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Вітаємо!
80-річний відсвяткував 22 жовтня відомий 

громадський і політичний діяч полковник Олександр 
Іванович Нижник. 

Здоров’я, щастя, гарного настрою і многая літа 
зичать йому рідні, друзі та побратими з Вінницької 
обласної організації Спілки офіцерів України.

30 жовтня відсвяткував свій 60-літній ювілей 
Олексій Юрійович Славін. Із цим святом від 
щирого серця його вітають рідні та друзі.

До цих побажань приеднуються Молодіжна 
організація журналістів та колектив журналу 
“Вінниця”.

Юнацьких мрій прекрасний сад
 Плоди дарує в шістдесят!
 За працю всю, усе знання і вміння,
 За серця небайдуже стукотіння-
 Подяка щира від людей,
 Від друзів, рідних і дітей!
 І хоч на скронях сивина,
 Нехай у серці гомонить весна,
 В очах сміється сонце золоте,
 А дерево життя зростає і цвіте!!!

Â³òàºìî!
4 листопада святкуватиме свій День народження чарівна, 

мила жінка, мудра добросердечна колега і наставниця, любляча 
і турботлива дружина Наталя Анатоліївна Кондратенко.

З Днем народження Тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця ві трила,
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.

З найкращими побажаннями колеги Регіонального 
Медичного Центру Безпеки Дорожнього Руху та 
наркологічного диспансеру «Соціотерапія».

Â³òàºìî!
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Саме під такою назвою у суботу 
15 жовтня в приміщенні Вінницького 
літературно-меморіального музею ім. М. 
Коцюбинського пройшла репрезентація 
однойменної збірки дитячо-юнацьких 
творів. До цієї збірки увійшли кращі 
віршовані та прозові твори, надіслані 
на літературний конкурс, який протягом 
півроку проводила ГО “Молодіжна 
організація журналістів” спільно з 
редакцією журналу “Вінниця”. Сам захід 
пройшов у теплій, дружній, невимушеній 
атмосфері. В той же час це було справжнє 
літературне свято як для молодих авторів 
(а в багатьох це були лише перші творчі 
кроки), організаторів, так і для всіх 
гостей.

“Під час цього конкурсу ми отримали 
роботи багатьох молодих авторів, - 
зазначає редактор журналу “Вінниця” 
Віктор Рудь, - і чимало з них, незважаючи 
на вік, написані на досить високому 
рівні. Приємно, що так багато дітей та 
молоді прагне знайти свій власний шлях, 
реалізувати творчий потенціал. Ми вдячні 
спонсорам — Староміській районній в 
м. Вінниці організації Партії регіонів, 
партнерам конкурсу — видавництву-
друкарні “Діло”, видавництву “Ранок”, 
Вінницькому підрозділу Дочірнього 
підприємства з іноземними інвестиціями 

“Книжковий клуб “Клуб сімейного 
дозвілля”, Національній спілці журналістів 

України, Спілці письменників України, 
Вінницькому літературно-меморіальному 
музею М. Коцюбинського, Управлінню у 
справах преси та інформації Вінницької 
облдержадміністрації, редакції газети 
“Нова вінницька газета”, Вінницькій 
обласній організації Спілки офіцерів 
України за сприяння в організації та 
проведенні конкурсу.”

Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації 

журналістів

“ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ” У ВІННИЦІ
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На основі обласного літературного 
конкурсу «Літературний бриз», та враховуючи 
те, що найактивнішими учасниками його були 
діти з Мурованокуриловецького району, 20 
жовтня в смт Муровані Курилівці в приміщенні 
картинної галереї відбулася репрезентація 
дитячої збірки «Літературний бриз». 

Ведучі представили юних поетів нашого 
краю: студентку третього курсу Могилів 
–Подільського економічного коледжу 
Вікторію Бурковську, студентку Барського 
педагогічного коледжу Ольгу Сидоренко, 
восьмикласниць Мурованокуриловецької 
школи-інтернату Настю Курю та Юлію 
Олішевську, одинадцятикласниць 
Мурованокуриловецької школи-інтернату 
Богдану Попович та Інну Кагляк, ученицю 
7 класу Перикоринецької школи Іванну 
Драчук, ученицю 8 класу Наддністрянської 
школи  Наталію Гуйван, ученицю 8 класу 
Житницької школи Альону Куцу, ученицю 
11-Б класу Мурованокуриловецької школи 
№2 Мирославу Власову. Юні таланти 
читали свої поезії, ділилися враженнями, 
розповідали про себе. Їх привітали завідуюча 
відділом обслуговування центральної 
районної бібліотеки Тамара Левінчук, член 
Національної спілки письменників України 
Василь Гарвасюк, віце-президент обласного 
байкер-клубу «Отамани доріг», сотник 
українського реєстрового козацтва, член 
Національної спілки журналістів України 
Едуард Голішевський. Спонсорами заходу 

стали Староміська організація Партія регіонів 
в м. Вінниці та Мурованокуриловецька 
районна організація Партія регіонів, від яких 
було вручено подарунки молодим поетам.

Виступаючі зазначили, що вихід збірки – 
це важлива подія в літературному житті області 
та району. Потрібно все робити для того, щоб 
підтримувати молоді таланти та сприяти 
розвитку їхнього творчого потенціалу.

Під час заходу відбулася благодійна акція 
- бажаючі придбали книгу молодого автора 
Оксани Семенюк. Виручені від продажу 
кошти в сумі 240 гривень будуть передані 
для дітей-сиріт та для дітей, позбавлених 
батьківських прав і піклування.

Сподіваємося, що незабаром у світ 
вийдуть збірки талановитої молоді, й наша 
Мурованокуриловецька земля поповниться 
новими талантами.

Особлива подяка в організації заходу 
обласній ГО “Молодіжна організація 
журналістів”, журналу «Вінниця», 
ведучим свята - ученицям 11-Б класу 
Мурованокуриловецької школи-інтернат 
Алісі Луцькій та Діані Лозінській, директору 
Житницької школи Віктору Мостовому, 
директору Перекоринецької школи Жанні 
Михайлівній, голові Мурованокуриловецької 
районної організації Партії регіонів І. М. 
Кагляку та районному методисту іноземних 
мов В. Л. Мельник.

Роман Крохмалюк,
член МОЖу

«ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ»
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Дитинство - найплідніший період життя для 
пізнання навколишньої дійсності. Саме в цей період 
у людини формуються особливості характеру,  
проявляються нахили, таланти та здібності. Кожна 
дитина – це особливий унікальний світ, і пізнає його 
лише той, хто спроможний разом з малюком розділити 
його радощі й успіхи, невдачі й переживання. Гарних 
результатів у вихованні легко досягти, якщо ставитись до 
дитини з повагою, розумінням, урахуванням її бажання в 
пізнанні навколишнього світу та завжди визнавати в ній 
особистість.

Так, наприклад, на кожному етапі її розвитку Центр 
розвитку здорової дитини та відповідального батьківства 
«Лелека» пропонує комплекс занять для гармонійного 
розвитку дитини, починаючи з періоду вагітності матері.

Тренінг для майбутніх батьків.
Бажаєте дізнатись все про психологічні та 

фізіологічні аспекти вагітності, підготувати своє тіло і 
свідомість до успішних пологів, навчитись розслаблятися 
в пологах та допомогти своїй дитині народитися 
якомога здоровішим? Допоможе Вам у цьому програма  
«Комплексна психологічна та  фізична підготовка 
до пологів» для вагітних жінок та пар, що очікують 
малюка. 

Якщо у Вас термін вагітності  20 – 25 тижнів, то 
протягом 10 занять (чи 5 занять при терміні вагітності 
більше 32 тижнів) завдяки досвідченим спеціалістам ви 
зможете дізнатися,  як і чому змінюється стан вагітної 
жінки, підготувати тіло до успішних пологів, займатися 
гімнастикою для вагітних, навчитися керувати своїм 
почуттями, оволодіти основними методиками подолання 
болі та релаксації, досягти психологічної гармонії з 
партнером та своїм малюком, оволодіти основними 
знаннями по догляду за новонародженим та грудному 
вигодовуванню, емоційно підготуватися до сімейних 
пологів, перетворити пологи зі стресової ситуації у 
«свято життя».

Всебічний та гармонійний розвиток дитини.
Комплекс занять для дітей  від 4 місяців до 6 років. 

У програму занять входять ознайомлення з навколишнім 
світом, розвиток дрібної моторики та сенсорики, рухливі 
ігри, динамічна гімнастика, вправи на розвиток пам’яті, 
мови, уваги, логіки, завдання на розвиток елементарних 
математичних уявлень, програми «готуємось до школи» 
і «говоримо англійською з 2-х років».  На заняттях 

використовуються методики Нікітіна, Монтессорі, Глена 
Домана. 

Мінісадок за «Вальдорфською методикою».
Якщо вам потрібно адаптувати дитину до садочка чи 

необхідні декілька вільних годин і немає з ким залишити 
дитину, пропонуємо заняття за «Вальдорфською 
методикою». На таких заняттях дитина навчиться 
спілкуватися з дітьми різного віку, самостійності, 
проявить таланти та здібності, удосконалить мовлення.

Завдяки такій програмі дитина отримує різноманітні 
враження, в неї розвивається уважність і здатність 
концентруватись, вміння поводиться та спілкуватися з 
іншими.

Школа «юної леді».
Кожна дівчинка особлива і прекрасна. Тільки 

потрібно допомогти їй і оточуючим побачити зовнішню 
та внутрішню красу, привабливість, розкрити таланти і 
можливості. Багато питань цікавлять дітей, але вони не 
завжди наважуються обговорити їх з батьками. Школа 
«юної леді» навчить стати комунікабельною, впевненою 
та успішною,  правилам етикету та гарних манер, абетці 
спілкування, секретам краси та здоров’я та багато 
іншого.

Святкуємо разом.
Пропонуємо провести захоплююче свято для Вашої 

дитини. День народження, ранок та будь-яке інше свято. 
Ігри, конкурси, провітряні кульки, солодощі, близькі 
друзі, цікава програма подарують дитині незабутній 
день.

Детальніше вас проконсультують у Цетрі 
розвитку здорової дитини та відповідального 
батьківства “Лелека”, що знаходиться за адресою: 
вул. Козицького, 58/3 або за тел.: (0432) 57-63-12, 67-61-
02, моб.: (067) 255-70-57

ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК
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Каждый из нас, хочет он того или нет, является 
потомком своего Рода, членом семьи своих предков, 
элементом собственной семейной системы. 
Принадлежность к семейной системе - один из очень 
важных и значимых ресурсов человека, повышающий 
успешность и эффективность его жизни. Ощущение 
любви и поддержки от своих предков, ощущение 
принадлежности к своему Роду,  ощущение силы 
своего Рода дает человеку огромный жизненный 
ресурс, называемый «любовью рода».

Человек, по каким-то причинам оторванный от 
своего рода, напоминает дерево без корней. Он часто 
чувствует себя одиноким, не может быть достаточно 
успешным, уверенным в себе и эффективным. Если 
он не получает любовь и силу Рода в достаточной 
степени, то не может передать эту силу дальше - 
своим детям. Именно поэтому в семьях аристократов 
почитается за честь глубокое знание своей семейной 
истории - родословной. Знание своих корней, знание 
и почитание каждого предка придает потомкам особый 
ресурс – жизненную силу - любовь рода.

Ребёнок рождается на свет благодаря своим 
родителям – маме и папе. В нем соединяются два 
огромных рода – род матери и род отца. И в случае, 
если ребенок принимает и уважает своих родителей, 
он получает сто процентов силы своего рода. Если же 
кто-то из родителей по каким-то причинам оказывается 
не принят ребёнком, то ребенок тем самым лишается 
половины жизненной силы – силы своего Рода. Если 
ребенок не принимает отца, то он лишен 50% мужской 
силы, а если не принимает мать – то 50% женской 
силы. И, вследствие этого, прерывается поток любви, 
и у человека могут возникать те или иные жизненные 
проблемы и затруднения. 

Родители дают ребёнку самое ценное – его 
жизнь. Свою жизнь этот конкретный ребёнок не 
мог бы получить никаким иным образом при других 
обстоятельствах ни от кого другого. Даже если бы 
кто-то из родителей был немного другой, то родился 
бы кто-то очень похожий на него, но это был бы уже 
не он, а совсем другой ребёнок! Глубинное осознание 
этого факта обычно помогает человеку принять своих 
родителей.

Работать с семейной историей позволяет 
генограмма - графическая запись информации о 

семье, схематичное изображение семьи в нескольких 
поколениях. Иногда генограмму называют 
«геносоциограмма». Ее составление и исследование 
является одним из методов психотерапевтической 
коррекции семейных взаимоотношений (семейной 
психотерапии). 

Генограмма является увлекательным методом 
познания себя через историю своей семьи. Она 
позволяет наладить контакт со своими предками, 
увидеть и осознать свою позицию в системе. При 
составлении генограммы может обнаружиться какой-
либо исключенный из системы или забытый предок. 
Построение контакта с ним позволит избежать 
переплетений для потомков.

Составление генограммы основано на знании 
клиентом семейной системы - своих предков, 
родственников и людей, значимых для его семейной 
системы. И чем больше знаний, тем точнее генограмма 
и лучше контакт с предками.

Генограмма семьи представляет собой 
своеобразное родословное дерево, или генеалогическое 
древо, на котором могут быть отражены не только 
члены семьи, но и отношения, которые были между 
ними. 

С помощью специалиста (семейного 
психотерапевта) можно составить и проанализировать 
генограмму по следующим направлениям:

1.Семейное (генеалогическое) дерево. 
2.Медицинские сведения (повторяющиеся 

семейные болезни).
3.Эмоциональные паттерны.
4.Динамика внутрисемейных отношений.
5.Система семьи (каким образом работает ваша 

семейная система).
6.Семейные верования, ценности.
7.Ваша семья и общество.
Требуется определенное время, чтобы по 

памяти выстроить свою геносоциограмму на основе 
генеалогического древа. 

При этом способе работы уделяют два-три часа на 
человека, чтобы “разобрать” ситуацию и представить 
ее графически (с помощью геносоциограммы), найти 
путеводную нить — “нить Ариадны”, за которую 
можно потянуть.

Во время первого индивидуального разговора 
с человеком, имеющим проблему, которую нужно 
решить, или с тяжелобольным я принимаю его, и мы 
пытаемся «отыскать» причину проблемы в его системе. 
Можно выполнять такую же работу и в группе «Путь к 
своим корням», которая проходит в четвёртую субботу 
каждого месяца. Звоните, записывайтесь и находите 
ответы на вопросы в своей системе! 

Евсеева Людмила,
семейный системный психотерапевт
контактный телефон: (067) 426-64-49

ГЕНОГРАММА - ИСТОРИЯ ТВОЕГО РОДА
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Почему-то мне всегда хотелось быть сильной женщиной. Нет, не в прямом смысле 
– при моем телосложении это как-то проблематично. Хотелось быть сильной духом, 
уверенной в себе и твердо идти к намеченной цели. И, конечно - никогда не унывать, 
даже если тебе очень плохо.

И что же у меня получалось? Наверное, очень мало. Сейчас я задумалась – а так 
ли важно быть сильной? Может, быть просто «самой собой»? И не взваливать на себя 
обязательства «железной леди»?

Что же представляет собой сильная женщина? Опросив знакомых близких женщин 
различного возраста, я составила портрет сильной женщины:

- уверенная в себе;
- всегда держит себя в руках;
- ей не страшны переменны;
- у нее нет проблем с алкоголем и наркотиками;
- никто не видит ее слез;
- она сможет прожить, прокормить себя, одеть и без мужчины/мужа и вообще все 

может САМА.
Как тут не вспомнить барона Мюнхаузена, который сам себя вытаскивает из сложных 

жизненных ситуаций, а из болота - за косичку…
А что же слабые женщины? Так уж они слабые на самом деле? Или просто 

бессознательно (а кто-то и сознательно) используют окружающих их людей?
Вспомнилась моя работа в детском лагере на море, когда маленькая девчушка 6-ти 

лет постоянно приходила ко мне в медпункт с различными жалобами. Причем всегда в 
сопровождении старших мальчиков из других отрядов, которые её опекали. Маленькая, 
слабенькая… Хочу заметить, что при самом тщательном осмотре – девочка была 
совершенно здорова.

Может быть, выгодно быть слабой? «Я слабая, значит мне нужен сильный мужчина, 
чтобы обо мне заботился, – так рассуждают слабые и очень часто удачно находят себе 
мужскую опору.

У каждого своя правда. И все-таки – хочется быть сильной... Но зачем?
Наталья Кондратенко, психотерапевт

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

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. КАКОЙ БЫТЬ?
Ты небо рисуешь синим, 
А серым рисуешь скалы. 

 Мужчин - обязательно сильными, 
А женщин, конечно, слабыми. 

Но небо лишь изредка синее, 
А серые - вовсе не скалы, 

И вот приходится быть сильной, 
А хочется - быть слабой. 

Евгений Клячкин
август 1965 года
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Мед використовують люди з давніх часів 
як для вживання в їжу так і для лікування. Про 
цілющі властивості його знали наші ще пращури. 
До речі, медоносні бджоли з’явилися на нашій 
планеті раніше, ніж сама людина. Мед є дуже 
корисним продуктом, до складу якого входить 
близько 300 різних речовин. Вживання меду 
дуже позитивно впливає на людину, надає енергії 
та сили. 

Також можна додати те, що до складу меду 
входять майже всі хімічні елементи,  необхідні 
для нормального функціонування людського 
організму. При вживанні меду в їжу, він 
засвоюється втричі швидше за звичайний цукор. 
Головними складниками меду є глюкоза та 
фруктоза. 1 кг меду містить 3150 ккал, це майже 
добова норма дорослої людини. Мед засвоюється 
людиною на 100% у той час, як м’ясо - на 95, 
молоко - 91, житній хліб - 85, картопля - 89%.  
Добова норма меду для дорослої людини - 100-
150 гр., для дітей - 30-50 гр. В стародавньому 
Китаї вважали, що мед оздоровлює внутрішні 
органи, надає легкість тілу, зберігає молодість 
та продовжує життя. В стародавньому Єгипті, 
також широко застосовували мед, наприклад до 
щоденного раціону школярів, що дуже позитивно 
впливало на фізичний та розумовий розвиток 
дітей, покращувало їхні здібності та уміння під 
час навчання. 

До характеристики меду можна додати 
ще декілька фактів. він може перебувати у 

твердому або рідкому стані. Після проведення 
медозбору деякий час залишається в рідкому 
стані, приблизно 2-3 тижні залежно від сорту 
меду, після чого стає твердим (кристалізується). 
При нормальному зберіганні меду, тобто при 
відповідній температурі, вологості та освітленні, 
він може зберігатися довгий час, при порушенні 
цих вимог досить швидко псується. Слід 
пам’ятати, що в холодну пору року – восени 
чи взимку –рідким мед бути не може, тому 
що в холодну пору року твердне що є цілком 
природним. У рідкому стані може бути лише 
в тому випадку, коли його підігрівають при 
відповідній температурі не більше 30 градусів, 
тому можна часто спостерігати восени та взимку 
на ринках мед у рідкому стані. Але слід пам’ятати, 
що навіть при правильному, незначному 
нагріванні мед втрачає більше половини своїх 
цілющих властивостей та корисних речовин. При 
нагріванні меду більш як до 60 градусів та при 
розведенні його в гарячій воді, чаї, каві чи ін. 
гарячому розчиннику повністю втрачає корисні 
речовини та стає не кориснішим ніж звичайний 
цукор. Найкраще розбавляти в ледь теплій воді чи 
взагалі в холодній воді, при цьому зберігаються 
всі корисні речовини. Також, мед потрібно 
зберігати в чистій та сухій тарі. Не можна 
зберігати поряд із продуктами, які мають різкий 
запах, бо він є речовиною гігроскопічною, тобто 
може вбирати частково запахи інших речовин 
та продуктів. Не можна допускати зберігання 
при сонячному освітленні, тому що втрачаються 
корисні речовини. Оптимальною температурою 
для зберігання меду є + 5-10 градусів, хоча можна 
зберігати у холодильнику при температурі не 
нижче -20 градусів окремо від інших продуктів 
харчування; оптимальна вологість для зберігання 
меду - 60-70% в темному приміщенні, підвалі, чи 
погребі. При зберіганні меду не слід допускати 
різких перепадів температур, вологості чи 
освітлення.

При дотриманні цих основних вимог термін 
зберігання меду може бути до 100 років і більше.

За детальною консультацією та з приводу 
купівлі цього цілющого продукту звертайтесь 
за тел.: (098) 978-21-38

Підготував Ігор Гуменюк

КОРОТКО ПРО МЕД!
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Головне державне управління охорони, 
використання і відтворення водних живих 
ресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій 
області видало наказ «Про встановлення заборони 
вилову водних живих ресурсів на зимувальних 
ямах у водоймах Вінницької області протягом 
2011–2012 років». Оскільки наш край багатий 
річками й водоймами, а спортивне й любительське 
рибальство тут давно набуло масового характеру, 
вважаємо за необхідне застерегти рибалок-
любителів від порушень чинного законодавства 
в цій сфері, за яке, нагадаю, передбачена досить 
сувора адміністративна, а к окремих випадках і 
кримінальна відповідальність. 

Прописна істина гласить: щоб не 
порушувати закон, потрібно знати його вимоги, 
а незнання закону в жодному разі не звільняє 
від відповідальності за його порушення. Так от, 
щоб наші рибалки-любителі були обізнаними з 
обмеженнями, пов’язаними з зимуванням риби, 
повідомляємо, що заборонено промисловий, а 
також спортивний і любительський вилов риби на 
зимувальних ямах у водоймах Вінницької області 
з 1 листопада 2011 року до початку нерестового 
періоду 2012 року. Таким чином, місця зимівлі 
водних живих ресурсів перебувають під належною 
охороною, тож навіть з вудочкою не рекомендуємо 
туди ходити.

Основні ж місця зимівлі риби на водоймах 
Вінницької області, на які поширюється заборона 
на промисловий і спортивно-любительський 
вилов риби в зимовий період, такі:

РІЧКА ПІВДЕННИЙ БУГ
Акваторії від автодорожнього мосту в 

с.Лаврівка Вінницького району вниз за течією до 
острова в с. Лаврівка, площа 1,2 га.; гирла річки Згар 
у радіусі 200 м, площа 0,9 га.; гирла річки Десенка 
в радіусі 200 м, площа 1,2 га.; гирла річки Ровець 
у радіусі 200 м, площа 0,8 га.; від автодорожнього 
мосту в с. Могилівка Жмеринського району 
вниз за течією до залізничного мосту в м. 
Гнівань, включаючи акваторія гирла річки Рів до 
автодорожнього мосту на річці Рів, площа 8 га.; 
від Тиврівського автодорожнього мосту вверх 
проти течії на відстань 1 км, площа 2,5 га.; в 
районі с. Канава Тиврівського району від поромної 
переправи вверх проти течії до лінії електромережі 
високої напруги, площа 6 га.; в межах сіл Гвоздів 

Немирівського району та Рогіз на Тиврівського 
району від верхнього до нижнього перекату в 
межах сіл, площа 6 га.; в межах сіл Кліщів – 
Соколинці Тиврівського району від нижнього 
перекату в с. Кліщів униз за течією до верхнього 
перекату в с. Соколинці, площа 16 га.; в районі с. 
Остапківці Немирівського району вниз за течією 
від початку села до перекату, площа 4 га. ; від 
закінчення с. Грабівці Немирівського району вниз 
за течією до острова в с. Гранітне, площа 3,5 га.; 
в районі с. Красносілка Бершадського району від 
автодорожнього мосту 500 метрів униз за течією та 
500 метрів уверх проти течії, площа 3 га.; в районі 
с. Ставки Бершадського району вниз за течією від 
початку села до кордону Кіровоградської області, 
площа 15 га.

САБАРІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Акваторії від Вінницького окружного 

автодорожнього мосту вверх проти течії до 
початку с.Стрижака Вінницького району та вниз за 
течією до водозабору УВКГ «Вінницяводоканал», 
включаючи охоронну зону водозабору, площа 20 
га.; від П’ятничанського мосту до центрального 
мосту, площа 10 га.

СУТИСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ 
Акваторія в районі автодорожнього мосту в с. 

Ворошилівка Тиврівського району на відстані 100 
метрів уверх та 100 метрів униз за течією, площа 
0,8 га.

ЛАДИЖИНСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Акваторії від острова в с.Сокільці 

Гайсинського району до початку затоки в с. 
Новоселівці Немирівського району (закінчення 
скель), площа 50 га.; від початку с. Семенки 
Немирівського району вниз за течією до нижнього 
острова в с. Семенки, площа 50 га.

ГЛИБОЧОЦЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Акваторії в межах с. Скибинці Тростянецького 

району, площа 30 га.;від Глибочоцької ГЕС уверх 
проти течії на відстані 1 км, площа 20 га.

БРАЦЛАВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Акваторія від автодорожнього мосту в смт 

Брацлав Немирівського району вниз за течією до 
Брацлавської рятувальної станції, площа 1,5 га.

ДМИТРЕНКІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Акваторія від початку Бубнівського кар’єру 

вниз за течією до с. Бубнівка Гайсинського району, 
площа 25 га.

ТУДИ, ДЕ ЗИМУЄ КАРАСЬ,
НАВІТЬ ІЗ ВУДКОЮ – ЗАСЬ!

РІЧКИ ДНІСТЕР ТА МУРАФА
Акваторія в районі с.Лядова Могилів-

Подільського району від прикордонного знаку 0114 
км вниз за течією 2 км до острова, площа 20 га.; в 
районі с. Бронниця Могилів-Подільського району 
в межах очисних споруд 100 метрів уверх та 100 
метрів униз за течією, площа 2 га.; від північно-
західної околиці с. Оксанівка Ямпільського району 
вверх проти течії до прикордонного знаку 0158 
км, площа 20 га.; в районі с. Пороги Ямпільського 
району від прикордонного знаку 0173 км до 
прикордонного знаку 0174 км, площа 15 га.; від 
ГЕС у с. Біла Ямпільського району вниз за течією 
до повороту р. Мурафа нижче автодорожнього 
мосту в с. Біла, площа 8 га.

***
Наразі зобов’язаний попередити: так само, як 

незнання закону не звільняє від відповідальності 
за його порушення, й необізнаність із Правилами 
промислового рибальства в рибогосподарських 
об’єктах України та з Правилами любительського 
і спортивного рибальства не звільняють від 
відповідальності за їх порушення. Будьте пильними 
й законослухняними, тоді захоплення рибальством 
не завдасть шкоди довкіллю, не спричинить вам 
жодних клопотів, непорозумінь чи неприємностей, 
а принесе лише задоволення. І нехай вам щастить!

Андрій ДЖУНЬ,
державний інспектор Головного 

державного управління охорони, використання 
і відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства у Вінницькій області.
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Сім’я Михальченків потребує 
Вашої допомоги. Минулого року 
9 червня в житловому будинку 
за адресою К. Маркса, 7, де вони 
проживають, сталася пожежа. В 
результаті цієї страшної події сім’я 
не має де жити та потребує коштів 
для ремонту житла. Сім’я дуже бідує 
і буде вдячна за будь-яку допомогу. 
Можливо, хтось має змогу допомогти 
з будівельними матеріалами, меблями, 
одягом, продуктами харчування. 
Контактний телефон (067) 898-72-30 
– Галина Михальченко.

Будь-які кошти можна перерахувати 
AT «Укрінбанк»

МФО 302333
КОД 2328918843

Р/р 26201066005801
На особовий рахунок Михальченко Г. Е.

№ 66005
Призначення платежу: благодійні 

внески.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
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Чи може подружжя укласти 
спільний заповіт?

Подружжя має право скласти такий 
заповіт щодо майна, яке належить йому на 
праві спільної сумісної власності. У разі 
складення згаданого документу частка у 
праві спільної сумісної власності після смерті 
одного з подружжя переходить до другого, 
який його пережив. Якщо останній помирає, 
право на спадкування мають особи, визначені 
подружжям у заповіті. Після смерті одного з 
подружжя нотаріус накладає заборону на 
відчуження майна, зазначеного у спільному 
заповіті. За життя чоловіка та дружини кожен 
з них може відмовитися від цього заповіту. 
Така відмова підлягає нотаріальному 
посвідченню.

Чи повинен державний 
виконавець застосовувати заходи 
примусового виконання виконавчого 
документа у разі невчасного 
отримання боржником постанови 
про відкриття виконавчого 
провадження? 

Державний виконавець, починаючи 
виконувати рішення, повинен пересвідчитися, 
чи отримана боржником копія постанови про 
відкриття виконавчого провадження і чи 
здійснені ним дії, спрямовані на добровільне 
виконання рішення у встановлений 
постановою строк.

У разі якщо копія постанови про 
відкриття виконавчого провадження 
одержана боржником невчасно, внаслідок 
чого боржник був позбавлений можливості 
добровільно виконати рішення у 
встановлений державним виконавцем 
строк, за письмовою заявою боржника при 
підтвердженні факту невчасного одержання 
вказаної постанови державний виконавець 
відкладає провадження виконавчих дій та 

поновлює боржнику строк для добровільного 
виконання рішення. 

Законодавчо встановлена процедура 
поновлення строку добровільного виконання 
рішення не надає державному виконавцю 
право застосовувати заходи примусового 
виконання рішення у разі невчасного 
отримання боржником постанови про 
відкриття виконавчого провадження.

Що означає поняття 
«безперервний стаж роботи в 
органах державної влади», яке 
використовується при визначенні 
розміру грошової допомоги за 
сумлінну безперервну працю в органах 
державної влади?

За загальним правилом, безперервний стаж 
роботи – це тривалість останньої  безперервної 
роботи на даному підприємстві, в установі, 
організації або декількох підприємствах, 
установах, організаціях окремої галузі 
економіки за умови безперервного переходу з 
одного підприємства ( установи, організації) 
до іншого.

Зазначена грошова винагорода видається 
особам, які пропрацювали безперервно на 
посадах державних службовців в одному або 
кількох органах державної влади не менше 10 
років.

Для виплати грошової винагороди 
державним службовцям за сумлінну 
безперервну працю в органах державної влади 
не застосовуються норми постанови Кабінету 
Міністрів України «Про порядок обчислення 
стажу державної служби» від 3 травня 1994 
р. № 283 (із змінами і доповненнями), а 
зараховується лише час безперервної роботи 
на посадах державних службовців в органах 
державної влади.

Отже, якщо особа після звільнення з 
державної служби повертається знову на 
державну службу і в період між цими подіями 

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
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не працювала в установах, на підприємствах, 
що не належать до органів виконавчої влади, 
стаж можна вважати безперервним.

Я досяг пенсійного віку. Де можна 
взяти довідку про зарплату, оскільки 
наше підприємство ліквідоване, а 
документи із зарплати до міського 
архіву не були передані?

Перш за все, слід знати, що довідка 
про заробітну плату видається на підставі 
особових рахунків, платіжних відомостей 
про нараховану заробітну плату особі, яка 
звертається за призначенням пенсії.  У 
разі ліквідації підприємства, довідка про 
заробітну плату видається правонаступником 
підприємства або архівною установою. Також 
слід знати: якщо підприємство ліквідоване, а 
документи до архівної установи не передані, 
то ви можете звернутись до управління праці 
та соціального захисту населення за наданням 
довідки про заробітну плату. За відсутності 
таких відомостей необхідно звернутись до  
Міністерства  соціальної політики.

У мене помер батько. Працюю 
за кордоном, тому не можу подати 
заяву про прийняття спадщини. Чи 
може інша особа написати заяву на 
отримання права на спадщину за 
довіреністю ? 

Письмова заява про прийняття спадщини 
та відмову від неї подається спадкоємцем 
особисто до нотаріальної контори за місцем 
відкриття спадщини.

Якщо заява, на котрій справжність 
підпису спадкоємця не засвідчена, надійшла 
поштою, вона приймається нотаріусом, 
заводиться спадкова справа, а спадкоємцю 
пропонується надіслати заяву, оформлену 
належним чином, або прибути особисто до 
нотаріальної контори за місцем відкриття 
спадщини.

Справжність підпису на таких заявах має 
бути нотаріально засвідченою.

Не допускається прийняття заяв про 
прийняття спадщини, про відмову від неї або 
заяв про їх відкликання, складених від імені 
спадкоємців їх представниками, що діють на 
підставі довіреностей.

Підкажіть як я можу отримати 
копію судового рішення? 

Копія вироку вручається засудженому 
або виправданому в триденний строк після 
проголошення вироку. Вказана вимога 
є обов’язковою та підлягає виконанню 
незалежно від того, чи був присутнім він 
при проголошенні вироку, чи ні. Вручення 
засудженому копії вироку має здійснюватись 
під розписку де зазначено дату і час 
вручення. 

Копії судового рішення у цивільних 
справах видаються особам, які брали участь 
у справі (позивач, відповідач, треті особи, 
представники позивача, відповідача або третіх 
осіб), на їхню вимогу (тобто згідно з поданою 
заявою про видачу копії рішення) не пізніше 
п’яти днів з дня проголошення рішення. 
Особам, які брали участь у справі, але не 
були присутні у судовому засіданні, копії 
судового рішення надсилаються протягом 
п’яти днів з дня проголошення рішення 
рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення, незалежно від причин неявки 
особи та незалежно від того, чи подавала 
вона заяву про надіслання їй копії судового 
рішення. 

Вперше копії судових рішень у 
цивільних справах видаються заявнику 
безоплатно. Повторна видача копій судових 
рішень здійснюється за плату в розмірі, 
встановленому законодавством.

Ірина Лісовенко 
провідний спеціаліст

Вінницького районного 
управління юстиції
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Предметом договору найму транспортного 
засобу є не лише автомобіль, а й будь-який 
транспорт — повітряні, морські, річкові 
судна, а також інші наземні самохідні 
транспортні засоби. Договором найму 
транспортного засобу може бути встановлено, 
що він передається у найм з екіпажем, який 
його обслуговує. Сторони можуть домовитися 
про надання наймодавцем (орендодавцем) 
наймачу (орендарю) комплексу послуг для 
забезпечення нормального використання 
транспортного засобу. 

Договір найму (оренди) транспортного 
засобу за участю фізичної особи укладається 
у письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню та посвідчується незалежно 
від місця реєстрації вказаного в договорі 
транспортного засобу. При посвідченні 
такого договору нотаріус вимагає для огляду 
документ, що підтверджує право власності 
на цей транспортний засіб. Наймодавець 
(орендодавець) зобов’язаний повідомити 
наймача (орендаря) про всі права третіх осіб 
на майно, що передається у найм (оренду, 
позичку). Про права третіх осіб на таке 
майно зазначається у тексті договору. У разі 
недодержання сторонами вимоги закону про 
нотаріальне посвідчення договору такий 
договір є нікчемним, тобто визнання недійсним 
такого договору судом не вимагається.

Наймач (орендар) самостійно здійснює 
використання транспортного засобу у 
своїй діяльності і має право без згоди 
наймодавця укладати від свого імені 
договори перевезення, а також інші договори 

відповідно до призначення транспортного 
засобу. Підтримання транспортного засобу 
у належному технічному стані, а також 
інші витрати, пов’язані з використанням 
транспортного засобу, в тому числі зі сплатою 
податків та інших платежів, покладається 
на наймача (орендаря), але страхування 
транспортного засобу здійснюється 
наймодавцем (орендодавцем). Порядок 
страхування відповідальності наймача 
(орендаря) за шкоду, яка може бути завдана 
іншій особі у зв’язку з використанням 
транспортного засобу, встановлюється 
законом. Наймач (орендар) зобов’язаний 
відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із 
втратою або пошкодженням транспортного 
засобу, якщо він не доведе, що це сталося не 
з його вини. 

Договори піднайму або договір позички 
майна, яке є предметом уже укладеного 
договору позички, посвідчуються нотаріусами 
за наявності згоди наймодавця (орендодавця) 
про передачу майна в піднайм (наступну 
оренду). Строк дії договору піднайму 
(наступної оренди) не може перевищувати 
строку договору найму (оренди). 

У разі смерті фізичної особи або ліквідації 
юридичної особи - наймача (орендаря)  
договір найму (оренди) за заявою наймодавця 
(орендодавця) припиняє свою дію, про що 
нотаріус робить відповідний напис на всіх 
примірниках договору. Факт смерті наймача 
(орендаря) підтверджується свідоцтвом 
чи довідкою цивільного стану громадян 
про смерть, факт ліквідації юридичної 
особи підтверджується витягом з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців.

Дмитро Валерійович Кривцов,
приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу, 
 Вінниця, вул. Театральна, 40(38), 

тел. 676987, +380674306441.

ОРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ
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Кожна дитина має право на сім’ю, на 
повагу, на любов. Але, на жаль, в силу 
різних обставин це не завжди так. Тому 
деяким дітям краще у дитячих будинках, 
ніж у власній родині чи на “вулиці”. 
Звичайно, такі великі державні установи 
були добре налагодженим механізмом, але 
через велику кількість дітей та фізичну 
неспроможність вихователя приділити 
кожному достатню кількість уваги 
веде до того, що дитина виростає дуже 
“шаблонною”, обмеженою у світогляді та 
непристосованою до реалій життя. І тоді у 
державі  було створено поняття “Дитячий 
будинок сімейного типу”, де дитина могла 
б виростати в атмосфері сімейного тепла.

Створити “будинок сімейного 
типу” може  як подружжя, так і окрема 
особа, яка не перебуває у шлюбі, але, 
щоб отримати цей статус, потрібно 
всиновити не менше 5-ти дітей. Ставши 
батьками-вихователями, можна бути 
законним представником дитини без 
спеціальних повноважень як опікуни чи 
піклувальники. Крім того, держава на 
потреби дитячого будинку має позачергово 
надати індивідуальний житловий будинок 
або багатокімнатну квартиру за нормами, 
встановленими на кожну проживаючу 

людину. Рішення про створення дитячого 
будинку сімейного типу приймається 
районною, районною в м. Києві та 
Севастополі, державними адмністраціями, 
виконавчим комітетом міської ради. Тоді 
ж між батьками-вихователями та органом, 
який ухвалив рішення, укладається 
договір про організацію діяльності, також 
орган, який ухвалив рішення, зобовязаний 
контролювати виконання батьками своїх 
обов’язків.

Що ж до прав та обов’язків дітей-
вихованців, то вони мають право надати 
чи не надати згоду на влаштування у 
цю “сім’ю”, ця згода має бути завірена 
письмово у присутності представника 
органу опіки та піклування. За 
вихованцями держава зберігає право на 
аліменти, пенсію, відшкодування шкоди 
у звязку з втратою годувальника, які вони 
мали до влаштування у дитячий будинок. 
За дітьми зберігається право підтримувати 
особисті контакти з батьками та іншими 
родичами, якщо це не завдає шкоди 
їхньому життю, здоров’ю та моральному 
вихованню. Діти-вихованці проживають 
і виховуються у дитячому будинку до 
18-річного віку, а в разі продовження 
навчання у професійно-технічному, 
вищому навчальному закладі І-ІV рівнів 
акредитації - до його закінчення.

Отож, коли поставити на ваги 
перебування дитини у державному 
дитячому будинку і перебування у будинку 
сімейного типу, то думаю, що відповідь, 
де ліпше, очевидна. І памятайте, що ваше 
тепло може зігріти дитину, яка цього 
потребує.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
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3 01 листопада 2011 року встановлюються нові ставки судового збору. Кому вони корисні?
Громадяни України будуть сплачувати нові ставки судового збору, які вище ніж існуючі.
Громадянин України почне менше звертатись до суду по спірних питаннях, і тому спірні питання 

будуть вирішувати особи, які не мають юридичної освіти, або інша особа за межами приміщень 
судової влади.

Я вважаю, що нові ставки судового збору порушують права громадян України та надають 
змогу іншим особам вирішувати спірне питання шляхом фізичного та морального тиску. Нові 
ставки судового збору будуть позитивно впливати на судову гілку влади, але нам не відомо, чи буде 
підвищена якість розгляду позовних заяв.

Ми можемо надавати припущення, але сплачувати нові ставки судового збору вимушені.
Вам пропонується частина нових ставок судового збору. Інша частина буде надрукована 

пізніше.

НОВІ СТАВКИ СУДОВОГО ЗБОРУ 3 01.11.2011 року.
Кому вони корисні?

З повагою, 
голова Вінницької правозахисної 

Асоціації захисту прав  власників житла “АДВОКАСІ-АЗА”
В.П. Душко
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З ухваленням Закону 3668 установлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на 
пенсію. Так, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років. 
Підвищення пенсійного віку для жінок буде здійснюватися поступово за такою схемою:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;
55 років 6 місяців — з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;
56 років — з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;
56 років 6 місяців — з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;
57 років — з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;
57 років 6 місяців — з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959 р.;
58 років — з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;
58 років 6 місяців — з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;
59 років — з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;
59 років 6 місяців — з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;
60 років — з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Передбачено компенсатор більш пізнього виходу на пенсію: жінкам, які народилися 
у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення 
розміру пенсії в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на 
пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. У період до 1 січня 
2015 р. збережено вік виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років. Таке право ма-
тимуть лише ті жінки, які звільнилися з роботи та за наявності страхового стажу не менш 
як 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії зменшується на 0,5% за кожний повний 
чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Приклад. Жінка має право на пенсію після досягнення 56 років, проте вона виявила 
бажання одержувати пенсію в 55 років 6 місяців. Розмір пенсії  становить 1500 грн. До 
виплати така жінка одержуватиме 1455 грн, тобто пенсія зменшується на 3 % (по 0,5 % за 
6 місяців дострокового виходу на пенсію).

У разі, коли така жінка до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону 1058, 
працевлаштувалася, виплата до строкової пенсії на час роботи припиняється. А після 
досягнення - відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням 
кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після достроко-
вого виходу на пенсію. Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути 
переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо 
особа продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

Надія Дідик,
заступник начальника управління ПФУ у Вінницькому районі

ЖІНОК ЗРІВНЯЛИ З ЧОЛОВІКАМИ
ЗА ПЕНСІЙНИМ ВІКОМ

ВІСТІ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ



18

Вовк – санітар лісу. Це його 
сутність і природа. «Вовків дозволено 
відстрілювати», - читаю в засобах 
масової інформації. Думка майнула і 
змусила знову відкрити Біблію, читаю: 
«Бог  створив Людину за подобою 
своєю». А місію санітара людської 
спільноти залишив собі … чи як? Невже 
хтось створений з місією санітара? 
Ні, зовсім не хочу богохульствувати і 
приєднуватися до когорти нігілістів 
чи епатажних філософів. А ситуації 
все частіше вимагають від свідомості: 
«фас» на людину …

Якби  така ситуація була одна, все 
було б простіше. 

Але в цей рік я ніби магнітом 
притягала обман, цинізм, хамство, 
а також і  людей, які стикнулись 
з такими ж проблемами… Вони 
знаходили мене невідомо як і з відчаєм 
в очах ніби просили: «фас» на нелюда. 
Мені здавалось, що вони  бачать в мені 
оцього вовка - останню свою надію, 
або «підіжмуть хвіст» і підуть, ніби 
побиті,  геть … А нелюди будуть жити, 

не страждати, бо не здатні, а тому не 
хворіти і розмножуватися здоровими 
потомками.  Невже нехай так і буде? 
…

Знову повторюю рядки з газети: 
«Відстріл вовків дозволений»… Я 
переконую себе, що мені не страшно… 
А потік людей навколо мене - 
ображених, але гідних поваги - все 
збільшується … Коло моїх знайомих 
і друзів, успішних і безтурботних, 
навколо мене все зменшується … 
Одного разу ловлю себе на розмові 
зі старими знайомими про сутність 
вовків та Бога   … і бачу їхні очі 
востаннє й у них - Страх ... Великий 
СТРАХ.

ххх
Джерело моїх доходів збільшується 

– я вже могла бути «своєю» за статками 
серед цих успішних і безтурботних 
нелюдів. Та кошти я отримую як 
вдячність за поновлену справедливість 
і людяність, і все менше мої прибутки 
залежать від  роботи на успішних і 
безтурботних … 

Та досі заснути не можу довго, бо 
душа в розбраті без відповіді: я не 
хочу бути відстріляною, а  вона (душа) 
не хоче спотворити творіння Бога.

«Відстріл вовків дозволений», - 
пишуть і пишуть газети. «Бог створив 
Людину за подобою своєю», - записано 
у Вічній книзі - Біблії … І не можна 
помилитись у виборі.

Тереса Юркевич,
член НСЖУ

РІК ВОВКА І БОГА
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Мы творим высокий клас,
Вытворяем все для вас.

Мы творим и вытворяем,
Приходите, обаяем...

Вы хотите, чтобы интерьер в вашей 
квартире, доме, офисе был не только 
удобным, красивым, функциональным, 
стильным, но еще и эксклюзивным? Вы уже 
просмотрели огромную массу каталогов 
и мебельных сайтов, но так и не нашли 
дизайнерское решение своей мечты? Тогда 
вам дорога в дизайн-студию «Кудесницы 
мебели». Ведь для кудесниц нет ничего 
невозможного. В студии вам предложат 
авторские разработки любой сложности для 
обустройства квартир, домов, офисов, кафе, 

ресторанов... «Кудесницы мебели» - творим 
и вытворяем» - это творческое кредо Натали 
и Ирины — дизайнеров по специальности и 
кудесниц по призванию. У мастеров своего 
дела большой опыт в профессиональной 
сфере. С их помощью ваш дом станет 
уютным и неповторимым, каждый предмет 
интерьера будет радовать глаз, и вы 
непременно оцените как креативный подход 
так и очень приятные цены.

Стоит только запустить кудесниц в 

ваш дом, и они готовы преобразить его до 
неузнаваемости, выполнив все ваши мечты. 
При этом не стоит забывать, что если вас 
окружает красивая, приятная, стильная, 
благополучная обстановка, все в доме 
сделано по вашему вкусу и с учетом ваших 
пожеланий, то в таком уютном гнездышке 
чувствуешь себя намного комфортнее, 
лучше и увереннее. А когда вы наполнены 
приятными эмоциями, то ваша жизнь 
улучшается с каждым днем.

Изумительные кудесницы готовы 
предложить вам творческий вариант решения 
любой поставленной задачи. Они готовы 
предоставить весь спектр услуг связанных 
с благоустройством любого помещения, 
начиная от ремонта, что называется, «с 
ноля», и до розстановки «последних точек 
над и» - помощи в подборе штор, гардин, 
посуды и других предметов интерьера, 
которые бы гармонично вливались в вашу 
новую обстановку. При разработке дизайна 
учитывается характер и индивидуальные 
особенности каждого заказчика – как 
взрослого, так и ребенка. Также в студии 
можно приобрести ортопедические 
матрацы, способствующие здоровому 
сну и формирующие правильную осанку; 
самые разнообразные виды современной 
каркасной и безкаркасной мебели только из 
качественных материалов и фурнитуры по 
доступной цене.

Кудесницы ждут вас по адресу:
ул. Соборная, 97

тел.: (067) 42-555-66, (096) 45-99-885

КУДЕСНИЦЫ МЕБЕЛИ
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“МОЛОДІЖНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ”

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 

ОГОЛОШУЄ МОЛОДІЖНИЙ
 ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ КОНКУРС 

“ПРОБА ПЕРА”
на найкращий

репортаж, інтерв’ю, нарис.

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

Деталі конкурсу шукайте
на сайті www.vinnicya.vn.ua
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Споконвіку молодих людей хвилювало 
одвічне питання про їхнє подальше сімейне 
життя уже без тата і мами, а з коханою 
людиною. Самостійне, доросле, насичене 
проблемами типу: де взяти грошей, за 
що купити хліба або «чому ти так пізно 
прийшов?», «кому телефонував, з ким 
розмовляв?»... Тож і зараз нічого не змінилося. 
Єдине, що внесло корективу в замкнуте коло 
сімейного життя, - це громадянський шлюб. 
Але чи можна його назвати взагалі шлюбом, 
якщо він громадянський? Ось що мене 
цікавить. Тому я взяла на себе сміливість 
подумати про це вголос.

Ці думки розпочалися з того, що одна 
моя знайома сказала: «Таке життя ні перед 
чим не зобов’язує. Ми з моїм коханим разом 
живемо, їмо, спимо, але вправі робити що 
завгодно. В нас не виникає проблем, коли 
хтось пізно приходить чи з кимось бачиться, 
коли хтось хоче купити якусь річ чи кудись 
поїхати. Ми не залежимо один від одного, 
але тим самим перевіряємо можливість 
нашого сумісного життя в майбутньому.» 
Через два роки вони розійшлись. Очевидно, 
завершили перевірку.

На той час я нічого не казала і не знала, 
певно, просто боялась про таке навіть думати. 
А зараз хочеться запитати: а як же оті сімейні 
ідеали, мрії, сумісне розв’язання дорослих 
проблем? Де ж радість за кухонну стінку, 
наприклад, придбану на спільні гроші? 
Де оте бажання, аби разом щось зробити, 
кудись піти? Де втілення в реальність думок 
про збудований дім, посаджене дерево і 
майбутніх дітей? Невже це лише ілюзії?.. Ні, 
не ілюзії. Запитавши у старших, зрозуміла, 
що всі ті ідилії можливі в будь-якому 
випадку. Незалежно від того, чи є штамп в 
паспорті чи немає. Перш за все, це залежить 
ні від кого іншого, як від самої людини.

Бо, якщо подумати, то це ж не означає, 
що шлюб - то є просто життя двох людей 

разом. Отже, перш за все, відповідальність, 
якої всі чомусь дуже бояться, розуміння, 
повага, терпіння, а вже потім романтичні 
ідилії. Але ж з іншого боку, хто сказав, що 
штамп в паспорті - обов’язково щасливе 
сімейне життя? Тому кожен робить, як знає, 
як йому підказує не тільки серце, а й голова. 
Бо, як кажуть люди, чужа душа, то є темний 
ліс, а чужа сім’я - взагалі провалля.

Зі свого невеликого сімейного досвіду, 
але звертаючи увагу на подружнє життя моїх 
знайомих чи рідних, можу зробити такий 
висновок: все-таки, мабуть, можливий рай 
у халабуді так само, як і пекло в золотій 
клітці.

Мені здається, справжня сім’я будується 
на вищих цінностях, не обов’язково завдяки 
штампу в паспорті. Він потрібен для того, 
щоб чоловіка й дружину об’єднувало 
їхнє прізвище, щоб держава знала, що 
є така окрема сім’я, щоб діти відчували 
захищеність з боку обох батьків. Але 
бувають випадки, коли навіть він не може 
нічого змінити. Люди розходяться і не бачать 
свого подальшого життя разом навіть через 
невеликий проміжок часу після весілля. 
Чоловік б’є дружину, вона зраджує у нього ж 
на очах. Чи починаються мірки, наприклад, 
чиї батьки більше фінансово допомагають 
і т.п. Та, попри всі людські осуди, можуть 
щасливо жити, не засвідчуючи своїх почуттів 
перед державою.

На мою думку, не кожен створений для 
сімейного життя. Так само як і комусь треба 
завжди грітися хоча б іскринкою великого 
родинного багаття.

Для себе зрозуміла одне: дуже легко 
поставити штамп на десятій сторінці 
паспорта, але іноді дуже важко зробити його 
еталоном людського щастя.

Ольга УРСУЛЕНКО,
студентка 3-го курсу

факультету журналістики ВДПУ

ШТАМП В ПАСПОРТІ - ЕТАЛОН ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ?..
ВІДЗНАЧЕНА В ЛИСТОПАДІ НА КОНКУРСІ:
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ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАР ЛИСТОПАД
Ясмин (жасмин): 01 – 14 травня. Товариські 

песимісти. Під час будь-якої бесіди вони, як 
правило, непомітно для інших опиняються 
в центрі уваги. В компанії створюють 
безпосередню і веселу обстановку. Присутні 

завжди вважають, що у ясмина відсутні проблеми 
і він спроможний виконати будь-яке завдання. І 
лише найближчі люди можуть знати про його 
вразливість і сентиментальність. Підсвідомо він 
не чекає подарунків од долі. У родинному житті 
понад усе цінує свободу і незалежність. Терпіти 
не може домашніх обов’язків, хоча і родина 
для нього - святе. Діти – найбільша радість, 
з ними у ясміна чудовий контакт. Питанням 
виховання приділяє неабияку увагу. В шлюбі 
часто зневірюється в силу підозріливості та 
упереджень. Не матеріаліст, але може непогано 
заробляти, бо не боїться ніякої роботи й 
отримує заохочення від керівництва, яке цінує 
його за гостроту думки, аналітичний розум й 
інтелігентність. 

Каштан: 15 – 24 травня. Мають підвищене 

почуття справедливості,  борються за правду 
будь-якими засобами, що іноді не подобається 
навіть друзям. Брак гнучкості в спілкуванні 
призводить до частих розчарувань у житті. 
Вимагає простору через надлишок сил та енергії. 
Друзів має небагато. Однолюб. Невпевненість у 
собі заважає знайти особисте щастя – партнер 
не розуміє  його, а це дратує. Натомість 
каштан страждає, хоч і в незалежній гордовитій 
позі. У шлюбі надійний і вірний. Для нього 
важливі співчуття, розуміння, віддане оточення 
– від цього залежить його доля. Для людей 
знаку каштана властиві спостережливість і 
передбачуваність. Вони не вперті і не мають 
матеріальних проблем. Вибачливі та не схильні 
до аморальних вчинків. 

Ясен: 25 травня – 03 червня. Честолюбні 
й гоноровиті в усьому, що торкається їхнього 
успіху. Живий імпульсивний характер, 
яскравість, гордість й інтелігентність зазвичай 
притягують людей, але ясен намагається бути 
на голову вищим від юрби, він владно схиляє 
друзів до своїх вимог і звичок. Спілкуватися 
з ним не надто легко, бо для досягнення мети 

не рахується з інтересами найближчих людей. 
Особливо успішний в родинному житті: рідко 
помиляється у виборі; буває, що одружується 
й кохаючи й за розрахунком. Любить, щоб 
про нього турбувалися, не посягаючи на 
незалежність. Особистість непересічна, нераз 
досягає сяючих вершин, але часто-густо відверто 
грає з долею. Його думки оригінальні, розум 
ґрунтується на інтуїції, фантазія нестримна.

Далі буде...
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ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍ²

ÊÎÍÒÎÐÈ
ÌÊÏ ÆÅÊ ¹1 - 35-91-38

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹2 - 26-36-55

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹3  - 53-42-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹5  - 61-74-14

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹6  - 51-15-19

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹7  - 51-13-53

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹8 - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹10 - 46-71-18

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹12  - 43-32-15

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹13 - 53-44-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹14  -

26-36-55; 35-82-47

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹15  - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹16  - 50-94-58

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹18  - 

27-87-82; 66-88-23

ÏÏ «ÌÅØÊÀÍÅÖÜ» -  

43-10-05; 35-92-83

ÏÏ «ÌÀÉÑÒÅÐ ÊÏ»  - 46-94-72

ÒÎÂ «ÅËÀÑ–ËÒÄ» ÆÅÊ ¹23  -

27-64-63

ÒÎÂ «ÅÍÅÐÃÎÀÃÐÎ²ÌÏÅÊÑ»

ÆÅÊ ¹25 - 

65-69-50

ÒÎÂ ÂÊÔ «ÁÓÄÌÀØÏÐÎÄ»

ÆÅÊ ¹26 - 

63-20-03

ÒÎÂ ÆÅÊ «ÓÞÒ»  - 57-00-45

ÒÎÂ «ÍÀØ Ä²Ì»  - 46-43-34

ÄÓ ÊÅÂ  - 59-68-74

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

vinnicya@mail.ru

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 1 - 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 96,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 2 -

âóë. Êè¿âñüêà, 68,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 3 -

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, áóä.18,

òåë.: 27-75-89; 55-43-78

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

âóë. Êîçèöüêîãî, 1, òåë.: 35-02-72

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë. Êîñìîíàâò³â, 30, òåë.: 46-08-18

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 1 - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÖÅÍÒÐ ÌÀÒÅÐ² ² ÄÈÒÈÍÈ - 

âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138,

òåë./ôàêñ 68-70-10; 68-70-01 

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

- âóë. Êåëåöüêà, 68, òåë.: 51-32-79

ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ

ÄÈÒß×À ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ - 

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

Ë²ÊÀÐÍ²
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Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

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

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

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

1

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

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

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

25

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

Запчастини
до двигунів “RABA-MAN“.

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

ÔÎÏ ÄÐÎÇÄ

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

27

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2

АВТОСЕРВІС. СТО

3

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ

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

автосигналізації. Ремонт скутерів

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

29

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ

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

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

Компьютерная диагностика,
чистка форсунок инжектора, 

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

Новая резина и диски

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

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

ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА

4

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

технічний огляд усіх категорій

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

ÒÎÂ
“ÑÈÃÍÀË”

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

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

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

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)

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

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

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

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

ÑÒÎ

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

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

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

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

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru
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ÄÎÂIÄÍÈÊ
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Продажа велосипедов, компонентов, 
одежды. Продажа туристического 
снаряжения. Палатки, спальники, 

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

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

ТАКСІ. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6

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

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

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

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

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

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

Перевезення по місту, області, країні. 
Фургон “Ford Tranzit”.

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

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

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

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Î.Ã.

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

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

Немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61
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ÄÎÂIÄÍÈÊ
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ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

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

Плитка тротуарна та фасадна,
поребрики, дашки,

з/б огорожі нового покоління,
вироби з бетону

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

“ÁÅÒÎÍ-ËÂ”
ÍÀÉØÈÐØÀ 

ÃÀÌÀ ÊÎËÜÎÐ²Â

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

вироби з бетону.

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

Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

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

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

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

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

Безкоштовні інженерні роботи.

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

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍ

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

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

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

8

Бетон, розчин та фундаментні блоки. 
Доставка.

Ціни від виробника.

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

ÏÏ 
“ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-Ê”
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БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА

9

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

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

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
ÐÓËÎÍÍ² ØÒÎÐÈ-ÆÀËÞÇ²

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

10

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

Французькі натяжні стелі від виробника. 
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО.
Гарантія 10 років!

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

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

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

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

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

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”

ÊÎÏÀªÌÎ
ÊÐÈÍÈÖ²

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

Висока якість за помірну ціну.
Доставка кілець

моб.: (097) 453-37-22

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

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

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

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

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”
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Укладання та шліфування підлоги.
Можлива оренда шліф-машини.

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

ÎÐÅÍÄÀ
ØË²ÔÓÂÀËÜÍÎ¯

ÌÀØÈÍÈ

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ

11
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ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

12

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

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

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

ÊÎÌÔÎÐÒ
Â ÊÎÆÍÓ

ÎÑÅËÞ

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

Гарантія. Сервіс. Монтаж.

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

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

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

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

ÊË²ÌÀÒ ÁÓÄ ÑÅÐÂ²Ñ

Монтаж зовнішніх і внутрішніх систем тепло-
мереж, водопостачання, вентиляції і аспірації. 
Металоконструкції: ворота, віконні решітки, 
котли опалювальні і для саун, сушарки тирси, 

водонапорні башти тощо.

вул. Складська, 4
тел.: (0432) 63-27-61
моб.: (097) 459-17-35

ÊÏ “ÂÎÄÐÅÌ”

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

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

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

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

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

Все для опалення:
котли газові та електричні,

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

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

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

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

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

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

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

ÏÏ
“ÂÅÍÅÐÀ ÀÉÑ”
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КОНДИЦІОНЕРИ (побутові та промислові). 
ВЕНТИЛЯЦІЯ (побутова та промислова). 
ОПАЛЕННЯ (автономне та промислове).

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

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

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

вул. Соборна, 4
(кінотеатр “Росія”)
тел.: (0432) 69-03-12
моб.: (067) 736-65-54
www.teplo-invest.com.ua
e-mail: teplo-invest@i.ua
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Проектування, виготовлення, монтаж,
гарантійне обслуговування, наладка,
паспортизація вентиляційних систем

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

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

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

13

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

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

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

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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ

“ÊÎÒËÈ”

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÄÂÅÐÍÅ
Ä²ËÎ
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Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

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

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

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

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

Гурт та роздріб

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ

14

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

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

вання. Оптова та роздрібна торгівля

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

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

вул. Коцюбинського, 27/1 
(2 поверх)
тел.: (0432) 26-56-57
моб.: (067) 785-96-77
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Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

Â²ÊÍÀ

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

Євровікна
з євробрусу

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

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

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

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

тел.: (0432) 69-23-75
моб.: (067) 591-59-71Â²ÊÍÀ
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Металопластикові вікна,
двері, москітні сітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

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

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

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

Â²ÊÍÀ
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Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА

15

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

16

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Скло узорне. 

Шліфовка, сверління отворів.

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

“ÑÂ²Ò ÄÇÅÐÊÀË”

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

м. Вінниця
вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114
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Виготовлення надгробних споруд
 та інших виробів з граніту, 
мармуру, залізобетону. 

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

ГРАНІТ.
ЗАЛІЗОБЕТОН.

МАРМУРОВА КРИХТА. 
ДОСТАВКА

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

ßÊ²ÑÍ²
ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍ²
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Високопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

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

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

18

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

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

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

Діє гнучка система знижок!

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

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

ÐÈÒÓÀËÜÍ²
ÒÎÂÀÐÈ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ

17
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Офіційний дистрибютор Schneider Electric. 
Повний спектр електротехнічної 
продукції за цінами виробника. 

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”

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

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

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

вимикачі промислові, реле.

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

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

Стабілізатори напруги.
Перетворювачі напруги.

Джерела безперервного живлення.
Енергозберігаючі лампи.
Просто прийди і придбай!

вул. Карла Маркса, 13
тел.: (0432) 63-08-68
тел.: (0432) 55-72-06
моб.: (067) 739-29-39
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ШЛЯПИ ТА НАКЛАДКИ
на цегляну огорожу
з кольорової жерсті

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

ÔÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î.ÂÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

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

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”

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

та ін.

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

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

19

ВИГОТОВЛЯЄМО 
брами, огорожі металеві, 

перила, гойдалки 
та інші вироби з металу.

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

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

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

верстатів. Зварювання аргоном.

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

49
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Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

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

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

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА

20
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ВТОРИННА СИРОВИНА

21

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

22

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

Приймальні пункти по місту

вул. Ватутіна, 19
тел.: (0432) 57-74-37
моб.: (096) 520-29-10
моб.: (093) 556-27-41
з 800 до 1700ліц. АВ №361233 від 20.06.2007

51
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Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

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

М’які та корпусні меблі
українських виробників.

У продажу та на замовлення.
Ортопедичні матраци

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

“ÌÅÁË²”

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ âiä 2000ãðí.
ÊÓÕÍI
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КОРПУСНІ МЕБЛІ на замовлення
(кухні, шафи-купе, комп’ютерні столи).

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

ÌÅÁË²
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

53
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Добротні, якісні та елітні меблі
за помірними цінами.
Для дому та офісу

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

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
“ÌÅÁË²”

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

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”
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Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.

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

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

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ”

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

24

Меблеві фасади:
профіль МДФ, пластик, алюміній.

Розсувні системи.
Матраци та ламелі.

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

“ÑÂ²Ò ÔÎÐÌ”

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

23

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

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

ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

55
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Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

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

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ

57
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РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ. ТЕКСТИЛЬ

25

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

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

СПОРТИВНІ ТОВАРИ

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

Оформлення в РАМКИ:
картин, ікон, фотографій,

вишивок, дзеркал.
Фото-рамки у великому асортименті

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

ÑÀËÎÍ ÐÀÌÎÊ

“ÂÅË²ÑÒÀ”

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ

27
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ПОСУД. 
Кераміка. Скло. 
Електротовари. 

Широкий вибір та дуже гарні ціни.

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

ÏÎÑÓÄ

ПОСУД

28

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

29
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Сейфи для зброї.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

“ÑÅÉÔ ÒÀ ÑÅÉÔ”

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

30

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

31
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ПРОДАМ МЕД:
ГРЕЧАНИЙ, ЛИПОВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

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

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

33

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

32

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

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

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

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

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”

НЕРУХОМІСТЬ

34
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Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

НАВЧАННЯ. СТУДІЇ ТАНЦІВ

35

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

- холодний батіл.
Кілька форм навчання.

Індивідуальний підхід. Різні вікові групи.

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

ÑÒÓÄ²ß
“×ÀÐ²ÂÍÅ ÑÓÖÂ²ÒÒß”Ö

Масаж. Перукар.
Манікюр. Педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

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

“ÊÓÐÑÈ”
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Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

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

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

“ÀËÜÔÀÐÀØ”

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ

36
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РОБОТА. Для відкриття нового торгово-
го центру потрібні: адміністратори,

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

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

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

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

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

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

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

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

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

“ÅËÜÁÀ-²ÍÂÅÑÒ”

РОБОТА

37

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

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

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

ÆÓÐÍÀË

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

та інші види страхування

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

ÏÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

38

Запрошуємо на роботу по сортуванню та 
пакуванню овочів у теплицях. 

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

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

ÐÎÁÎÒÀ 
Â ÒÅÏËÈÖßÕ

БАНКИ

39
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Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

Судова будівельно-технічна  експертиза

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

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

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

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

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

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію.

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

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ 
ÖÅÍÒÐ”

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

40

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

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

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

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

41

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

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

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

ÔÀÕÎÂÎ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ
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ВСІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ.
Представництво в судах, в тому числі в Євро-
пейському, Вищому спеціалізованому та ін.

Існує пільгова система.

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ

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

усні консультації. Інші юридичні послуги

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

свідоцтво №588 від 26.05.08

ÀÄÂÎÊÀÒ

ÂËÀÑÞÊ
²ÃÎÐ ÒÈÌÎÔ²ÉÎÂÈ×
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Надання юридичної допомоги - консультації, 
підготовка позовів, правових документів, 
представництво інтересів фізичних і юри-
дичних осіб в судових і державних органах, 
органах прокуратури та слідчих органах

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

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.

НОТАРІУСИ

42

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

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

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

ÍÎÒÀÐÈÓÑ
ÅÂÑÒÐÀÒÎÂÀ

ÀË¨ÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
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Системи відеоспостереження, контр-
олю доступу. Домофони. Встановлення, 
гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування. Форма оплати: готівковий та 

безготівковий розрахунок + ПДВ

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

ÏÏ “INTER VISION”

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

43

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

44

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

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

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â

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

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

Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

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

Працюємо без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.
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Візова підтримка в країни шенген-зони.
Швидко та надійно.

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

та відсоткові знижки.

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

ÒÓÐÀÃÅÍÑÒÂÎ
“ËÀÍÜ”

АТЕЛЬЄ

45

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

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

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”
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Виготовлення всіх видів одягу. Ремонт одягу 
будь-якої складності. Ремонт шкіряних та хутряних 

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

Пошиття карнавальних костюмів.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

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

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

46

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

47

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

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Якісний ремонт всіх видів одягу.
Ремонт взуття.

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

моб.: (067) 602-22-93
ÏÎØÈÂ

ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ 
ÎÄßÃÓ
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Ремонт телевізорів, моніторів LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.

Телевізори б/в.

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

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊ²ÂÑÜÊÈÉ

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

вул. Коцюбинського, 27/1

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

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН

48

ЧОРНИЛА. КАРТРИДЖІ.
КОМПЛЕКТУЮЧІ.

НОУТБУКИ.

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ 
ÄËß ÂÑ²Õ

КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

49
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Найбільший вибір техніки
за найнижчими цінами.

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Працюємо без вихідних

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

ÑÊËÀÄ 
ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

50

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

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

пров. Щорса, 3А
тел.: (0432) 64-24-57
bazeluk@svitonline.com
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Різноманітні електронні ваги.
Послуги з впровадження, гарантійного та 

сервісного обслуговування.
Модернізація механічних автомобільних 

ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ

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

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

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

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

51

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

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

палітурні роботи та ін.

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

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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



74

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

Зовнішня реклама
будь-якої
складності

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

ÔÎÏ ÁÎÉ×ÓÊ Î.Â.

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

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

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”

Тамподрук.
Сувенірна продукція.
Оперативна поліграфія

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

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90
тел.: (0432) 61-15-93
www.neodizain.com
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Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

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

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

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

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

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

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

52

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ

53
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ

54
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ

55

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА

56

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

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

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

Весільне фото.
Альбоми. Віньєтки. Сімейне фото.

Портрет. Реклама

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

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
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Профессиональная фото-видеосъёмка. 
Качественно, оригинально, стильно.

Гибкие цены.
Индивидуальный подход к заказчику

ФОТО (063) 337-59-93 
Руслан

ВИДЕО (063) 828-63-69 
Роман

ÔÎÒÎ
ÂÈÄÅÎÑÚ¨ÌÊÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈÉ
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Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

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

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

57

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ

58

Професійна фото-відеозйомка
урочистих подій. Студійна фотосесія.

Дитяче та сімейне фото.
Виготовлення віньєток.

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

ÔÎÒÎÀÒÅËÜª
Ê-19

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

корзини. Без вихідних з 700 до 2000

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

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

59
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Дитячі свята.
Приватні та корпоративні свята.

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

Виїзд в населені пункти Вінницької області

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

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ

60



84

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

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
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САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

62
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Професійні супер-стрижки.
Чудові зачіски. Відмінний манікюр і педи-

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26

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

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

63

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

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

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”
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Домашня кухня. Комплексні обіди. Швид-
ко та смачно за помірними цінами!!! 
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні. 
Приймаємо замовлення на банкети, ве-

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)

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

¯ÄÀËÜÍß
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ПІЦЕРІЇ. КОНДИТЕРСЬКІ

64
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www.terramare.vn.ua

ГОТЕЛІ

65

Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

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

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

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

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

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

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

САУНИ. ЛАЗНІ

66

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü
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Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 
в суглобах, післяпологовий біль, біль 

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

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

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

Ë²ÊÀÐ-ÏÑÈÕÎÍÅÂÐÎËÎÃ

ßÐÓÙÀÊ
ÞÐ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

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

Ліцензія АВ №567971 від 25.11.2010р.

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

Ë²ÊÀÐ
ÏÑÈÕ²ÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ

ÞÐ×ÅÍÊÎ Î.Â.

НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА

68
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   Семейный психолог Евсеева окажет:
   1. Помощь в изменении коммуникации между всеми      
членами семьи.
  2. Снижении тревоги о детях и улучшении с ними  
взаимопонимания.
   3. В понимании себя и своих поступков.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
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Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÏÎË²ÃÐÀÔ ÒÅÑÒ - 
SPRINT TEST”

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

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

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

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

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Іграшки,
канцтовари,
піротехніка.

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

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

ШУКАЙ ТУТ:
www.vinnicya.vn.ua

ІГРАШКИ
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ЖУРНАЛ-ДОВIДНИК

www.vinnicya.vn.ua
Знайди потрібну інформацію...

ВИПУСК  №11
Листопад 2011р.топад

вул. Пирогова, 151, офіс 23,
тел.: (0432) 57-51-57, факс: (0432) 57-19-19,

e-mail: oblik@cdmaua.com, http://www.energooblik.com.ua
Ліц. АВ№313070 від 26.01.07 Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України


