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОграМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ58
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побутова техніка і посуд
Дилер з найкращими цінами

Опт. тел.: (0432) 52-33-68, 52-33-69
www.alpari.ua

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua

Магазин: вул. Космонавтів,40  тел.:(0432) 46-55-33
Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63

СИСТЕМА ПРОГРАМ 1С:ПІДПРИЄМСТВО

фірма 1С

ТОВ “ ”ФАЛКОН
м.Вінниця, Пирогова 47, оф. 8

1С:Франчайзинг

Продаж, налагодження, навчання

ЛІГА
ЗАКОН

www. vn.uafalcon.
тел. (0432) 67-47-91, 35-23-47

тел.:(0432) 69-36-48, (098) 387-90-21 www.dk-service.com.ua

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ
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ПОЛІграфІЧнІ ПОСЛуги. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи59

tehniko
интернет магазин 

Продаж комп’ютерів, ноутбуків, 
LED-телевізорів, побутової 

та фото-, відеотехніки. 
Ремонт ноутбуків, моніторів, принтерів

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (096) 731-47-48

(063) 649-14-60
www.tehniko.com.ua

Зовнішня реклама
Унікальна поліграфія

Оригінальна сувенірна продукція
тел.: (0432) 52-71-53, (097) 237-80-31

e-mail: as_77@inbox.ru Skype: artemov77vkd
РåêËàìà

 

Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

тел.: (0432) 53-68-37
e-mail: dp_post@mail.ru

Плотер 
Широкоформатний друк.

Друк документів, креслень (допомога в 
оформленні), зображень, фото, плакатів 

формату А1. А також: прошивання,
ламінування (А3). Ксерокс. Канцтовари

вул. Некрасова, 25
бк “Хімік”, 2 поверх, каб. 216

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru



102 103

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

 

Друкуємо: книги, бланки, рекламна 
поліграфія. 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, 65-80-80
e-mail: dilo_vd@mail.ru

dilo2007dilo@rambler.ru

 freeкарД Візитки 75 грн за 1000 шт.
Флаєра 180 грн  за 1000 шт.

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua

 

Шовкодрук.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09

66-16-17
(067) 251-65-68

e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua

ПЕЧаТки Та ШТаМПи60

 

Печатки, штампи, факсиміле, екслібрис.
Візитні картки, логотип на сувенірах.

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСьквикОнкОМ)

тел.: (0432) 579-510, 509-149
(097) 000-40-35
(067) 766-79-57

www.shtamp-service.com

фОТО-, вІДЕОзЙОМка61

ПРоФЕСіЙнЕ ФоТо:
Весільне, студійне, сімейне, 

дитяче, рекламне.

вул. козицького, 32, оф. 7
(навпроти «SkyPark»)
тел.: (067) 272-48-00

(063) 734-35-16
vk.com/denis.dorosh

 

КРЕАТИВнАЯ ФоТоСЪЕмКА:
Свадебная, семейная, 

корпоративы, оригинальный 
сценарий, печать фотокниг.

тел.: (063) 107-26-44
(067) 975-18-73

вЕСІЛьна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

тел.: (0432) 46-50-66
(097) 748-02-07
 (093) 760-35-88

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

 
ФоТоЗЙомКА. 

Виготовлення фотокниг.
ЗбЕРЕЖіТЬ СВоЇ СПоГАДИ оРИГінАЛЬно

тел.:(067) 686-75-55
(095) 875-55-52

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

тел.: (0432) 57-91-92
(067) 713-91-82
(098) 127-27-85

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОграМа62

ТАМАДА
СВІТЛАНА

Професійно проведу за індивідуальним 
сценарієм з костюмованими 

шоу-програмами: весілля, корпоративи, 
ювілеї. Володіння українською 

та російською мовами.

тел.: (096) 436-49-63
(063) 987-36-69

 
 

Дитячі свята. Приватні та корпоративні свята. 
Все для весілля (до, під час, та після).

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна, 87А
тел.(0432) 52-76-36

(063) 179-70-65
www.divo-agency.ftes.info

ТАМАДА 
яриНА

СоЛНЕчНАя

Корпоративы, свадьбы, юбилеи, презентации, 
выставки, церемонии. Для каждого мероприятия 

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

решительна, скрупулезна. 
На празднике: энергична, остроумна, внимательна!

тел.(044) 223-01-15
(067) 392-11-61
(067) 509-83-82

www.gorod-prazdnika.com
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-ШОУ-БАЛЕТ 
-СВИНКА-СТРИПТИЗЕРША (Шуточный стриптиз)
-ВЕДУЩАЯ
-ЧЕРЛИДИНГ (группа поддержки)
-Дед Мороз и Снегурочка 
тел.: (097) 232-06-59, (093) 576-13-27 
http://vk.com/club39266299

 "SMILE-SHOW" ШОУ-ГРУППА 

вЕСІЛьнІ СаЛОни63

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

·Весільні  ·Вечірні  ·Дитячі наряди
вул. 50 років Перемоги, 26,  2 поверх, маг. «Культовари»

тел. (067) 433-38-41  www.delis.in.ua  

Inna Makarova

вы цените простоту и элегантность, 
но не принебрегаете деталями и любите роскошь? 
тогда ваш выбор- свадебный салон «belIssIma»!

Ждем вас в нашем салоне

пр. коцюбинського,34 
ТЦ «Жовтень» 2 пов.
тел.: (063) 588-51-74

(097) 788-91-48
www.belissima.vn.ua

Åêñêëþçèâíèé ñàëîí
âåñiëüíèõ, âå÷iðíiõ 

òà äèòÿ÷èõ ñâÿòêîâèõ ñóêîíü

вул. 50-річчя Перемоги, 25 тел. (098) 583-83-93, www.slanovskiy.vn.ua

народний
циганський

ансамбль
«бРАТСТВо
 ЦЫГАнЕ»

Розважальна шоу-програма.
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям 

на весілля, ювілей, день народження
Дивіться на youtube.com 

«братство цыгане»

тел.:(0432) 46-30-03
(067) 989-56-42
(093) 338-98-32

Корпоративы, детские праздники, 
свадьбы, ювилеи, закрытые вечеринки, 

выпускные вечера.

тел.:(0432) 69-61-94 
(063) 117-46-80
(067) 416-03-58
(097) 775-59-33
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вЕСІЛьнІ акСЕСуари. 
ДизаЙн. квІТи64

ТЦ Квартал

ТЦ Sky Park

ТРЦ Мегамолл

ТСЦ Магигранд

( Папанина, 1а )

( Соборна,24 )

( 600-летия,
17 )

( Юности,43а )

050-
55-6

6-213

067-348-37
-12

093-608-7
3-23

тел.

- Оформление праздников
  воздушными шарами
- Шоу мыльных пузырей
- Букеты из конфет
- Букеты из фруктов
- Торты из памперсов
- Проведение 
  мастер-классов

спешат на помощь!
- Воздушные шары с гелием
- Букеты из воздушных шаров
- Проведение детских 
  праздников
- Фигуры из воздушных шаров

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

тел. (050) 313-63-48, (067) 430-98-86
вул. Р.Скалецького,15 (проїзд територією заводу до самого магазину, зручна стоянка)

Шоколадные фонтаны. 
Фруктовые пальмы,

сердца, цифры...
тел.: (063) 865-94-26

 (097) 729-91-02
 МАКСИМ 

Elis M

http://vk.com/id70226300
http://vk.com/club29690450

·Декор банкетних залів тканинами, арки з штучних квітів
·Виїзна церемонія ·Аеродизайн фігури з повітряних кульок, 

кульки що світяться, гельові кульки ·Буль машина
·Подарунки ручної роботи, листівки, картини в техніці квіллінг

·Оренда кроликів для фотосесій
ТЦ Анастасія, 1-й поверх

тел.: (096) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharrlin DiSe

«Òâié äåíü»Студiя святкового дизайну

(0432) 51-52-00, (096) 677-99-62

Оформлення бенкетних залів, автомобілів, 
Виїздні церимонії

Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.

Da Vinci
Studio
тел.: 

(0432) 56-04-37
(067) 773-57-64
(063) 793-24-57

·оформление свадеб 
·всех видов торжеств
·профессиональная флористика
·свадебная полиграфия
·прокат авто; свечи и многое другое
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вЕСІЛьниЙ кОрТЕЖ65

vipcars.km.ua
(098) 060-90-99
(097) 726-80-74

Весільні  авто
Від 200 грн/год

тел.: (098) 763-05-79
(063) 488-02-02

тел.: +380 67 567 21 06, +380 50 720 63 28
 http://vk.com/chrysler300alexx  

http://vinavto.com/
Александр

Свадьбы. Праздники. Кортежи. Трансфер

Больше
5 часов

скидка 10%

Свадебные перевозки  Audi Q7, BMW 5, Lexus GX470

Audi Q7
BMW 5

Lexus

тел.: (096) 983-48-05, (093) 923-72-82

Свадьбы     Ювилеи
Дни рождения

тел.: (063) 326-87-29

(067) 758-65-19
20
0гр

н/г
од

Ак
ція

Обслуговування весіль,
корпоративів, свят, ювілеїв.

Трансфер в аеропорт

ВЕСIЛЬНИЙ АВТОМОБIЛЬ НА ПРОКАТ
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СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 67

ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛих66

тел.: (098) 290-34-45

WWW.DUET.VN.UA
вул. Соборна, 95;  ТЦ «Петроцентр», 2 пов., нове крило

Салон красоты
г. Винница, ул. Шмидта, 34
тел. (0432) 527-725

Маникюрный, педикюрный зал

Мужской зал

·spa-маникюр
·spa-педикюр
·гигиенический маникюр
·гигиенический педикюр
·наращивание, корекция ногтей

·все виды парикмахерских услуг
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«Наталi»салон краси

Надаєм всі види послуг
вул. Д. Нечая, 65, 1-й поверх 

(063) 105-45-37, (098) 324-79-50, (097) 11-96-300

тел.: (098) 024-72-63, (063) 807-33-80, (093) 079-17-32

Удаление тату  100%  БЕЗ ШРАМОВ  по самым доступным ценам
Татуировки лучшего качества с 100% гарантией и стерильностью
Перманентный макияж (татуаж) и курсы обучения
Пирсинг любой части тела с большим выбором серьг
Масажы всех видов и полные услуги косметолога
У нас работает целая  база профессиональных стилистов

Тату  салон

з 12-00 до 21-00
Театральна 25/2

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
· Поштучно · Пучковое 
ОБУЧЕНИЕ ·Коррекция

тел.: (067) 935-29-49, (093) 291-37-99 vk.com/olga.nail.com.27

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ
Сучасні стрижки. Колорування, мелірування. 
Біозавивка Ламінування. Манікюр, педикюр. 
Нарощування та художній розпис нігтів. 

ул. Фрунзе, 46, тел.: (0432) 53-89-44, (098) 654-73-99

•мужской зал •женский зал
•лечение волос •окрашивание волос

•свадебные прически 
•вечерние •плетение волос

•маникюр •гель-лак •наращивание ногтей
•художественная розпись

•педикюр мужской и женский•педикюр мужской и женский
•вертикальный турбосолярий

•парафинотерапия •услуги косметолога

салон-парикмахерская

Работаем
с 800 до 2000 

  Пт. с 900 до 1800 

без выходных

вул. Матроса Кошки, 13
тел.: (0432) 53-43-53, 52-46-49
(097) 040-10-10

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

Перукарські послуги, БІО-завивка,
БІО-реконструкція волосся, кератинове 

відноввідновлення, нарощування волосся, манікюр, педикюр, 
парафінотерапія рук, нарощування та художній розпис 
нігтів, покриття гель-лаком (shell-lak), нарощування 
вій, біозавивка вій, косметолог, татуаж, пірсинг, 
мезотерапія, біоревіталізація, візаж, татуювання, 

професійні солярії. Всі види масажу.

·ПЕРУКАРСЬКі ПоСЛУГИ 
·мАніКЮР, ПЕДИКЮР · ПоКРИТТЯ ГЕЛЬ-ЛАКом 

·ПРоКоЛЮВАннЯ моЧКИ ВУХА 
·біо-ТАТУ · мАЛЮВАннЯ ХноЮ ·ПЛЕТіннЯ ·СоЛЯРіЙ

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69
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Перманентный татуаж бровей
  -волосковый метод     -шатирование

Веки (стрелка, растушевка, ресничный ряд) 
Татуаж губ.

 Наращивание волос и ресниц. 
Реконструкция, керотирование

О
БУ

ЧЕ
Н

И
Е

Запись по телефону. Работаем без выходных
тел.: (067) 418-17-89, (093) 433-12-97  Инна  

Салон-перукарня « Дует »

вул. 600-річчя, 46 ( перехрестя вул. Келецька та 600- річчя )
 тел. (0432) 52-82-98, моб. (098) 46-76-334

Стильні стрижки ( чоловічі та жіночі ). Укладка. 
Весільні зачіски. Фарбування та ламінування волосся. 

Манікюр. Педикюр. Парафінотерапія рук. 
Нарощування нігтів, покриття гель лаком. Нарощування вій.

Депіляція воском.
вул. 600-річчя, 46 ( перехрестя вул. Келецька та 600- річчя )

 тел. (0432) 52-82-98, моб. (098) 46-76-334

Київська,4, 2-й поверх каб. 210 (в приміщенні Віноблдрукарні) 

салон-перукарня

Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

АКЦІЯ: Нарощування вій Vivien 250 грн. В подарунок сертифікат на 100 грн.

Солярій - 2,50
Антицелюлітний масаж - 80

Fish-SPA - 20

тел.: (063) 609-51-40, (097) 672-34-14, (098) 901-01-88  Режим роботи з 9.00 - 20.00
Київська,4, 2-й поверх каб. 210 (в приміщенні Віноблдрукарні) 

кОСМЕТОЛОГ-эСТЕТИСТ (093) 33-74-036
(096) 213 86-93

Врач-косметолог
Татьяна

Лечение проблемной кожи.  Ультразвуковая чистка лица. 
Косметический уход за лицом. Поверхностные и срединные 

пилинги. безиньекционная биоревитализация лица. 
масаж лица. Депиляция воском. шугаринг . Пирсинг.

ул. Скалецкого, 38А
салон-парикмахерская

«Fusion»
тел. (097) 155-32-66

“бажання”
центр краСи
та зДоров’я

Новітня ізраільська технологія “eLoS”: 
ELOS-епіляція, ELOS-омолодження, радіохвильовий 
ліфтинг (підтяжка шкіри), лікування судинної сітки, 

пігментації, лікування вугрового висипу. 
консультація лікаря-дерматокосметолога - БеЗкоШтовно 

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

кОСМЕТиЧнІ заСОби68

Ваши мечты - наше вдохновение 
• Дисконтная карта 23%
• Мастер класс по уходу за лицом 
  и декоративный макияж
• СПА - процедура по уходу за руками
• Построение собственного бизнеса

Полищук Юлия (097) 74-32-947 e-mail: polishuk_2005@mail.ruПолищук Юлия (097) 74-32-947 e-mail: polishuk_2005@mail.ru
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- Можливість необмеженого заробітку 
- Можливість розпочати власний бізнес
- Гнучкий графік
- Різноманітні заохочувальні програми
- Підтримка та можливість навчання

пр. юності, 18
Трк «Дастор» ІІ пов.
тел.: (093) 48-28-434

Качественную косметику произведенную в Турции
Бесплатную регистрацию Консультантом Farmasi
Скидку на продукцию до 33%  на весь асортимент

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

г. Винница, ул Коцюбинского,34, цокольный этаж, бутик №0-27
тел.: (067) 595-44-53, (093) 542-68-51, (066) 153-33-73
г. Винница, ул Коцюбинского,34, цокольный этаж, бутик №0-27

e-mail: lukashvika@ua.fm

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛьнІ69

Á³ëÿ Ìëèíó
Українська кухня, мангал

Проведення банкетів, фуршетів

êàôå
Жива музика

м. Вінниця, вул Д. Нечая, 7
тел. (0432) 61-27-97, (067) 958-69-23, (093) 663-09-18

банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
Альтанки. Смачна кухня. 

Весільні прикраси. Готельні номери, 
молодятам номер «Люкс» у подарунок. 

Чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41

гРоМадська 
Їдальня

Українська кухня в центрі Вінниці 
Найрідніші страви за доступними цінами!!! 

Працюємо з 1100 до 1700. Сб.-Нд. - вихідні. 
Безкоштовна доставка

вул. Соборна, 70
(приміщення Облради)

тел.: (093) 640-31-18
(098) 749-28-18

Êàôå ßÊÓØÈÍÖ²
Українська, кавказька, турецька кухні.

Дерев’яні будиночки на 10 персон.
VIP-будиночки. Зала на 50 персон.

Дитячий майданчик. Супутникове TV.
Жива музика, караоке.

2 км від Вінниці, траса на Хмельницький
тел.: (0432) 56-75-82, (097) 028-56-41

тел.: (097) 456-25-66

(063) 463-27-11

Максим
овича, 43Б

Деревяні будиночки на 15 осіб
Домашня кухня
Кухня на мангалі
Доставка 
в офіс та 
до дому

ПІКНІК Замовлення
тел. (067) 110-11-32

м. Вінниця, Гніванське шосе.
р-н.  Аграрного університету

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди

 

ЗОЛОТЕ РУНО

При замовленні від 50 чол. - знижка
тел.:  (0432) 69-33-46   (063) 348-81-89 

вул. Сонячна, 2 (навпроти Аграрного унів-та)

Працюєм з 10-00 до 24-00
·Весілля  ·Бенкети ·Дні народження ·Ювілеї

зал на 130 чоловік
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ÀÁÅÒÊÀ ÑÌÀÊÓ

Бендерчики (з капустою,з капустою та грибами, з лівером, з м’ясом). Біфштекс. Бублики фаршировані з м’ясом.
Вареники (з вишнею, з капустою, з картоплею, з печінкою, з лівером, з сиром та родзинками)

 Голубці (Домашні, по-молдавські). Зрази з грибами. Ковбаса Українська Особлива (для смаження). 
Котлети (Богатирські, Гречаники, Домашні, Любительські, Курячі, Індичі, Рибні, Київський каштан). Люля-кебаб.

 Млинчики (з вишнею, з грибами, з маком, з сиром та родзинками, з  м’ясом, з печінкою, з лівером). 
М’ясо для шашлика. Пельмені (Елітні, Сибірські, Фірмомові). Равіолі (Фірмові, Молодіжні, Курячі, Індичі).

ППерець фарширований. Тюфтельки Морозко. Фрикадельки. Фарш Домашній.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
 ХАРЧУВАННЯ

ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ
тел.: (04333) 4-06-78, (067) 166-30-46

www.abetka-smaku.com.ua

гОТЕЛІ70

— Сауна
— Кімната відпочинку

— Готельні номери
— Паркування

ССССауна

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

РестоРан 
Проведення урочистих подій.
банкетна зала на 150 чоловік.
Жива музика. Смачна кухня.

Працюємо цілодобово.
9 км від центру міста

с. Щітки, вул. леніна, 136а
тел.: (067) 974-00-68

(097) 255-14-10

банкетна зала на 140 місць, 
VIP зал на 22 місця. 

Українська та європейська кухня. 
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс». 

Сауна. 

смт Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.:( 0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

їдАЛьня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

Швидко та смачно за помірними цінами!!! 
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні. 

Приймаємо замовлення на банкети, весілля, 
урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)
тел.: (0432) 27-26-79

097) 968-59-09
(096) 765-58-33
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●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

вул. Некрасова, 73, 
тел.: (0432) 26-38-18, 

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік

Сауни. ЛазнІ71

— Сауна
— Кімната відпочинку

— Готельні номери
— Паркування

ССССауна

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

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОгІЧнІ ПОСЛуги72

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

3-D

·гінеколог
·ендокринолог

·дерматовенеролог
·дитячий дерматолог

·уролог-андролог
·дієтолог

·р·рефлексотерапевт
·нова ефективна 

програма схуднення!

вул. Архітектора Артинова
тел.: (0432) 35-92-30, 

(067) 68-00-651
www.radamed.com.ua

МеДичний центр 
лікування

захворювань хребта

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві грижі, 
остеопороз, викривлення хребта, біль в 

суглобах, післяпологовий біль, біль куприка, 
аритмії. Реабілітація після оперативних 

втручань на хребті та травм.

вул. Ленських Подій, 50
тел.: (0432) 57-05-17

(096) 360-22-57
(067) 988-97-40

www.kovalenko.vn.ua

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТРКОНСУЛЬТАТИВНО
ЄДИНИЙ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Є проблеми зі шкірою? Звертайтесь до нас!

Високопрофесійні консультації лікаря косметолога-дерматолога. 
Надаються послуги: видалення бородавок, папілом, рубців. 
Індивідуальний підхід та лікування шкірних захворювань. 

Допоможемо вирішити проблеми вугревої хвороби демодекозу. 
Вирішимо проблему  надмірного потовиділення та старіння шкіри.

Повний спектр косметологічних та дерматологічних послуг

вул. Пирогова, 77 тел.: (0432) 68-01-52, (067) 914-86-07, (097) 490-89-90 www.dermatolog.vn.ua

МЕДиЧнО-ДІагнОСТиЧнІ ЦЕнТри73

теСтирование 
вСего

организМа

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99
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Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

Єдиний в області 16-ти зрізовий мультиспіральний 
комп’ютений томограф з синхронізованим інжектором 

та можливістю 3D реконструкції
м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 3 
тел./факс: (0432) 69-62-62, e-mail: mediscan16@gmail.com Ліцензія АГ № 597884

вул. Медвєдєва 6,  
вул. Матроса Кошки 10б, 2-й пов.

тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua

ПОСЛуги ПСихОЛОга74

СеМейный ПСихолог 
евСеева

люДМила ивановна

Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений.
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

наталія анатоліївна

конДратенко 

ПСихотераПевт

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

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

ПСихолог

МороДецька
ольга іванівна

Проблеми: чоловік-жінка; діти-батьки; життєві кризи; 
психотравми; статева ідентифікація; 

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

тел.: (096) 353-48-66
дом.: (0432) 66-45-28
olga_morodetska@mail.ru

конСультаційний центр 

“Поліграф теСт - 
sprInT TEsT”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

тел.: (0432) 69-22-49
(097) 518-95-35
(050) 070-80-83

e-mail: poligraf_test@mail.ru
www.poligraftest.at.ua

МЕДиЧнІ ТОвари75

Стелька-тренажер 
(супинатор рессорного типа)

Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко
и др. продукция РПО «АРГО» в ассортименте

ул. Келецкая 53, оф. 318 
 http://web.rpo.ru

тел.: (0432) 69-52-39
(097) 292-76-25,  (093) 917-33-75

Компания

Здоровье и Успех
для всех!

м. Вінниця Хмельницьке шосе,82
(Завод “Аналог”) корп.2, офіс 203

+
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фІТнЕС. ДІЄТОЛОгІЯ76

г. Винница
ул. Соборная, 18   
тел. : (0432) 69-76-92
           (067) 847-49-24
ул. Козицкого, 87 
тел.  (067) 692-98-74
уул. Писарева, 6
тел.  (0432) 66-21-11

www.yursana.com

  Авторская программа сброса веса.
  Консультация по питанию.
   Индивидуальный план питания в соответствии
    с возрастом, весом, заболеваниями
     Многолетний опыт работы по преодолению 
      пищевой зависимости.
         Индиви         Индивидуальные и груповые 
           занятия по фитнесу.
               Стабилизация веса и 
                   закрепление результата.
                          Программа разработана
                              без БАДов и химических
                                    препаратов.

*
*
*
*
*
*

*

бІОЛОгІЧнО-акТивнІ ПрЕПараТи77

вЕТЕринарна МЕДиЦина
зООТОвари78

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

(067) 720-27-83
e-mail:vitamaxua@gmail.com

www. vitamax.ua

инОваЦиОнныЕ фиТОкОМПЛЕкСы. 
Профилактика и лечение заболеваний: сердечно-сосудис-
той, нервной, имунной, моче-половой систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, корекция зрения. 

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

вул. Бевза, 34,офіс 302
тел.: (097) 041-47-81

(0432) 69-98-91
www.artlife.ru

• Намордники, повідки та
аксессуари для догляду

• Одяг та прикраси
для тварин

• Корма для всіх видів
тварин та птиці 

• В• Вітамінно-мінеральні
добрива

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
Консультація і порада ветлікаря.  Професійне лікування

вул. Зодчих, 12; вул. тел. (0432) 35-01-75
вул. С.Наливайка, 2 («Старе Місто») тел.: (0432) 69-61-69, (050) 46-10-135,  e-mail: veterinarlena@mail.ru

ФОП Маковій І.І. Ліц.№ 564876 від 15.12.2010

ДиТЯЧиЙ ОДЯг ІграШки79

Магазин «глобуС»

Канцтовари, рюкзаки, сумки, 
дитячий одяг (Туреччина)

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

ТЦ «Дастор» ІІІ пов.
маг. «Глобус».
ТЦ «Мегамол»

маг. «Канцтовари»

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

(067) 527-87-42

ветеринарна лікарня

Шиншиллы
Разноцветные и стандартные

Цена - минимум
Удовольствие - максимум

(096) 150-27-06,  (093) 563-78-63
Татьяна
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96 http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru

Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

вул. Коцюбинського, 39, біля «Royal Pub» 
тел.: (067) 772-93-74,  (093) 652-50-09

Іграшки, одяг, подарунки

Аленький
цветочек

Широкий асортимент нового и б/у  
товара для всей семьи. Принимаем на  
реализацию кроватки, коляски, манежи, 

велосипеды и другие детские вещи.

пр. космонавтов, 42
(возле клуба «н2О»)
тел. (067) 369-49-47

(093) 422-52-72

одяг та взуття для:
новонароджених; дошкiльнят; дiтей 

шкiльного вiку; пiдлiткiв; якiсна  
шкiльна форма. 

атмосфера стильних та яiсних речей чекає на вас!

вул. Скалецького 7, 
Тц «омега» 1-й пов. 

маг. «Дитяча Крамничка»
 ( зупинка р-к «Урожай»)

трикотажні вироби
одяг для дорослих та дітей
шкарпетки, колготи
постільна білизна
взуття

Подільське
        регіональне
               представництво

вул. Київська, 78,
тел.: (0432) 61-90-02, (096) 242-14-72

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

ТЦ “Жовтень”, 2 поверх, №2-6, тел.: (067) 268-54-34
ТЦ “МагіГранд”, 2 поверх, KinderSize
вул. Зодчих, 7 

вул

ДИТЯЧЕ
ТА ПІДЛІТКОВЕ

вул. Келецька,84,
 тел. (0432) 55-11-06

ВЗУТТЯ

МОДНЯЧЕ

Пн-Вс 
с 10-00 до 19-00 

ул. Порика, 41
(067) 796-80-76
(096) 754-41-60

www.dimusha.com.ua

Широкий выбор детских колясок, 
комплектующих к ним, 

автокресел, игрушек, велосипедов,
 детской мебели и много другого 

для комфортной жизни Вашего малыша!
г. Винница
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

рОзвиТОк ДІТеЙ80

центр
гармонійного

розвитку
дитини

Дошкільна підготовка (4-6р.), курси раннього
розвитку (2-4р.); вивчення іноземних мов.

Працює студія новітнього дизайну:
декоративно-прикладне мистецтво, скульптура,

ліплення, живопис, основи дизайну.

вул. Пирогова, 71
тел.: (096) 568-78-84

центр розвитку 
здорової дитини 

та відповідального 
батьківства

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

67-61-02, (067) 255-70-57
(093) 035-87-59
leleka-vn@ukr.net

ПраЙС на рОзМІЩеннЯ ІнФОрМаЦІЙнО-рекЛаМниХ бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 150

Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680

Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480

Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250

Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

ПраЙС на ПОЛІГраФІЧнІ ПОСЛуГи

Друк візиток (двосторонні) 9х5 см 1000 шт 140

Друк календариків 10х7 см 1000 шт 200
Друк флаєрів 21х10 см 1000 шт 280

Коляски. Кроватки. Манежі і ходунки. 
Столики для годування.

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua

Тiльки найкращi



ОКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Цены от
производителя

Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008

(097) 328-22-20, (067) 789-92-89

Изготовление
Монтаж

м.Вінниця, вул. К. Маркса,13
тел.: (0432) 63-08-68 
(067) 739-29-39

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним 

від загального постачання електроенергії
разом  з професіоналами! У нас для цього є все!

ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення 

для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В

Гелеві аккумуляторні батареї
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