
ÆÓÐÍÀË
ÄÎÂIÄÍÈÊ





МАСТИЛА
Scooter 4t, Moto 2t,

для бензопил
STIHL, Husgvarna

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

ÏÌÏ “Â²ÄÀÐ”

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-21-15

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ØÈÍÈ. ÀÂÒÎÔÀÐÁÈ. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Рубрика №1   

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

Â²Ï-ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

Унікальна технологія,
яка не має аналогів у світі.
Модифікатор “ОМЕГА”.

Продаж та сервіс. Гарантія 5 років

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-99-57
www.wip-technology.com.ua

2 3

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Автозапчастини  виробництва
ВАТ “ГАЗ” для автомобілів ГАЗ-53,
ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 та вантажних

автомобілів російського виробництва.

вул. Пирогова, 172А
тел.: (0432) 57-41-13
т./ф.: (0432) 57-41-13
моб.: (067) 706-33-57
моб.: (067) 915-05-61
e-mail: maia@svitonline.com

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËËßÀÂÒÎÖÅÍÒÐ”

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ
ÄÎÐÎÆÍß ÊÀÐÒÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

e-mail:  japanhause@bk.ru  ICQ: 429-980-554

б/у и новые

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

Рубрика №2

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

“Фольксваген”, “Опель”

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÑÒÎ
Рубрика №3

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

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

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

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

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

ÑÒÎ

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

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

ÂÅËÎ-, ÌÎÒÎ-, ÁÅÍÇÎÒÅÕÍ²ÊÀ

Рубрика №4
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.velomoto.ho.ua

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊ² ÒÀ ÂÀÍÒÀÆÍ² ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
Рубрика №5

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

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

бесідки та інші негабаритні вантажі.

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

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

Щебінь, відсів, пісок,
керамзит, камінь, чорнозем.

Вивіз сміття. Послуги “ЗИЛ-130”
тел.: (0432) 69-85-63
моб.: (097) 239-09-03

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÕ 

ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â

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

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

7

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Бруківка вібропресована,
плитка тротуарна, вироби з бетону.
Опалення, водопровід, каналізація

тел.: (0432) 57-77-19
тел.: (0432) 57-77-99

Мішок, цементовоз, вагон.
Послуги цементовоза ЗІЛ - 12 тонн.

Кільця криничні D-70, D-50, на докопку.
Копаємо і докопуємо криниці

Хмельницьке шосе, 7 км 
(300м. від Зах.автовокзалу)
тел.: (0432) 65-84-38
моб.: (067) 436-49-96
моб.: (067) 746-14-35

“ÖÅÌÅÍÒ”

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ², ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍ² ÒÀ ÏÎÊÐ²ÂÅËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ
Рубрика №6

Цемент,
вапно та інші

будівельні матеріали

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

ÑÏÄ ÄÀÖÞÊ À.Â.

Металочерепиця та профнастил.
Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

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

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

ÁÀÑÅÉÍÈ

ì. Â³ííèöÿ, âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 160
òåë.: (0432) 50-91-37, (096) 326-88-61 e-mail: bas.vin@mail.ru

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÀ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÏÐÎÅÊÒÍ² ÐÎÁÎÒÈ

Рубрика №7

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

цтво Росії, Німеччини, Франції

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

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

Французькі натяжні
стелі від виробника, від 12 $ м2.
Виклик замірника і консультація
безкоштовно. Гарантія 10 років.

моб.: (067) 519-64-03
моб.: (093) 216-92-02
www.luxedesign.com.ua

Виготовлення садово-дачних будиночків. 
А також малих архітектурних

форм (МАФ), лазень та теплиць.
Ремонтно-будівельні послуги усіх видів.

вул. Коцюбинського, 20
ТЦ “АРТЕМ”, оф.406
моб.: (067) 408-20-76
моб.: (067) 408-20-79

ÑÏÄ Á²ËÎÓÑ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Архітектура, дизайн, будівництво.
Проектування усіх видів споруд

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

ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“Þ.ÏËßÑÎÂÈÖß”

Рубрика №8
ÎÏÀËÅÍÍß. ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß. ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß. ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ß.

ÂÅÍÒÈËßÖ²ß. ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß

Водопостачання: насоси,
водопідготовка, хімводоочистка.
Опалення: котли SIME, BERETTA,

ZOOM boilers, запірна арматура, труби.
Радіатори сталеві та алюмінієві ZOOM

вул. Р.Скалецького, 15А
тел.: (0432) 69-18-71
тел.: (0432) 69-18-91
e-mail: byrkivskiy@mail.ru
www.watton.ua

Котли КОЛВІ. Радіатори WARME KRAFT.
Водонагрівачі ROUND, THERMOR, ATLANTIC, 
PLATINUM. Газові колонки “ГОРІННЯ”. Запірна арма-

тура EVS. Газові шланги ECO-FLEX.
Поліпропіленові труби та фітінги KRAFT PIPE

Хмельницьке шосе, 82, 
оф. 507
тел.: (0432) 575-179
тел.: (0432) 550-343
e-mail: teplotrade_k@mail.ru

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

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”

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”

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

Хмельницьке шосе, 13, 
офіс 303
моб.: (050) 313-41-47
моб.: (097) 605-62-47
www.bondarenko11.uaprom.net

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Обладнання та комплектуючі
для опалення, водогону, каналізації.
Монтаж, обслуговування, документи

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 57-85-36
моб.: (097) 278-31-18
2kapitana@svitonline.com

Кліматична техніка:
кондиціонери, вентиляція, опалення. Сис-

теми: відеоспостереження,
контролю доступу, охоронної сигналізації, 

комп’ютерні мережі, АТС

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(праве крило, 9 поверх)
тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00
e-mail: office@triak.com.ua
www.triak.com.ua

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”

Системи опалення, водоочистки, кондиціонуван-
ня, водопостачання, каналізації.

Проектування, монтаж, сервіс. Продукція: 
Vaillant, KORADO, Ferroli, Viadrus, Kospel, Valtec, 

ICMA, Giacomini, Ekoplastik, Elba, E.C.A

вул. Максимовича, 27/1
тел.: (0432) 69-26-71
тел.: (0432) 69-28-60
euroklimat@ukr.net
www.ek.vn.ua

Котли газові, електричні, твердопаливні. 
Нові та б/в. Закардонного та вітчизнянно-
го виробництва. Колонки, бойлери, радіа-

тори. Труби, фітинги, насоси.
Продаж та монтаж

вул. Коцюбинського, 13
(Центр. ринок)
вул. Некрасова, 44
тел.: (0432) 27-60-34, 61-79-31
моб.: (097) 759-54-21
моб.: (063) 533-27-36
моб.: (097) 296-86-26

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÊÎÒËÈ”

ОПАЛЕННЯ,
ВОДОПРОВІД, КАНАЛІЗАЦІЯ.

Бруківка вібропресована, плитка троту-
арна, вироби з бетону

тел.: (0432) 57-77-19
тел.: (0432) 57-77-99

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Все для опалення, каналізації,
водопостачання. ГУРТОВІ ЦІНИ.

Різьбонарізна продукція.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ

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

Котли,
радіатори,

комплектуючі.
Монтаж, гарантія, сервіс

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56
viessmann_vn@meta.ua

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

Конвектори, колонки, бойлери,
плити, насоси, холодильники,
радіатори, електроінструмент.

Монтаж, гарантія, сервіс

Центральний ринок
тел.: (0432) 64-05-69
моб.: (097) 411-10-31
моб.: (098) 590-71-43

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
вул. Келецька, 66
моб.: (067) 432-40-54
моб.: (067) 185-32-99 

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

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

Броньовані двері “РУСТ”.
Міжкімнатні двері “Меранті”.

Виробництво Польщі, Росії, України

Хмельницьке шосе, 4
тел.: (0432) 57-04-44
моб.: (067) 999-56-48

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

ÄÂÅÐ² ÂÕ²ÄÍ² ÒÀ Ì²ÆÊ²ÌÍÀÒÍ²
Рубрика №10

Вентилі, засувки, крани, насоси. Фітинги латунні, 
нікельовані, сталеві, чавунні. Фланці, відводи, 
переходи, поліпропілен, металопластик, каналі-
заційні труби. Фаянс, змішувачі, лічильники води, 

спецодяг, госп.товари

вул. 40-річчя 
Перемоги, 27А, офіс 31
тел.: (0432) 67-32-16
тел.: (0432) 67-31-88
gilkomunservis-n@inbox.ru

Регіональний представник
Харківського плиточного заводу.
Керамічна плитка та сантехніка.

Магазин-склад.
Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÒÎÂ “Â²ÍÀÒ-Ä”

ÑÀÍÒÅÕÍ²ÊÀ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÏËÈÒÊÀ
Рубрика №9

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

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

Гурт та роздріб

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Товари високої якості.
Килими та доріжки

кращих виробників Європи

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

ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â

ÏÀÐÊÅÒ, ËÀÌ²ÍÀÒ, Ë²ÍÎËÅÓÌ, ÊÈËÈÌÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß
Рубрика №11

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ² Â²ÊÍÀ, ÄÂÅÐ², ÐÎËÅÒÈ, ÆÀËÞÇ² 
Рубрика №12

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

Â²ÊÍÀ

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

   ÐÈÒÓÀËÜÍ² ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ      

Рубрика №13

Євровікна
з євробрусу

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

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

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

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

Металопластикові вікна,
двері, москітнісітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

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
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Рубрика №14
ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÊÀÁÅËÜÍÀ, ÎÑÂ²ÒËÞÂÀËÜÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÂÈÌ²ÐÞÂÀËÜÍÅ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐ²ÃÀÞ×Å ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Кабельно-провідникова продукція;
світлотехнічна продукція, пускачі;
трансформатори, реле, вимикачі

промислові, лічильники, щити установчі,
розетки побутові, ізоляційні матеріали

Сабарівське шосе, 1, оф. 103
тел.: (0432) 69-98-97
тел.: (0432) 69-89-68
факс: (0432) 35-30-68
моб.: (097) 561-33-13
uce1@mail.ru

ÒÎÂ
“ÓÊÐÖÅÍÒÐÅËÅÊÒÐÎ”

ПОСТАВКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
MOELLER, WEIDMULLER, EUROPOWER,

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

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

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

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”

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

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”

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

www.rekviem.vn.ua

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

Пам’ятники
будь-якої складності.

Художня та різна робота.
Доставка та встановлення

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

ÃÐÀÍ²ÒÍ² ÒÀ 
ÌÀÐÌÓÐÎÂ² 

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

ÑÀËÎÍÈ ÌÅÁË²Â. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁË²Â
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁË²Â. ÔÓÐÍ²ÒÓÐÀ      

Рубрика №16

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ, ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

Рубрика №15

Металопрокат в асортименті
та вироби з нього. Виробниче обладнання. 

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

Труби газопровідні, профільні, меблеві

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

ÔÎÏ ÍÀÓÊ Â.ª.

Меблеві тканини, 
шкірозамінник, автотканини. 

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

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

ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

“ÏÀÐÒÍÅÐ+”

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

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

Діє гнучка система знижок!

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

МЕБЛІ на замовлення.
ПОРІЗКА ДСП, ДВП,

столешні, поклейка ПВХ, плівкове МДФ. 
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

вул. Кірова, склад №17
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”

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

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

Меблі на замовлення від виробника: 
кухні, кухонні уголки,

столи, шафи-купе, вітальні.
Меблі виробництва:

України, Польщі, Туреччини

вул. Коцюбинського, 27/1
тел.: (0432) 69-14-31
тел.: (0432) 27-18-00
моб.: (096) 645-25-86

ÌÅÁË²
“ÃÅÐÌÅÑ”

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

Біопрепарати для вигрібних ям

вул. Винниченка, 11
тел.: (0432) 55-43-57
моб.: (067) 729-51-88

“ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ”

ÌÈÞ×² ÒÀ ÄÅÇÈÍÔ²ÊÓÞ×² ÇÀÑÎÁÈ   

Рубрика №17

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

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

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

ÏÏ ÓÌÀÍÅÖÜ

19

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÑÏÅÖÎÄßÃ. ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ
Рубрика №18

СПЕЦВЗУТТЯ. СПЕЦОДЯГ.
Засоби захисту.

Технічні гази Linde-Gas. Інструмент.
Карбід. Електроди

Хмельницьке шосе, 122
офіс 401
тел.: (0432) 57-91-55
т./ф.: (0432) 43-19-54

ÎÄßÃ. ÂÇÓÒÒß. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÒÅÊÑÒÈËÜ

Рубрика №19

Ковдри, подушки,
постільна білизна, рушники.

Товари високої якості
кращих виробників Європи

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

Житомирське 
шкіряне взуття 
від виробника. 

Для жінок і чоловіків

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

Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

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

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

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

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

21

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

ÕÎÁÁ² ÒÀ ÐÓÊÎÄ²ËËß. ÂÑÅ ÄËß ØÈÒÒß

Рубрика №20
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

„Óí³âåðñàëüíèé
àòëåòè÷íèé
êîìïëåêñ”

Магазин “МАЕСТРО” пропонує до
Вашої уваги найбільший асортимент 

музичного обладнання,
а також прокат світла, звуку і сцени.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

вул. Коцюбинського, 4
(3-й поверх)
моб.: (097) 330-70-37
моб.: (096) 877-81-25
maestrovin@rambler.ru

“ÌÀÅÑÒÐÎ”

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÒÎÂÀÐÈ

Рубрика №21

ÌÓÇÈ×Í² ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

Рубрика №22

ÑÓÂÅÍ²ÐÈ. ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

Рубрика №23    
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Все для саду та городу: засоби захисту
рослин, широкий асортимент насіння, садово-

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

спеціальна програма для пенсіонерів

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

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂ²Ò

ÍÀÑ²ÍÍß, ÄÎÁÐÈÂÀ, ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ

Рубрика №24

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”

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ. ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ
Рубрика №25
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Зефір в широкому асортименті,
повидло яблучне,

сік яблучний концентрований.
Питна вода подільська. Яблучний оцет

вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 67-01-35
тел.: (0432) 55-07-78
sansanich@inbox.vn.ua

ÏÐÀÒ
“Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ

ÇÀÂÎÄ ÔÐÓÊÒÎÂÈÕ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ²Â ² ÂÈÍ”

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Рубрика №26

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

Рубрика №27

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

Ваш комфорт - наша забота!

ул. 600-летия, 17, оф. 318
тел.: (0432) 57-32-51
моб.: (098) 416-70-41
моб.: (097) 679-61-33
моб.: (063) 637-71-15

Оренда будинків та квартир.
Купівля-продаж житла

та комерційної нерухомості.
Повний юридичний супровід угод.

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

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Всі операції з нерухомості, щодобова оренда 
квартир, які є власністю агенства. Купівля, 
продаж, оренда на тривалий термін, оформ-
лення документів, кредити на нерухомість,

безкоштовний прийом оголошень.

вул. Скалецького, 15А, 
офіс 7
тел.: (0432) 57-78-16
моб.: (067) 430-80-33
prestij_podillia1@gmail.com
www.prestijpodillia.ucoz.ua

ÀÍ “ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÎÄ²ËËß”

Ó×ÁÎÂ² ÇÀÊËÀÄÈ. ØÊÎËÈ ÒÀÍÖ²Â. ÀÂÒÎØÊÎËÈ

Рубрика №28

Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

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

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

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

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÐÎÁÎÒÀ

Рубрика №29

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

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

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

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

ÊÀÄÐÎÂÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ

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

ÇÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

ÑÒÐÀÕÎÂ² ÊÎÌÏÀÍ²¯

Рубрика №30

Ô²ÍÀÍÑÈ

Рубрика №31

Заробляйте на фінансових ринках 
інтернет-трейдингом. Навчання початкове 

та спецкурси, відкриття рахунків,
підтримка, клуб

вул. Козицького, 38
тел.: (0432) 69-12-80
моб.: (067) 447-40-96
www.fxclub.org/filials_vinnica/

Інвестиції, інтернет-трейдинг
(метали, валюти, акції, товари).
Навчання початкове і спецкурси,

відкриття рахунків, підтримка, клуб.

вул. Козицького, 38
тел.: (0432) 69-12-80
моб.: (067) 447-40-96
www.fxclub.org/filials_vinnica/

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

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

мы ответим на них!

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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ

tian De.
Приглашаем на работу.

Полная занятость и достойный зароботок. 
Гиппоалергенная тибетская косметика

ул. Зодчих, 28А, оф.17,
3-й этаж
моб.: (096) 359-99-18
моб.: (096) 126-53-81
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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”

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊ², ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊ², ÅÊÑÏÅÐÒÍ² ÏÎÑËÓÃÈ

Рубрика №32

ÞÐÈÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ

Рубрика №33

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
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ,
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

часи прийому: 900-1700, без перерви. 
Субота, неділя - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ

ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÌÀÐÓÍÜÊÎ

ÎËÜÃÀ ÃÐÈÃÎÐ²ÂÍÀ

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÒÊÀ×ÓÊ Ì.Â.

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.

Всі види 
нотаріальний дій

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ

Рубрика №34
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ÀÒÅËÜª

Рубрика №36

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

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

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

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄßÃÓ

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”

ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Рубрика №35

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

путей наладить с ним отношения.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÎÕÎÐÎÍÍ² Ô²ÐÌÈ, ÑÈÑÒÅÌÈ ÒÀ ÑÈÃÍÀË²ÇÀÖ²ß

Рубрика №37
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ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÒÅËÅÔÎÍ²Â, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯ 
ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

Рубрика №39

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

Встановлення СНПЧ
та заправка катриджів.

вул. Коцюбинського, 27/1
тел.: (0432) 69-24-55
моб.: (067) 507-54-13

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Ремонт телевідеотехніки,
моніторів LCD.

Швидко, якісно, гарантія.
Телевізори б/в

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

ÔÎÏ
ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

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

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

Õ²Ì×ÈÑÒÊÈ. ÏÐÀËÜÍ². ÊË²Í²ÍÃÎÂ² ÊÎÌÏÀÍ²¯
Рубрика №38
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ ÒÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞ×².
ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Рубрика №40

âóë. Ïèðîãîâà, 98, òåë.: (0432) 51-00-97, ìîá.: (097) 088-18-80

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

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”

Комп’ютери. Ноутбуки.
Супутникове телебачення.

Заправка картриджів

вул. 600-річчя, 21
тел.: (0432) 550-950
www.enron.com.ua
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ÌÎÁ²ËÜÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ. ÇÂ’ßÇÎÊ

Рубрика №41

Мобільні телефони б/в.
Запчастини.

Розборка телефонів, ремонт

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

“ÌÎÁ²ÑÂ²Ò”

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ
Рубрика №42

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

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

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

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 
ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÈÕ 

ÀÍÒÅÍ

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

Увесь вибір товарів
телевізійного магазину

у вашому місті

пр. Коцюбинського, 70, 2 пов. 
ТЦ “Петроцентр”
пр. Юності, 18, 2 пов.
тел.: (0432) 57-29-58
тел.: (0432) 57-53-24

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ.
ÐÅÊËÀÌÀ. ÇÎÂÍ²ØÍß ÐÅÊËÀÌÀ

Рубрика №43



ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ÊÀÍÖÅËßÐÑÜÊ² ÒÎÂÀÐÈ. ÏÀÏ²Ð. ÊÍÈÃÈ
Рубрика №45

ÏÅ×ÀÒÊÈ ÒÀ ØÒÀÌÏÈ

Рубрика №44

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

Зовнішня реклама
будь-якої
складності

тел.: (0432) 56-12-94
моб.: (067) 729-29-55ÔÎÏ ÁÎÉ×ÓÊ Î.Â.

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.

Візитки, 
календарики, флаєри.
Всі види поліграфії

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

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

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ÂÅÑ²ËÜÍ² ÑÀËÎÍÈ

Рубрика №46



ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Художественное фото.
Семейная и свадебная фотография. 

Изготовление фотокартин под живопись. 
Все виды фотоуслуг

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

“ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß”

ÔÎÒÎ-, Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ

Рубрика №47

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅÑ²ËÜÍ² ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÄÈÇÀÉÍ. ÊÂ²ÒÈ. ÌÓÇÈÊÀ

Рубрика №48

41

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅÑ²ËÜÍÈÉ ÊÎÐÒÅÆ

Рубрика №50

Îðåíäà
âåñ³ëüíèõ àâòîìîá³ë³â

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

Спецефекти

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

ÔÅªÐÂÅÐÊÈ

Рубрика №49

43

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Оптовий продаж косметики та парфюме-
рії білоруського та українського 

виробника. Парфуми англійського 
виробництва фірми “Ява”

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 27-80-90
факс: (0432) 27-58-71
моб.: (067) 430-57-07

ÏÏ ªÆÊÓÍ Ì.Î.

Avon, Faberlic, Oriflame.
Для себе - економія,
для інших - прибуток

вул. Соборна, 95
(маг. “Світ книги”)
тел.: (0432) 57-50-04
тел.: (0432) 69-60-40
моб.: (097) 531-37-95
моб.: (093) 570-35-09

AVON, 
FABERLIC, 
ORIFLAME

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ. ÏÀÐÔÞÌÅÐ²ß

Рубрика №52

Відкрийте дисконтну картку.
Користуйтесь усією сім’єю Оriflame, 

чудово виглядайте та заробляйте гроші, 
отримуючи задоволення

вул.: Некрасова, 53
3-й поверх, оф.3А
тел.: (0432) 57-82-66
факс: (0432) 26-24-50 
моб.: (093) 733-82-00

“ORIFLAME”

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ

Рубрика №51
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ. ÏÅÐÓÊÀÐÍ²

Рубрика №53

45

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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”

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ. ÁÀÐÈ. ÊÀÔÅ

Рубрика №54

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”

Два стильні зали по 70 місць. 
VIP-кімната. Супутникове телебачення 

для вболівальників. Проведення
корпоративних вечірок, весіль та днів
народжень, дитячих свят. Жива музика

вул. 30-річчя Перемоги, 14
(напроти гот. “ДРУЖБА”, податкова)
тел.: (0432) 46-54-18
моб.: (067) 740-58-73

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ
“ÏÎÄ²ËËß”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)
тел.: (0432) 27-26-79
моб.: 097) 968-59-09
моб.: (096) 765-58-33

¯ÄÀËÜÍß

47

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

.

ÃÎÒÅË²
Рубрика №55

Пропонуємо
зручні готельні номери класу

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

Оздоровчий комплекс.
Інфрачервоні кабіни, парові кабіни. 

Кімнати термічної дії, солярій, басейни з 
водними атракціонами.

SPA-басейни. Завжди раді Вас бачити!!!

вул. 50-річчя Перемоги, 20А
тел.: (0432) 61-87-11
тел.: (0432) 61-84-96

ÑÀÓÍÀ “Í²ÀÃÀÐÀ”ÓÍÀ Í²ÀÃÃÃÃÃÃÃÃÀÐ

ÑÀÓÍÈ. ËÀÇÍ²
Рубрика №56

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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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÌÅÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ

Рубрика №57

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві 
грижі, остеопороз, викривлення хребта, 
біль в суглобах, післяпологовий біль, 
біль куприка, аритсії. Реабілітація після 
оперативних втручань на хребті та травм

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ 
ÕÐÅÁÒÀÕÐÅÁÐÐÅÁÅÁÅÁÅÁÅÁÁÁÁÐÐÅÁÅÅÅÅÅÅÅÅÅÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÒÀÀÀÀ

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”

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

консультації. Гарантійне обслуговування

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ä²ÒÅÉ. ÄÈÒß×ÈÉ ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß. ²ÃÐÀØÊÈ. 

Рубрика №60

Підготовка до пологів. Гімнастика та аквааеробіка 
для вагітних. Ранній розвиток дітей (індивідуальні 
та групові заняття) від 3-х місяців до 6-ти років. Під-
готовка до школи. Плавання з 2-х місяців. Консуль-

тація педіатра. Психологічна допомога

вул. Козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-37-78
67-61-02, 57-63-12
моб.: (067) 255-70-57
leleka-vn@ukr.net
www.leleka.at.ua

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

ÀÏÒÅÊÈ. ÌÅÄÈ×Í² ÒÎÂÀÐÈ. ÎÏÒÈÊÀ

Рубрика №58

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Рубрика №59

Хірургія. Профілактика. Лікування. 
Консультація по догляду та утриманню 

тварин. Надання ветеринарної
допомоги у Вас на дому

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

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

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Замовляйте журнал “ВІННИЦЯ”
у форматі PDF.

Для цього достатньо надіслати запит
на наш e-mail: vinnicya@mail.ru,

після чого Ви щомісячно будете його отримувати
53

Чудову жінку і гарну людину Марію Михайлівну Нечаюк, 
яка з 50-ти років загального трудового стажу 37 присвятила ВПУ 
цивільного захисту, з ювілеєм, що відбудеться 21 квітня, вітають 
Володимир Новак та всі, хто працював поруч із нею в училищі:

Хай за плечима 65 - 
Поважна і значима дата, 
А Ви все молода для нас,
Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі,
Нехай іще багато літ
Ласкава доля Вас вінчає.

Вітаємо!
Журнал “Вінниця”, “Молодіжна організація журналістів” та 

усі родичі і друзі вітають Самойленка Олександра Анатолійовича 
з днем народження. Бажають йому міцного здоров’я та творчих 
здобутків на ниві журналістики

Вітаємо з днем народження,
Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого тобі неба, миру в рідній хаті,
Щоб був ти щасливий і на добро багатий.

18 квітня відзначатимуть ювілей  Віталія Петровича 
Семенова, полковника МНС, донедавна заступника начальника по 
службі Вінницького ВПУ цивільного захисту.

Як не дивись, з якого боку,
Віталій — чоловік нівроку;
Хоч за плечима п’ятдесятка,
Йому позаздрять молодятка,
Бо вікові він не підвладний,
Завжди бадьорий та принадний,
Дух молодечий б’є фонтаном,
І на спочинок — ще зарано.
Ну а завершити усе це
Такою б фразою хотілось:
Твоє гаряче, друже, серце
Щоб довго без ремонту билось.

Володимир Новак — від колег і друзів.

Вітаємо!

Вітаємо!
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Дмитро Кушнір, випускник ВНТУ, 
приватний підприємець,
волонтер ВОМГО “Наше Поділля”

ЗІЗНАННЯ В ПАЛКОМУ КОХАННІ

Без кого не можу прожити і дня, 
Кому найсолодшу пісню співаю? 
Це не такий вже великий секрет — 
Вінницькому трамваю.

Не можу діждатись, мов ночі тарган, 
Коли ж його знову побачу.
Нестримну мелодію передчуття 
Вистукує серце гаряче.

«Прийди, мій жаданий, мій любий, 
прийди!» — 
До нього я тихо шепочу; 
Мене він почує, я знаю - ще мить — 
Вогнем заблищать мої очі.

О, радість безмежна! Твою глибину 
Не здатна вмістить жодна мова: 
Струнке його тіло, мов ніж, розтина 
Прозорий туман ранковий.

Тривожить уяву важкий його крок, 
Збивається подих нервово; 
Від щастя до неба злітає мій дух, 
Щоб потім вернутися знову.

Пригортаю так ніжно перило твоє — 
Серце сповнює радість без краю... 
Скільки було до мене у тебе таких — 
Не хвилюйся, цього не спитаю.

І якщо врешті-решт я набридну тобі, 
Ти штовхнеш мене боляче в бік, 
Смикнеш протягом, вкусиш дверьми, — 
Все одно буду твій навік.

Так, ти старший. Та гарний, халєра... 
Мчиш назустріч вітрові вчвал; 
А усім, хто немилий тобі, — покажи 
Задінй напис про техінтервал.

І коли знову скаже твій голос: 
«Пасажири, вагон несправний!» — 
Вийду. Не втримаюсь — озирнусь 
Бо ж такий ти у мене славний!

Енергійний, потужний, могутній, 
Елегантний і незабутній, 
Неквапливий, задумливий, тихий... 
Ти - моя металева втіха.

...Без кого не можу прожити і дня, 
Кому найсолодшу пісню співаю? 
Це не такий вже великий секрет... 
Правильно, друзі, - трамваю.

Наталія Гуйван, 7-класниця 
НВК “ЗНЗ-ВЗЗ”, с. Наддністрянське, 
Мурованокуриловецький р-н,
Вінницька область

МІЙ МАЛЬОВНИЧИЙ КРАЙ

Розцвіла калина край мого вікна,
Пісня солов’їна в’ється голосна.
Там шепочуть трави, пахне горицвіт,
Слово там ласкаве почало політ.
Словом цим чарівним чується луна - 
Облетіла річку пісенька одна:

Про матусин голос — теплий добрий сміх,
Про бабусі розум, що навчає всіх,
Про дідуся руки, зморені в трудах,
Про татуся мужність, що поборе страх, -
Я всім розповіла би про свій рідний край,
Бо хлюпоче річка, ллється водограй.

Продовжується конкурс “ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”
на найкращий віршований та прозовий твір.

Â³ÄÇÍÀ÷ÅÍ³ Â ÁÅÐÅÇÍ³ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ³
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Конкурс триває до вересня 
2011 року. Рукописи подаються 
(надсилаються) за адресою: ВОГО 
“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ” 

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

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

Голова Молодіжної організації 
журналістів Віктор Рудь вітає відзначених у 
лютневовому етапі конкурсу “Літературний 
бриз”. Ними стали шанувальники красного 
слова Лілія Майданська та Анастасія 
Рогозовська.

ÏÀÐÒÍÅÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:

Як уже повідомлялося в минулому 
номері нашого журналу, по всій території України, 
зокрема у Вінниці та Вінницькій області, в період 
з 1 по 31 березня цього року дозвільна система ГУ 
МВС провела щорічний місячник добровільної 
здачі вогнепальної нарізної, гладкоствольної, 
газової, холодної зброї, боєприпасів та вибухових 
речовин. Протягом цього часу громадяни, які 
добровільно здали до районних відділів МВС 
незареєстровану зброю, повністю звільнялися від 
адміністративної чи кримінальної відповідальності 
за її незаконне зберігання. І тепер, по закінченню 
цієї всеукраїнської акції, можна підвести підсумки, 
якими ж були його результати, зокрема в нашому 
місті. Так, повідомив інспектор ДС Ленінського РВ 
ВМУ УМВС України Олег Миколайович Кучер: 
“У результаті проведення місячника громадяни 
добровільно здали до органів внутрішніх справ 
м. Вінниці 33 одиниці зброї, з яких 13 одиниць 
гладкоствольної, 12 одиниць холодної зброї та 
один бойовий револьвер “Наган”, 29 засобів 
самооборони (газових пістолетів і револьверів та 
пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, більш 
відомі як травматичні пістолети). Зокрема під час 
цього місячника було зареєстровано дві колекції 
холодної зброї, що до цього перебували у власників 
незаконно. Наразі проводиться спеціальна 
перевірка, після завершення якої буде вирішено 
питання щодо реєстрації 19 одиниць вогнепальної 
зброї.” “Одним із головних досягнень цієї акції, - 
зауважив інспектор ДС Замостянського РВ ВМУ 
ГУ МВС України Сергій Петрович Слободяник, 
- є те, що 7 чоловік було звільнено від несення 
кримінальної відповідальності за незаконне 
зберігання зброї. Таким чином ми не лише 
вилучаємо зброю з незаконного обігу, а й робимо 
людям крок назустріч.” 

ГУ МВС України у Вінницькій 
області нагадує, що незаконне зберігання зброї, 
боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який законом 
передбачено кримінальну відповідальність у 
вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти 
років. Тому, якщо маєте таку небезпечну власність, 
радимо вам добре подумати і скористатися 
наступним місячником добровільної здачі зброї, 
який відбудеться восени.

Олександр Самойленко,
член НСЖУ

ЗАКІНЧИВСЯ МІСЯЧНИК 
ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ
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Одруження — це велике свято її, його, 
для їхніх родин та друзів. Тому хочеться, щоб 
цей день був неповторним та запам’ятався 
на все життя. Наречена довго та виважено 
підходить до вибору весільної сукні, прикрас 
та макіяжу. Наречений, в свою чергу, приїздить 
на найдорожчому лімузині та купує найкращі 
обручки, їхні батьки витрачають увесь свій 
вільний час на облаштування розкішного 
бенкету для гостей. Усе це — приємні 

клопоти, але за ними ми можемо пропустити 
найголовніше в цей день: це правильну подачу 
та оформлення всіх необхідних документів для 
реєстрації шлюбу. Саме про це ми і вирішили 
поспілкуватися з начальником вінницького 
міського відділу ДРАЦС Галиною Павлівною 
Левицькою.

- Галино Павлівно, а які документи 
необхідно подати нареченому та нареченій 
для оформлення шлюбу?

- Жінка та чоловік, які бажають 
зареєструвати шлюб, подають письмову заяву 
про реєстрацію шлюбу за встановленою формою 
до будь-якого органу реєстрації актів цивільного 
стану за їхнім вибором. Заява про реєстрацію 
шлюбу подається жінкою та чоловіком 
особисто. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть 
через поважні причини особисто подати заяву 
про реєстрацію шлюбу до державного органу 
реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, 
нотаріально засвідчену, можуть подати їх 
представники. Повноваження представника 
мають грунтуватися на нотаріально посвідченій 
довіреності.

- А що робити, коли один із 
майбутнього подружжя є іноземцем або 
перебуває в місцях позбавлення волі?

- Іноземці та особи без громадянства 
для реєстрації шлюбу повинні пред’явити 
національний паспорт або паспортний документ 
з відміткою про реєстрацію уповноваженого 

органу щодо законності їхнього перебування 
в Україні. Реєстрацію шлюбу із засудженими 
проводять працівники ДРАЦС за місцем 
знаходження установи виконання покарань на 
загальних підставах. Для цього особа, яка бажає 
зареєструвати шлюб із засудженим, заповнює 
заяву за встановленою формою і представляє її до 
відділу ДРАЦС. Якщо ж ініціатором одруження 
є засуджений, то адміністрація установи 
забезпечує його бланком і засвідчує його підпис 
та направляє далі до відділу реєстрації. 

- Пані Галино, скажіть, будь ласка, 
якщо наречені ще не досягли шлюбного віку 
чи, навпаки, раніше вже перебували у шлюбі, 
то на які моменти слід особливо звернути 
увагу?

- Якщо майбутнє подружжя не досягло 
шлюбного віку, то при поданні заяви необхідно 
пред’явити свідоцтва про народження та копію 
рішення суду про надання права на шлюб. 
Наречені, які раніше перебували у шлюбі, 
можуть зареєструвати повторний шлюб тільки 
при пред’явленні документів, що підтверджують 
припинення попереднього.

-  Галино Павлівно, хотілось би 
поставити вам питання, що інколи може 
бути приводом для тривалих суперечок між 
нареченими. Як краще визначити прізвище у 
майбутній сім’ї?

- Тут майже все йде на вподобання 
молодих. Проте, згідно з чинним законодавством 
України, вони мають право обирати прізвище 
одного з них як спільне або й надалі 
користуватися дошлюбними прізвищами 
чи приєднати до свого прізвища прізвище 
нареченого або нареченої. Але складання більше 
двох прізвищ не допускається, якщо інше не 
випливає зі звичаю національної меншини, до 
якої належить подружжя. 

- Дуже дякую вам, пані Галино. 
Сподіваюся, що ця цінна і важлива 
інформація обов’язково стане у нагоді людям, 
які мають намір укласти шлюб. І цей день для 
них стане дійсно незабутнім. Ну а працівники 
вінницького ДРАЦСу з радістю допоможуть у 
цьому.

Спілкувався Віктор Рудь

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
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Чи можете ви не задумуючись, 
визначити, що таке мистецтво? Що 
є музика і яку користь приносить її 
поглиблене вивчення? У кожної людини 
з цього приводу буде своя думка та свій 
погляд на це. Всі вони варті уваги, бо 
відповідають внутрішньому світу кожної 
людини окремо. Але, мабуть, кожен із вас 
погодиться, що музика оточує нас усюди 
— у рингтоні мобільного телефону, у 

музичному супроводі улюбленого фільму 
та навіть у повсякденній рекламі. Можна 
сказати, що музика — це мова почуттів, 
і цією мовою можна спілкуватися 
безкінечно. На жаль, у сучасній середній 
школі дуже мало уваги приділяють її 
вивченню, адже вона розвиває творче 
мислення людини, пам’ять, виховує 
прекрасне почуття любові до оточуючого 
світу. А що ми бачимо після школи? Дитина 
увесь вечір сидить занурившись у монітор 
комп’ютера чи телевізора. Чи не краще 
було б, якби після школи ваш школяр ходив 

на зайняття з музики чи хореографії? Якщо 
ви теж так думаєте, то у нашому місті є 
чудова школа-студія творчого розвитку 
дітей, де заняття ведуть високопрофесійні 
та дипломовані спеціалісти музичного 
та хореографічного мистецтв. Із вашою 
дитиною будуть займатись індивідуально, 
що максимально розкриє її потенціал та 
здібності. Заняття проводяться із дітьми 
від 5 років за спеціальностями: фортепіано, 

електроклавіші, скрипка, 
гітара, ударні, труба 
та інше. Якщо ж ви є 
випускником школи і 
маєте показати креативні 
здібності на випускному 
вечорі то вам стане 
у нагоді заняття з 
постановки танцю й 
естрадного вокалу. А для 
абітурієнтів — курси з 
поглибленої підготовки 
до вступу у вищі музичні 
навчальні заклади. 

Сподіваюся, що 
ця інформація зацікавила 
вас та ваших дітей, бо 
в людині все має бути 
прекрасним — і тіло, і 

душа, і думки. А саме від цього залежить, 
чи буде в подальшому людина щасливою. 
Тому ці зерна в дитячі душі треба сіяти 
вже зараз. Тож приходьте до цікавого 
світу мистецтва у сучасну креативну 
школу-студію креативного розвитку 
дітей “Таланти Вінниччини” за адресою: 
м.Вінниця, вул. Київська, 16, 2 корпус, 5 
поверх, каб. 527 або телефонуйте (0432) 
69-31-96, (098) 277-83-35, (093) 14-88-337.

Підготував Віктор Рудь,
член МОЖу

ТАЛАНТИ ВІННИЧЧИНИ



Лучше денег может быть только много 
денег! Я не поклоняюсь «золотому тельцу», но уже 
убедился в обоснованности этого постулата. А тут 
еще и британские ученые доказали, что уровень 
удовлетворенности жизнью напрямую связан с 
количеством и номиналом купюр в кошельке.

«Счастье заключается в деньгах, если 
только у твоих соседей их меньше», - так считают 
британские ученые. Материальное превосходство 
над соседями и друзьями – чуть ли главный мотив 
для заработка. То есть автомобиль последней модели, 
огромный дом и унитаз со стразами приносят 
счастье их обладателю только в том случае, если его 
окружающие менее состоятельны. 

Я несколько лет терпеливо пополнял свой 

банковский счет, желая сохранить накопленные 
деньги до тех пор, пока не появится хорошая 
возможность вложить их в собственное дело. 
Оттого, что я сидел «в засаде» и готовился к чему-
то, чего может не произойти, я точно не становился 
богаче и успешнее и понимал: чтобы приумножить 
капитал – с деньгами нужно работать быстро и без 
промедлений. 

Но открывать свое дело я не спешил – мне 
достаточно было наблюдать за тем, сколько нервов 
тратили мои друзья-бизнесмены. Меньше всего мне 
хотелось превратиться в заложника своего бизнеса.

Я жаждал дать своим деньгам достойную 
«работу», но без участия в сомнительных и 
долгосрочных проектах. В связи с этим, я имел крайне 
небольшой выбор «вакансий» для своего капитала 
и вскоре определил зону возможного заработка: 
валютный рынок FOREX. Риски и временные затраты 

невелики, по сравнению с открытием своего дела или 
фондовым рынком, кроме того, имеются очевидные 
плюсы, а главное, хорошие перспективы заработка. 
Имея экономическое образование, я быстро смекнул, 
что умные и талантливые люди давно уже делают 
неплохие деньги, продавая и покупая валюту. Так 
почему я не использую это благодатное поле, тем 
более, что считаю себя далеко не самым глупым?

Очень важно теперь было найти надежного 
брокера с хорошими условиями для торговли. 
Выявить лучшего не составило особого труда. 
Путем скрупулезного сравнения качества услуг 
и предложений, отзывов опытных трейдеров 
и рекомендаций моих знакомых финансистов, 
FOREX CLUB занял первое место в моем рейтинге 
брокеров.

Посетив презентационный ознакомительный 
семинар, я убедился, что обратился по адресу. Мне 
предложили пройти обучение в Международной 
академии биржевой торговли – партнере FOREX 
CLUB. Трейдерские курсы открыли передо мной 
сложный и интересный, полный секретов мир 
FOREX. Мне вспомнились слова из Библейской 
проповеди: «Имеющий уши да услышит». Эти слова 
подходят ко всей нашей жизни, ну и, на мой взгляд, 
неплохо характеризуют отношение людей к Forex.

Работа на валютном рынке может быть 
очень прибыльным занятием, если этим заниматься 
серьезно. Уже через несколько месяцев после 
открытия счета в FOREX CLUB сняв с него первые 
заработанные деньги, я поставил себе планку: мой 
ежемесячный доход от торговли на валютном рынке 
должен превзойти мою ежемесячную зарплату. 
Вскоре выяснилось, что я недооценивал FOREX. 
Работая с FOREX CLUB, не нужно ставить «планок» 
и пределов на прибыль: здесь никто не ограничивает 
возможности твоего заработка.

Британские ученые не врут: материальное 
превосходство над соседями и друзьями – это 
действительно очень приятно!

Василий, клиент
Представительство FOREX CLUB в 

 г. Винница: ул. Козицкого, 38, тел.: 69-12-80,        
(067) 44-74-096
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СЧАСТЬЕ – В ДЕНЬГАХ?
«Деньги надо любить… Любить надо не просто, а со всей душой, как любят ребенка: порой капризного и 
непослушного, а чаще любимого и любящего. Конечно, деньги сами по себе не приносят счастья. Они не 

заменят вам ни любовь, ни дружбу. Однако они – часть нашей жизни…»  
Вячеслав Таран, председатель Совета Директоров ГК FOREX CLUB,

в книге «Играть на бирже просто?!»
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     Чтобы сформулировать 
собственное представление о жизни 
и успехе, необходимо сначала 
проанализировать исходную ситуацию в 
профессиональной и частной сферах. Не 
можем устраивать будущее вне связи с 
прошлым. То, как мы развивались раньше, 
уже определяет нас, и мы несём с собой, по 
меньшей мере неосознанно, свои ценности, 
желания и жизненные ориентиры.

 Анализируя семейные правила, 
истории, стереотипы, мифы, каждый из нас 
имеет возможность сопоставить моменты 
реальной жизни, которые повторяются из 
поколения в поколение. Остановить этот 
замкнутый круг, «наступание на грабли» и 
т.п. может каждый из нас, вступив на путь 
осмысления происходящего и изменения 
своего поведения. 

Каждый из нас понимает, что 
семья создаёт личность или разрушает 
её, во власти семьи есть укрепить или 
подорвать здоровье индивида. Процессы 
семейного взаимодействия избирательно 
контролируют проявление эмоций, 
поддерживая одни каналы разрядки эмоций 
и подавляя другие. Семья поощряет одни 
личностные влечения, одновременно 
препятствуя другим, удовлетворяет 
или пресекает личные потребности. 
Семья структурирует возможности 
достижения безопасности, удовольствия и 
самореализации. Она указывает границы 
идентификации, способствует появлению 
у индивида  образа своего «Я». Семья 
определяет опасности, с которыми 
индивиду предстоит столкнуться в жизни. 
Кроме того, она придаёт конфликту 
особую форму, а также может создать 
благоприятные или неблагоприятные 

условия для поиска решения.
В процессе  индивидуальной 

или групповой терапии человек имеет 
возможность найти ресурсы и решения 
проблемных ситуаций своей жизни в 
своих же семейных сценариях. Когда 
наступает понимание усталости от 
«ЭТОЙ реальности» очень важен взгляд 
со стороны. Этот взгляд может обеспечить 
психолог, психотерапевт, имеющий 
системное понимание происходящих 
процессов. И для человека это однозначно 
не простой шаг – обратиться за помощью 
к специалисту, но очень важный шаг для 
личностных изменений.

Важно, не носить проблемы в себе,  
неосознанно  срываясь на близких или 
употреблять «расслабляющие» препараты, 
а принимать решение и обращаться за 
помощью.

«Кто ищет, тот всегда найдёт» 
- позитивная истина, которая является 
основой  прогресса.

Начинать этот путь можно уже 
сегодня!

Проекты личностного роста по 
семейной системной психотерапии, группы 
эффективной коммуникации и группы 
гармонизации семейных взаимоотношений, 
так же как и индивидуальная работа,  
помогут Вам в изменении и улучшении 
своей жизни! 

Успехов Вам и позитивных чувств!

Евсеева Людмила,
семейный психолог,

семейный системный психотерапевт.
г. Винница

ХОТИМ ЗНАТЬ, КУДА ИДЕМ, - 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ОТКУДА ПРИШЛИ…
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Не зважаючи на недешеву 
вартість автомобілів та   різноманітної 
зброї, кількість бажаючих їх придбати не 
зменшується, а збільшується з кожним 
роком. Кожному з потенційних власників 
потрібно пройти багато різних інстанцій 
та зібрати безліч різноманітних довідок 
та документів перед тим, як отримати 
заповітні водійські права чи дозвіл на 
зброю. Дуже важливою у цьому переліку 
є медична комісія, яка визначає стан 
вашого фізичного та психічного здоров’я. 
А тому про особливості роботи даної 
комісії ми вирішили поцікавитись у 
голови медичної комісії комунального 
закладу наркологічного диспансеру 
«Соціотерапія» Наталії Анатоліївни 
Кондратенко. За її словами, серед великої 
кількості медичних висновків і заключень 
найбільш важливими є «Форма № 083» для 
водіїв та «Форма № 127» для власників 
зброї. Їх видача – дуже відповідальна 
справа, якій передує ретельна перевірка 
здоров’я, та відсутності протипоказань. 
Кожний бажаючий отримати цю форму 
повинен пройти огляд у лікарів: нарколога, 
терапевта, невропатолога, отоларинголога, 
офтальмолога, хірурга, здати відповідні 
аналізи, кардіограму, і лише якщо у вас все 
в порядку, і не має супутніх захворювань 
(таких як: цукровий діабет, гіпертонія, 
патологія зору) ви можете отримати омріяну 
довідку. Завдяки цим дослідженням людина 
може дізнатися про ті захворювання, 
про які вона і не здогадувалася. У цьому 
плані в закладі «Соціотерапія» ведеться 
ґрунтовна просвітницька робота серед 
населення. Адже за станом свого здоров’я 
треба уважно стежити, в будь-якому віці. 
За словами Наталії Анатоліївни: «Вік – це 
не показник здоров’я, людина у 80 років 
може бути здоровішою за  40 – 50-річного». 

Медичні заключення дійсні протягом 
3 років на зброю і 2 років на водійські 
права, а в окремих випадках дія довідки 
може бути обмеженою до 6 місяців, а 
потім необхідно пройти нове обстеження. 
Ця методика дає змогу унеможливлення 
будь-яких неприємностей як для власників 
довідки так і для оточуючих. «Інколи 
виникають проблемні ситуації спричинені 
некоректною поведінкою, чи навіть 
хамством окремих суб’єктів, - розповідає 
Наталія Анатоліївна – коли людина сплачує 
в касу 150 гривень за водійські права чи 
105 гривень за дозвіл на зброю, і вважає 
це не платою за медичне обстеження, 
а «купівлею довідки», відмовляючись 
проходити обстеження. Бувають і цікаві 
випадки, як на приклад, люди похилого віку 
інколи не бажають продавати зброю «Бо 
шкода розставатися», а інколи трапляється, 
що жінки, котрі втратили своїх чоловіків 
залишають зброю, як пам’ять.

Отже, якщо ви вирішили 
придбати авто чи рушницю, рушайте на 
обстеження за медичним заключенням 
до Комунального закладу Вінницького 
обласного наркологічного диспансеру 
«Соціотерапія». При собі потрібно мати 
паспорт, військовий квиток, дві фотокартки 
і довідку з Психоневрологічної лікарні 
імені О.І. Ющенка. Тут після проходження 
відповідної комісії Вам не тільки видадуть 
«Форму № 083» чи «Форма № 127», а й 
професійно проконсультують про стан 
Вашого здоров’я.

Звертайтеся за адресою:
вул. Пирогова 109-в

(тер. Лікарні Ющенка)
Телефон для довідок (0432) 35-34-00

Підготував Віктор Рудь

ДО УВАГИ ВОДІЇВ ТА МИСЛИВЦІВ
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Горобина: 01 – 10 квітня. Веселість 
та елегантність, як результат підвищеного 
самоконтролю. Самі створюють у собі 

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

людьми, що і спрощує, й  ускладнює їй життя. 
Може розвинути в собі дар передбачення. 

Клен :11 – 20 квітня. Кленові 
люди завжди цікаві – приваблюють 
експериментаторством та екстравагантністю. 
Дещо нерішучі та слабкі. Клен – мудрець, гарної 
про себе думки і вкрай потребує визнання, тому 
з роками накопичує чимало комплексів, котрі 

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

Горіх: 21 – 30 квітня. Це принципові 
люди, які знають собі ціну. Простота і 
природність не для них: у кожному русі 

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

Далі буде

ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАР
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26 травня 1986 року Оперативна 
група Політбюро ЦК КПРС погодилася щодо 
розміщення вахтового селища для персоналу, 
зайнятого ремонтом та експлуатацією 1 та 2 
енергоблоків Чорнобильської АЕС, близько села 
на березі Київського водосховища, що носило 
назву Страхолісся, але партійним пальцем було 
перейменовано на Зелений Мис. Зазначимо, 
що коли для експлуатаційників збудували 
Славутич, то Зелений Мис став непотрібним, 
йому повернули історичну назву й у 1997-98 р.р. 
демонтували там усе збудоване...

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ШЛЯХИ: 
ІМЕНА ТА ФАКТИ 

(за оповіддю Валерія Проценка, 
головного інженера ШБУ-22 тресту 

“Вінницяшляхбуд”, нач. вахти і 
ліквідатора аварії на ЧАЕС)

Дорога від Зеленого Мису до 
Чорнобиля була прокладена давно, ще до 
аварії на ЧАЕС, і хоча й заасфальтована, але 
вузька. Два автобуси не могли розминутися. 
Тому було вирішено розширити її. Цю 
роботу було доручено тодішньому тресту 
“Вінницяшляхбуд”. 

Першими приступили до роботи 
працівники управління механізації 
дорожнього будівництва з його головним 
інженером начальником вахти Альбертом 
Руденком, виконробом Анатолієм 
Шроликом, начальником виробничо-
технічного відділу Григорієм Глібовим 
і майстром Миколою Марчуком. Легко 
сказати: приступили до роботи. Але 
працювати було - ой як не легко. Адже 
від Зеленого Мису і до Чорнобиля — це 
30 кілометрів лісу, боліт, струмків і річка 
Уж. Але нарікань на труднощі не було. 
Робота кипіла і вдень і вночі. Зі значним 
перевиконанням виробничих завдань 
працювали машиністи автоскреперів 
Василь Томчук, Олександр Вітюк, Микола 
Забіяка, Олексій Оліх, Іван Крупчук, 

Сергій Ткачук, Олексій Бунецький, Петро 
Бондар, Іван Бондар. Не відстали від них 
і бульдозеристи Михайло Покойников, 
Пилип Грабовицький, Василь Брицький, 
Сергій Бовкун, Анатолій Венега, Григорій 
Собчук, Петро Грищук. Злагоджено 
працювали водії вантажних автомобілів-
самоскидів. Це — Володимир Швидюк, 
Юрій  Бойчук, Григорій Романенко, Леонтій 
Грубіян, Олександр Байбарза, Ігор Піцик, 
Микола Прилипко, Василь Карпенко. 
Необхідну допомогу в організації робіт 
надавали інженер Віктор Ковальов і, 
звичайно, начальник УМШБ-6 Григорій 
Бровій. 

Одночасно з цим ШБУ №18 
одержало завдання спорудити 15 будинків 
у селі Шпилі Іванківського району для 
переселенців з Чорнобильської зони. Тут 
відзначився майстер Віктор Сидорук. 
Довелось і мені попрацювати там як 
організатору робіт.

Будівництво шляху на атомну 
станцію тим часом ішло високими темпами. 
А надворі спека, гарячий асфальт, поруч з 

ДО 25 РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЯ трасою в сосновому лісі - запах хвої та ще в 
безвітряну погоду - все це забивало дух, піт 
не те що заливав очі, обливав усього тебе. 
Будівельники не зважали на це, а йшли 
нестримно вперед.

Чіткий темп роботи забезпечували 
всі члени ударного ШБУ. Це — виконроб 
Василь Обополь, головний інженер Василь 
Морик, головний механік Володимир 
Вакар, механіки Микола Сулима та Іван 
Кучер, оператори асфальтобетонного 
заводу Анатолій Марунич, Григорій Синік, 
Леонід Козін. Слід згадати й лаборантів АБЗ 
Оксану Мисінькевич, Любов Гребенюк, 
Марію Файну, начальника електоцеху 
Володимира Ковальчука та електрика 
Петра Курочку. 

Не знали спочинку і, ніби бджоли 
від вуликів до квітів, снували водії від 
заводу на трасу: Петро Гусак, Володимир 
Опчакевич, Микола Сидорук, Сергій 
Постернак, Анатолій Яцків, Михайло Ткач, 
Михайло Трикіз, Дмитро Антох. Про високу 
якість роботи вінницьких шляховиків 
свідчить такий факт. Опергрупа Політбюро 
і Урядова комісія разів п’ять чи шість 
слухали звіти про будівництво Зеленого 
Мису і шляху до атомної станції. Так ось, 
щоразу Міненерго піддавалось критиці за 
низькі темпи будівництва селища. Навіть 
заступника міністра погнали туди, щоб 
“підкрутив гайки”. А на аресу шляховиків 
ніколи ніякої критики не було.

На фото: в каплиці для духовної 
підтримки чорнобильців ініціатори її 
створення — ліквідатор аварії на ЧАЕС 
В.В. Обополь, головний лікар Вінницького 
обласного спеціалізованого клінічного 
диспансера радіаційного захисту 
населення В.Г. Даценко, його заступник 
Д.Д. Буткалюк, ліквідатор аварії на 
ЧАЕС і голова Вінницького облоб’єднання 
інвалідів Чорнобиля В.Я. Проценко.
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Фахівці контрольно-ревізійного 
відділу у Вінницькому і Тиврівському районах 
у 2009 році провели ревізію фінансово-
господарської діяльності комунальної 
установи «Вінницький районний Трудовий 
архів» Вінницької райради, під час якої 
виявили порушення, що призвели до втрат 
більше        20 тис. гривень.

Зокрема, у липні, жовтні та грудні 
2008 року на підставі внутрішнього наказу, 
без відповідного погодження з органом 
управління, завідувачу Трудового архіву 
виплачено премію на загальну суму 8 тис. 
грн. Зазначене порушення призвело також до 
зайвого проведення нарахувань на заробітну 
плату та перерахування до державних 
цільових фондів близько 3 тис. гривень. 

За матеріалами ревізії, переданими 
для розгляду правоохоронним органам, 
прокуратура  Вінницького району за фактом 
виплати премії з порушенням чинного 
законодавства відносно завідувача архіву 
порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 
191 Кримінального кодексу України, котру 
по завершенні слідства направлено на 
розгляд до Ленінського районного суду   м. 
Вінниці. Вироком суду від 13.05.2010 року, 
що вступив у законну силу 05.08.2010 
року, завідувача Трудового архіву визнано 
винним та засуджено до покарання у вигляді 
умовного позбавлення волі, з позбавленням 
права обіймати керівні посади терміном 
на 1 рік. Враховуючи вирок суду, на сесії 
Вінницької районної ради прийнято рішення 
звільнити завідувача Трудового архіву із 
займаної посади, згідно з п. 7 ст. 36 Кодексу 
законів про працю України.

Сергій Коваль,
головний контролер-ревізор КРВ

у Вінницькому і Тиврівському районах

ДЕ Є ПОРУШЕННЯ –  
МАЄ БУТИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За результатами ревізій КРУ
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