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          Показания:
-заболевание суставов воспалительного
 и дегенеративно-дистрофического генеза;
-миалгии, вызванные чрезмерной
  физической нагрузкой;
-неврит, люмбаго, ишиас;
-спо-спортивные травмы, ушибы 
  и повреждения связочного аппарата;
-остеохондроз.

г. Винница, ул. Интернациональная,13 оф.10,
тел. : (068) 216-56-28,  (67)910-81-94, (067)  163-67-77
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  Способствует уменьшению 
воспаления и боли в суставах, 

спине, пояснице, мышцах и связках.
  Оказывает противовоспалительное

и восстанавливающее действие
на ткани костей и суставов

100 ìë

Боль в суставах и костях?
Узнай как себе помочь

52
грн

ЗАСОБИ КРІПЛЕННЯ ТА МОНТАЖУ

Гайки, болти, шайби, гровери, 
саморізи, шурупи, цвяхи, 

конфірмати, анкера, дюбеля, 
швидкий монтаж, такелаж, 

свердла, біти, насадки,
круг відрізний по металу.

ІнІнструмент слюсарний, столярний: 
викрутки, пасатижи, 

ключі рожкові та накидні, 
свердла, молотки, сікатори.

ФОП Дрончак, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 16Б 
(будівельний ринок)

тел./факс: (0432) 55 76 06,
(067) 314 64 89, e-mail: vinmetiz@mail.ru
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Із настанням Пасхальних свят пробуджується не тільки земля, а й 
усі людські надії й сподівання на добру долю. Величне свято день 
Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз задуматися 
над вічними цінностями, дає нам добру нагоду наповнити свої серця 
любов’ю і добром, зміцнює духовно кожного з нас. Це свято уособлює 
перемогу віри, надії та любові, торжество істини та справедливості, 
праведності й величі духу. Кожен із нас сприймає його із відкритою 
душею і чистим серцем, почуттям радісної благодаті та очищення, 
віри у краще майбутнє.

З нагоди світлого Христового Воскресіння щиро вітаємо Вас, 
Вашу родину і всіх дорогих Вашому серцю людей. Бажаємо міцного 
здоров’я, людського щастя, злагоди і спокою, наснаги у праці, успіхів 
у здійсненні всіх Ваших добрих намірів і починань. Нехай царюють 
у Ваших серцях радість і душевна рівновага, душа знайде проблиски 
світла, а помисли стануть щирими та добрими! Бажаємо Вам і Вашим 
рідним, у ці весняні дні, відчути повноту життя та родинне тепло. 
Зичимо всім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих справах. Нехай 
Великодні свята принесуть у ваші домівки достаток, спокій і благо-
получчя, щастя і міцне здоров’я, наповнять серця добром та мило-
сердям. Бажаємо Вам душевної чистоти і гармонії, миру та злагоди. 
Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових пе-
ремог і звершень на Вашому життєвому шляху.
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У Писарівській школі відбувся 
майстер-клас з писанкарства. Народ-
ний майстер з писанкарства Тетяна 
Пірус, яку запросив учитель трудового 
навчання Петро Глушко, поділилася 
своїми знаннями і вміннями з учнями 
та вчителями школи.

Писанка – це один із видів техніки 
прикрашання яєць до Великодня. А є 
ще крашанка, дряпанка, мальованка.  
З історії відомо, що писанки виготов-
ляли тільки дівчата і жінки, приступа-
ли до роботи тільки в жіночі дні тижня 
й у гарному настрої. Хлопці до цієї 
справи не залучались. Писанка – має 
велику енергетичну силу і слугує обе-
регом для сім’ї і дому.

Для писанок використовується свіже 
яйце (не з холодильника, не варене), 
котре для обезжирення протирається 
серветкою, змоченою в оцеті. Яйце, 

за правилами писання, ділиться на си-
метричні частинки, як глобус - на сто-
рони світу. Для поділу використову-
ється писачок, попередньо розігрітий 
на полум’ї свічки і занурений у віск. 
Орнамент зображення кожен вибирає 
сам. Дубове листя символізує чоло-
вічу мужність і силу, ружа (квітка) – 
символ дівочої краси і чистоти. Навіть 
колір на писанці має своє значення: 
жовтий – сонечко, зелений – трава, 
блакитний – небо, червоний – любов, 
чорний – родюча земля. Незаміжні ді-
вчата на писанках зображують непар-
ну кількість кольорів, заміжні – парну. 
Для зафарбовування використовуєть-
ся харчовий барвник різних кольорів 
і відтінків з додаванням оцету для 
стійкості фарби. Після поділу яйця на 
сегменти наноситься орнамент і відбу-
вається занурення у фарбу найсвітлі-
шого відтінку. Потім воском замальо-
вуються ті місця, де має залишитись 
цей колір (віск захищає від наступних 
етапів фарбування) і знову занурюєть-
ся до тих пір, поки не зафарбуються 
всі сегменти. Для завершального ета-
пу необхідна газова або електрична 
духовка, тільки не мікрохвильова піч 
(бо яйце у ній може вибухнути). Цей 
етап учні та вчителі виконували вдо-
ма. Писанка викладається на тканину 
природнього походження у мисочку 
і на 15 хв. ставиться у духовку. Коли 
віск починає танути, писанку вийма-
ють і обережно протирають чистою 
тканиною. Для блиску можна натерти  

тканиною, змоченою в олії, котра  
закриває пори і не допускає потра-
пляння мікробів. Цю писанку у їжу 
не вживають, її дарують, обов’язково 
приказуючи гарні слова.

Тетяна Пірус запросила бажаю-
чих на майстер-класи до ВДПУ ім.  
М. Коцюбинського – на кафедру  
народознавства. Тож разом зі мною 
(бо, крім того, що викладаю хімію, 
є також по сумісництву педагогом- 
організатором) приїхали на запрошен-
ня в університет учениці 7 класу Анас-
тасія Орел, Ольга Бондар, Анастасія 
Панасенко, Тетяна Цьомик, Анастасія 
Єфімова та вчителі В. Л. Голотюк і  
Л. В. Білостегнюк. Дійсно, важко зро-
зуміти те, що не спробував і не зро-
бив своїми руками. І ми дуже вдячні 
майстру з писанкарства Т.П. Пірус за 
те, що вона поділилась майстерністю 
і поширює свій досвід серед сучасної 
молоді.

Алла Скорбун

ДОПОМОЖІТЬ ДиТинІ!

Вашої допомоги потребує  
Романовська Ірина Олександрівна 
1998 року народження. Лікарі  
поставили їй страшний діагноз – 
гострий лімфобластний лейкоз,  
і тепер вона потребує дорого   
вартісного лікування. Просимо 
всіх небайдужих допомогти дитині  
одужати і повернутись до здорово-
го повноцінного життя. 

Благодійні внески можна 
переказати за реквізитами
Банк отримувача: 
Приватбанк м. Дніпропетровськ
МФО 305299 ОКПО 14360570
р/р 29244825509100

Призначення платежу: 
на лікування дитини
Контакний тел. (063) 277-99-04 
Романовська Ірина Семенівна (мама)
№ карти 6762468316561848, 
код ідентифікаційний 2660004069
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Визволення Вінниці посідає гідне 
місце в літописі Великої Вітчизня-
ної війни. При визволенні Вінниці, в  
порівнянні з визволенням інших міст, 
загинуло значно більше людей, тому 
що фашистська армія мала тут потуж-
не технічно-бойове оснащення і систе-
му дотів.

Участь у визволенні брали 6 загаль-
новійськових, 5 танкових, 2 повітря-
них армії, майже півмільйона радян-
ських воїнів. Разом з ними проливали 
кров бійці і Першої чехословацької 
бригади під командуванням майбут-
нього Героя Радянського Союзу Люд-
вика Слободи. Допомагали їм народні 
месники та місцеве населення. Наступ 
почався ще 11 березня з Погребищен-
ського району і розвивався досить 
успішно. Тому 13 березня 38-ма армія 
отримала додаткові завдання: 18 бе-
резня вона мала форсувати Південний 
Буг, визволити Вінницю і наприкінці 
березня оволодіти районом Почапин-
ці, Жмеринка, Тарасівка. За тиждень 
треба було подолати 100 кілометрів, 
що в умовах повного бездоріжжя тоді 
було вкрай проблематично. 15 березня, 
випереджаючи встановлений команду-
ванням графік пересування, 38 армія 
підійшла до Вінниці. І 20 березня 1944 
року війська 1-го Українського фронту 

стрімко увірвалися в південну частину 
міста, а потім заволоділи залізничною 
станцією і східною околицею Вінниці.  
А 28 березня наступаючі війська ово-
лоділи останнім на території області 
населеним пунктом, що перебував під 
контролем ворога селом Кривохижин-
цями Мурованокуриловецького райо-
ну.

Загалом окупація Вінниці тривала 
три роки і вісім місяців. Німецько-
румунський окупаційний режим на 
Поділлі проявив себе надзвичайно 
цинічно та жорстоко. Впродовж сво-
го існування та діяльності – до кінця 
березня 1944 р. загарбники знищили 
169260 мирних жителів Вінниччини, 
а із замученими у вінницьких концта-
борах військовополоненими кількість 
жертв становить понад 205 тис. чол., у 
німецьке рабство вивезено 78650 чол.

На жаль, навіть зараз, немає досте-
менних даних про кількість загиблих 
під час боїв за Вінницю. Багато імен 
полеглих значаться на Меморіалі Сла-
ви, в тому числі й членів партизансько-
го руху. Але відомо, що за визволення 
Вінницької області медаллю „Золота 
Зірка” нагороджено майже 150 солда-
тів і офіцерів. Серед кавалерів „Золо-
тої Зірки” 5 уродженців Вінницької об-
ласті. А танкіст Іван Бойко удостоєний 
почесного звання Героя Радянського 
Союзу двічі. Вінницька земля стала 
місцем подвигу десятків кращих синів 
Вітчизни. За це їм низький уклін, та 
шана від усіх поколінь вінничан.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

ІСТОРІЯ ВІННИЦІ

1 травня - Міжнародний 
день солідарності трудящих;
2 травня - 1975 р. нар. футболіст Девід Бекхем;
3 травня - Всесвітній день свободи преси;
4 травня - 1838 р. викупили з кріпосної неволі 
Тараса Шевченка;
5 травня - Міжнародний день акушерства;
6 травня - 1987 р. на літаку Ан-124 встановлено 
світовий рекорд дальності перельоту (20150,92 км);
7 травня - День радіо;
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста;
9 травня - День Перемоги;
10 травня - 1850 р. народився Томас Ліптон 
засновник чайної компанії «Ліптон»;
11 травня - 1904 р. народився Сальвадор Далі;
12 травня - Всесвітній день медичної сестри;
13 травня - День Чорноморського флоту;
14 травня - 1853 р. у США запатентували 
згущене молоко;
15 травня - Всеукраїнський день сім’ї;
16 травня – 1929 р.  відбулася перша церемонія 
вручення кінопремії «Оскар»;
17 травня - Всесвітній день телекомунікацій;
18 травня - Міжнародний день музеїв;
19 травня - Всесвітній день боротьби з гепатитом;
20 травня - День банківського працівника; 
21 травня - Міжнародний день космосу;
22 травня - 1813 р. народився німецький 
композитор Ріхард Ваґнер;
23 травня - 1938 р. помер Євген Коновалець,
полковник армії УНР;
24 травня - День слов’янської писемності 
та культури;
25 травня - День філолога в Україні;
26 травня - День хіміка;
27 травня - 1895 р. англійський винахідник 
Бірт Акрес запатентував кінопроектор;
28 травня - День прикордонника;
29 травня - Міжнародний день миротворців ООН;
30 травня - День жіночої емансипації;
31 травня - Міжнародний день боротьби 
з тютюнокурінням.

Історичний хронограф. травень
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Во-первых, перед тем как заказать 
отдых, хорошо поразмыслите, каким 
он должен быть. Если у вас яркая  
работа и жизнь, насыщенная эмоциями 
и стрессами – то вам подойдёт 
пляжно-релаксационный отдых по 
принципу «всё включено», в Турции, 
Болгарии или Греции. Если вы хотите 
совместить отдых с активным позна-
нием страны, то вам 
подойдут пляжно–
экскурсионные туры 
по Испании, Туни-
су, Кипру, Арабских 
Эмиратах или Марок-
ко.

Во-вторых, если 
запланированная 

сума семейного бю-
джета не превышает 
3000-4000 грн на че-
ловека, заказывайте 
гостинницу с 3-4 
звездами, где будет небольшая терри-
тория и ненавязчивый сервис, к при-
меру в Турции. Либо, за эти же деньги, 
мы подберём отличные 4-5 звёздочные 
гостинницы в Болгарии, с аквапарком, 
большой территорией и отличным сер-
висом, но ехать прийдётся автобусом, с 
выездом из Винницы.

В-третьих, старайтесь заказывать 
отдых заранее - это выгодно. Посте-
пенно наша страна всё больше перени-
мает хорошие «привычки» развитых 

стран Европы – в том числе и в отрасли 
туризма. В этом свете, одна из самых 
серьёзных тенденций последних лет 
– резкое увеличение эффективности 
«раннего бронирования» - когда вы 
заказываете свой отдых за 2-5 меся-
цев до предполагаемой даты и взамен 
получаете скидку от отелей и опера-
торов от 30 до 50% от сезонной цены 

тура. А это, согла-
ситесь, существен-
ная экономия. На 
данный момент 
ещё существу-
ют акции раннего 
бронирования по 
Турции, Кипру, 
Болгарии, Тунису, 
Греции, Черно-
гории, Хорватии, 
Мальте и Марок-
ко. Приходите к 
нам и спраши-

вайте цены раннего бронирования – 
наши менеджеры наверняка смогут 
подыскать тур в рамках этого проекта.

В-четвёртых, если вам не  
удалось воспользоваться акциями 
раннего бронирования ввиду ряда 
причин (неопределённость с отпус-
ком, отсутствие денежных средств на 
момент проведения акций и т. д.), но 
желание сэкономить на отдыхе без по-
тери качества осталось – приглашаем 
на акцию - БАМБАРБИЯ. Эта акция 

проводится только в нашей сети, цен-
трализировано и практически каждый 
четверг. Операторы по различным 
направлениям собирают «горящие» 
путёвки, скопившиеся за целую  
неделю и «выкидывают» их на рынок 
через нашу сеть, в виде акции с  
немного «дурацкими», на первый 
взгляд, условиями. Это может 
быть условие прийти к нам с  
шариками, или приехать на  
машине с надписью на стекле  
«БАМБАРБИЯ», или сфотографиро-
ваться в агентстве в ластах и маске. 
Делается это для того, чтобы горя-
щие путёвки не «перебивали» цену 
обычным и доставались только тем, 
для кого отдых по стандартным ценам 
слишком накладен, но кто «молод» 
душой и не заморачивается на услов-
ности.

В-пятых, всегда заказывайте 
свой отдых только в проверенных  
фирмах. Потому что нет ничего хуже, 
чем испорченный отдых, которого 
ждали целый год, поэтому к выбору 
туфирмы стоит подойти ещё более 
требовательно, чем к выбору страны 
отдыха или конкретного тура.

В нашей компании обучению пер-
сонала отводится первоочередная 
роль, и наш основной принцип –  

«предлагать только то, что видели 
и пробовали сами». Все менеджеры  
перед каждым сезоном посещают 
страны отдыха по своему направ-
лению, собирая свежую информа-
цию по состоянию отельной базы, 
особенностями отдыха и наличию 
инфраструктуры, а затем это обгова-
ривается на еженедельных семина-
рах для нашего персонала. Так что, 
обращаясь к нам, будьте уверены, что 
вам будет подобран лучший тур и с  
гарантированно лучшей ценой.

А также для наших туристов 
удобные графики работы агентств –  
с 10.00 до 20.00 каждый день  
без перерывов и выходных, и  
возможностью приобретения туров в 
беспроцентный кредит.

Адреса и контакты сети агентств 
горящих путёвок 

«Мер-Ка-Ба» в г. Винница
ТРЦ «Магигранд» ( Юности, 34-а) 

тел. 55-27-55
ТРЦ «Мегамолл» (600-летия, 17)

 тел. 69-77-69
Соборная, 75 офис 8 

 тел. 52-72-73 (многоканальный)
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Розробки стратегій розвитку територі-
альної громади на місцях - надзвичайно 
актуальна тема. Нещодавно відбулась ко-
ординаційна рада, де обговорювалося  пи-
тання наповнення місцевого бюджету. Про 
перспективи та перші успіхи в цьому на-
прямку розповідає учасник наради, голова 
постійної комісії з питань соціально-еко-
номічного розвитку, бюджету та фінансів 
Вінницької обласної Ради Наталя Гетце:

“Джерелом місцевих бюджетів є місце-
ві податки. І тут має відбуватися пошук 
оптимального варіанту, щоб і бюджети на-
повнювалися, і платники податків від по-
даткового тягаря не страждали. Як відомо, 
з 2011 року за новим Податковим кодексом 
відбулося скорочення кількості місцевих 
податків та зборів з 14 до 5. До місцевих 
податків і зборів передані: єдиний пода-
ток та ряд нових податків – на нерухоме 
майно, туристичний збір та збір за про-
вадження окремих видів підприємницької 
діяльності, модифікація збору за місця для 
паркування транспортних засобів. Єдиний 
податок - найбільше та найстабільніше 
джерело надходжень з усіх місцевих подат-
ків. За 2012 рік у Вінницькій області було 
зібрано 147 млн. грн. єдиного податку, що 
у 2,5 рази більше за аналогічний показник 
2011 року. З іншого боку, місцеві бюджети 
втратили комунальний податок, податок з 
реклами та ринковий збір. Вони складали 
до 90 % у структурі місцевих податків та 
зборів, зокрема ринковий збір – до 62 %, 
особливо у містах із достатньою кількістю 
торговельних площ. Але місцеві податки 

Останнім часом, я все частіше заду-
муюсь над деякими питаннями: «Яка  
перспектива чекає на мене в Україні? 
Як живеться українцям за кордоном?»  
Впевнена, що не лише я ставлю перед  
собою ці питання. Тож спробуємо розгля-
нути переваги і недоліки життя в Україні 
та за кордоном.

По-перше, почнемо з освіти. В Україні 
документ закордонного зразка справляє 
досить позитивне враження. У закордон-
них ВУЗах цінується практика, а не «суха» 
теорія. За кордоном в навчальній програмі 
визначені лише найважливіші дисципліни, 
які знадобляться для майбутньої професії. 
Вітчизняна система освіти, спрямована 
на всебічний розвиток, тож вже з самого  
дитинства, ми стаємо розвиненими  
особистостями. По-друге, відсутність  
перспективи.  Навіть добра вітчизняна 
освіта не дає гарантії на заслужене пра-
цевлаштування. Хоча, я впевнена, що 
наша молодь могла б перетворити Украї-
ну в справжню європейську державу. Але 
сучасне покоління, на жаль, або деградує, 
або підвищує культурно-цивілізаційний 
рівень розвитку інших країн. До речі, 
Євросоюз розглядає міграцію, як ресурс 
розвитку. По-третє, перед людьми, які по-
бували за кордоном, спробували смак ін-
шого життя, рано чи пізно постає питання:  
«Повертатись чи ні?». Найважливіші при-
чини – суто психологічні: сум за батьками, 
рідними, друзями, врешті–решт, патріо-
тизм у душі.

Розглянемо іншу сторону медалі. Перша 
проблема з якою стикається майже кожен: 
«Як же потрапити у бажану країну?». Най-
важливіша річ – кошти. Але цим все не 
обмежується, адже всі необхідні папери, 
тяганина з відкриттям візи та інші чинни-
ки виснажують вас. Врешті–решт, потра-
пивши до омріяного місця, виникає про-
блема працевлаштування. Для студентів ця 
процедура трішечки простіша. Існує безліч 

складають лише 6-8% доходів місцевих 
бюджетів. У такій ситуації ні про яку бю-
джетну децентралізацію навіть мова йти 
не може.

Іншого шляху, як залучати інвестиції 
в регіон, у нас немає. Так, заплановані на 
2013 рік капітальні видатки місцевих бю-
джетів області – 48,6 млн. грн. Але для 
функціонування бюджетних установ по-
трібно ще 397 млн. грн. Це означає, що 
ми маємо знаходити кошти не лише на 
поточний розвиток, але й на капітальні по-
треби. А для цього маємо продовжувати 
концентрувати наші зусилля на створенні 
в області бізнес-клімату для залучення ін-
вестицій та пошуку інвесторів. Важливе 
завдання в цьому напрямку - покращення 
бізнес-клімату, проведення дерегуляції і 
зменшення дозвільних процедур для під-
приємців. Адже збільшення фіскального 
тиску на малий і середній бізнес призведе 
до зворотної реакції – згортання діяльності 
суб’єктами господарювання і зниження до-
хідної бази місцевих бюджетів. За даними 
Головного управління економіки, протягом 
2012 року на Вінниччині започаткувало 
діяльність 6637 новостворених суб’єктів 
господарювання, а припинили – 7719. Та-
ким чином чисте вибуття склало – 1082 
суб’єкти господарювання.

Хочу згадати, що Україна за 2012 рік 
піднялася на 15 позицій в рейтингу спри-
ятливості ділового середовища Doing 
Business-2013, який щорічно складає Сві-
товий банк. Це, на жаль, не провідні пози-
ції: з 152 місця ми перемістилися на 137. 
Тому влада має стимулювати підприємців 
займатися інноваційною діяльністю, зо-
крема впровадити механізми фінансо-
во-кредитної підтримки підприємств, які 
займаються інноваційною діяльністю. 
Місцева влада має сконцентрувати зусилля 
на реалізації пріоритетних для економіки 
області інноваційних проектах.”

Спілкувалася Світлана Ярова

програм, за допомогою яких можна про-
вести свої канікули в іншій країні, серед 
яких найпоширеніші WORK&TRAVEL  
та Au-Pair.

За даними статистики, близько 80% 
молоді прагнуть до виїзду за кордон, 
40% із них – найголовнішою причиною  
називають кращі умови для життя та  
працевлаштування, 19% – виділяють до-
сить добре ставлення до людей, 14% – на 
перше місце ставлять розвиток держави та  
її  забезпечення, а 7% – захоплюються 
культурою, архітектурою та звичаями 
омріяної країни, і лише 20% – бажають  
залишитися в Україні. Серед безлі-
чі мотивів: «В гостях добре, а вдома  
краще!». Найпривабливішими країнами 
для еміграції вважаються: США – 31%,  
Німеччина – 12%, Італія – 9%, Великобри-
танія – 8%,  Японія – 4%, Франція – 2%, а 
також країни-сусіди – 9%.

Їхати чи не їхати, вирішувати вам, але 
поміркуйте, чи дійсно в нашій державі для 
вас немає умов самореалізації, чи вмієте ви 
самі заробляти, чи можете ви щось зміни-
ти у власній країні. Колись американський 
президент Франклін Рузвельт сказав:  
“Запитайте себе, не що держава зробила 
для вас, а що ви зробили для неї?”.

Марина Дяченко
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Від усього серця вітаю Вас з 68-ю річницею  
Великої Перемоги. Це особливе свято нашого  
народу увічнює героїзм людей, їх мужність та любов 
до Батьківщини. Багато років минуло від незабутньо-
го травня 1945 року, але й сьогодні, величний подвиг 
захисників і визволителів залишається невичерпним 
джерелом патріотизму, вірного служіння своєму  
народу.

Ми дякуємо ветеранам Великої Вітчизняної  
війни за блакитне небо, та схиляємось доземно перед 
людьми, чиї сивини сьогодні сяють біля братських 
могил побратимів, біля Вічного вогню, що не згасає 
перед їхніми подвигами й мужністю. Бажаємо Вам, 
Вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, радості, миру та злагоди.

Нехай молоде покоління свято береже пам’ять про своїх дідів і прадідів, які 
в роки Великої Вітчизняної війни з честю пройшли жорстокі випробування, не 
здалися, не зрадили, залишили у спадок новим поколінням частинку тієї сили, 
що допомогла їм вистояти у страшній боротьбі, відбудувати країну, налагодити 
мирне життя. Це - наша історія, наша пам’ять, наша гордість!

Нехай світло Великої Перемоги додає нам усім сил та наснаги для добрих 
справ в ім’я щасливого майбутнього нашої України.

Андрій Васильович  Жуков,
голова Староміської районної

в м. Вінниці  організації Партії регіонів 

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни!
 Шановні земляки! Забезпечення санаторно–курортним ліку-

ванням ветеранів війни, жертв нацистських  
переслідувань та інвалідів усіх категорій  є 
одним із напрямків діяльності управління 
праці та соціального захисту населення.

Облік громадян, які потребують санатор-
но-курортного лікування здійснюється від-
повідно до медичних рекомендацій з ураху-
ванням пільг, передбачених законодавством 
для конкретної категорії осіб, в порядку 
черговості у міру надходження путівок. 
Пільговик, крім того, повинен бути зареє-
стрований у Вінницькому районі.

Учасники бойових дій та особи, зазначе-
ні у статті 6-1 Закону України «Про жертви 
нацистських переслідувань» забезпечують-
ся путівками щороку (із січня по грудень). 
Учасники війни, на яких поширюється чин-
ність Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту» 
забезпечуються путівками один раз на два 
роки.

Інваліди внаслідок загального захворю-
вання та інваліди з дитинства забезпечу-
ються  путівками в порядку черговості в 
міру надходження путівок. Інваліди I та II 
групи із захворюваннями нервової систе-
ми забезпечуються путівками до санаторіїв 
спинального профілю з лікуванням строком 
на 45 днів у порядку черговості в міру над-
ходження путівок.

Також чинним законодавством передба-
чена виплата компенсації інвалідам за не-
використану санаторно-курортну путівку 
та компенсації самостійного санаторно-ку-
рортного лікування. Такі компенсації ви-
плачуються інвалідам війни та інвалідам за 
місцем їх обліку один раз на два роки з дня 
звернення із заявою про виділення путівки 
або виплату грошової компенсації за бажан-
ням, якщо ці особи протягом двох років не 
одержували безоплатних санаторно-курорт-
них путівок. Іншим категоріям інвалідів за-
значені компенсації виплачуються, якщо 
вони протягом трьох календарних років не 
одержували безоплатної путівки до сана-
торно-курортного закладу.

Після отримання інвалідом грошової 
компенсації період повторного перебуван-
ня його на обліку для забезпечення сана-
торно-курортного лікування обчислюється 
з дня подання ним необхідних документів 
для взяття на облік. Грошова компенсація 
за путівку та за самостійне лікування нара-
ховується і виплачується в таких розмірах: 
інвалідам війни I і II групи виплачується в 
розмірах 100% середньої вартості путівки, 
інвалідам війни III групи - 75% середньої 
вартості путівки, інвалідам I і II групи ін-
ших категорій - 75%, III групи - 50% розмі-
ру середньої вартості санаторно-курортної 
путівки, що визначається Міністерством со-
ціальної політики. Осіб, інвалідність яких 
пов’язана з нещасним випадком на вироб-
ництві або професійним захворюванням, 
санаторно-курортне лікування забезпечує 
Фонд соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професій-
них захворювань.

Відповідно до Наказу Міністерства со-
ціальної політики України від 22.02.2012 р. 
№ 97 середня вартість санаторно-курортної 
путівки для виплати грошової компенсації 
в 2012 році становила 320,0 грн. Тому, інва-
ліди війни І-ІІ групи у 2012 році отримали 
компенсацію у розмірі 320,0 грн., інваліди 
війни ІІІ групи – 240,0 грн., інваліди інших 
категорій І – ІІ груп – 240,0 грн., ІІІ групи – 
160,0 грн.

Л. Циба, 
заступник начальника управління,

начальник відділу персоніфікованого
обліку та надання пільг УПСЗН Вінницької РДА
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Детство – это настолько важный, 
трепетный и нужный период в развитии 
ребенка, что его действительно необходи-
мо заполнить яркими и незабываемыми 
моментами, положительными эмоциями и 
теплыми воспоминаниями. Мы не успева-
ем оглянуться, как наши малыши уже дела-
ют свой первый шаг, смешно выговаривают 
первое слово, идут в школу и с каждым го-
дом задувают все больше свечей на празд-
ничном торте.

Сделать праздник вашего ребенка увле-
кательнее и веселее, добавить ему красок и 
волшебства поможет агентство праздников 
«Джем». Любимые герои ваших детей с 
удовольствием придут к вам на праздник и 
сделают так, чтобы этот день ваш ребенок 
не забыл никогда! В компании «Джем» вы 
найдете огромный выбор различных сце-
нариев и персонажей, познакомитесь с шоу 
гигантских мыльных пузырей, аквагримом 
и различными аксессуарами для праздни-
ков. А молодой профессиональный коллек-
тив аниматоров учтет все пожелания роди-
телей, чтобы ваш ребенок остался доволен 
абсолютно всем.

Слоган компании: «Детство – когда все 

Ритм и движение современных городов, 
скользящий график, многочисленные дела 
и заботы просто не оставляют нам време-
ни для того, чтобы заботиться о здоровье. 
С приходом весны, иммунитет ослаблен 
и организм человека часто страдает от  

нехватки витаминов, что приводит к таким 
последствиям как хроническая усталость, 
нездоровый цвет лица, многочисленные 
болезни и т.д. Что же делать, спроси-
те вы? Ведь далеко не все мы можем  
позволить себе такую роскошь как отпуск, 
оздоровительный санаторий, отдых на 
юге. Выход есть. Совсем не обязательно 
ждать, когда будет уж совсем плохо и при-
дется обращаться к врачам. Заботиться о 
себе нужно постоянно! А поможет вам в 
этом компания «АРГО».

«Это был эксперимент. И он получил-
ся!», - так говорит ученый-физик, пре-
зидент и создатель компании «АРГО»  
Андрей Борисович Красильников.  
Компания родилась в Новосибирске в 1996 
году, и довольно быстро завоевала доверие 
и популярность далеко за пределами Сиби-
ри и России вчасности, ведь миссия компа-
нии: «Здоровье и успех для всех».

Компания объединяет 29 производите-
лей продукции оздоровительно-бытового 

удивительно и ничто не вызывает удивле-
ния». Так вот, «Джем» вас точно приятно 
удивит! Программы агентства рассчитаны 
не только для Дней рождений, но и могут 
организовать развлекательные меропри-
ятия после утренников в детских садах 
и начальных школах. В садик заглянут 
любопытные «Маша и ее друзья», чтобы 
объяснить малышам, как это замечательно 
учиться в школе, где можно получить не 
только знания, но и встретить новых дру-
зей. А к деткам постарше приедут веселые 
Ведущие МС и устроят для них настоящую 
вечеринку с конкурсами, танцами и подар-
ками. Стоит отметить, что даже на таких 
масштабных праздниках, как утренники, 
ни один ребенок не останется без малень-
кого приятного сюрприза.

Уже не первый год агентство и 
его сплоченный коллектив находит 
индивидуальный подход к каждому ребен-
ку и работает с детьми от года до двенад-
цати лет. Смех, шутки, игры, конкурсы, 
песни, профессиональная аппаратура, 
обдумывание всех мелочей – все это 
«Джем».

Агентство дарит вам и вашим детям 
мгновения, которые хочется остановить и 
никогда не забывать. Да и сами взрослые 
вновь почувствуют себя детьми и вспо-
мнят, что «Нет на Земле гимна торже-
ственнее и прекрасней, чем смех и лепет 
детских уст». Поспешите подарить вашим 
чадам сказку! Празднуйте детские празд-
ники вместе с Агентством «Джем»!

Контактная информация Агентства: 
г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 71

тел.(0432) 69-71-54

назначения. Широкий ассортимент  
продукции делает ее доступной для  
любых слоев населения. Огромным  
преимуществом «АРГО» является возмож-
ность реализации концепции «Здоровье 
через Гигиену», т.е. устранять причины 
заболеваний, улучшать состояние окру-
жающей среды, условий труда и быта,  
предлагая свыше 800 наименований  
академической продукции. Это:

- средства гигиены внутренней среды 
организма (укрепление иммунитета, кор-
рекция веса и т.д.);

- средства для наружного примене-
ния (массажные, ранозаживляющие, 
противовоспалительные, антиаллергичес-
кие и т.д.) ;

- оздоровительно-бытовая продукция 
(ЭМ-пластмассовые изделия для кухни, 
дачи, биоудобрения, фильтры для воды, 
средства и аппараты для физиотерапии и 
т.д.) ;

- натуральная целебная косметика (уход 
за кожей лица и тела, ногтями, волосами и 
т.д.).

В 2012 году на базе «АРГО» создано  
Всеукраинское движение «За збереження 
народу України”. Деятельность консуль-
тантов поддерживает Институт питания 
Украины. 

Выбирая продукцию этой компании, вы 
приобретаете возможность чувствовать 
себя комфортно, несмотря на свою заня-
тость и активный образ жизни. Вы даете 
себе право быть здоровыми, а здоровье 
– это так важно, ибо его не купишь ни за 
какие деньги!

Адрес информационного центра «АРГО»:
ул. Келецкая, 53, оф. 318. 

тел. 69-52-39, (097) 292-76-25, 
 (093) 917-33-75, (095) 720-63-05

http://web.rpo.ru

арГО: зДОрОвЬЕ и уСПЕХ - ДЛЯ вСЕХ!
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Заснований в кінці ХХ сто-
ліття Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна» впродовж майже 15 
років плекає вітчизняну еліту, 
розвиває і примножує багаті 
наукові та освітянські тра-
диції, посідаючи гідне місце 
серед найавторитетніших ви-
щих навчальних закладів нашої держави.

За результатами міжнародного рейтингу 
вищих навчальних закладів «Вебометри-
ки» 2011 року, Університет «Україна» по-
сів почесне 35 місце серед 50 найкращих 
вузів України і увійшов до списку 6000 
кращих ВНЗ світу. До складу Відкрито-
го міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»  входить цілий ряд те-
риторіально відокремлених структурних 
підрозділів із 17 областей України. Одним 
із таких підрозділів є Вінницький соціаль-
но-економічний інститут.

Сьогодні у Вінницькому соціально-еко-
номічному інституті навчається біля 1500 
студентів за 8 ліцензованими напрямами 
підготовки і спеціальностями, у тому чис-
лі, більше 100 осіб з різними нозологічни-
ми особливостями. В інституті працюють 
7 кафедр, 5 навчально-наукових відділів. 
Загалом, на сьогоднішній день навчаль-
ний процес забезпечують 14 докторів наук 
і професорів, понад 30 кандидатів наук і 
доцентів, які є гордістю викладацького ко-
лективу ВСЕІ. Високий фах професорсько-
викладацького складу підтверджує і те, що 
вчені інституту є академіками та члена-
ми-кореспондентами галузевих академій, 
вони постійно запрошуються до експерт-
них комісій Державної атестаційної комісії 
України, під їх керівництвом систематично 
проводяться наукові дослідження в різних 
областях (39 співробітників мають патенти 
на винаходи), за останні 5 років викладача-
ми інституту опубліковано понад 2000 на-
укових робіт в Україні та за кордоном.

Також Вінницьким соціально-еконо-
мічним інститутом укладено низку угод 
із зарубіжними «вишами» щодо спільних 
наукових досліджень. Усе це є результатом 
копіткої роботи відділу науки, міжнарод-
них зв’язків та інклюзивної освіти, який 

Згідно статистичних даних у світі налі-
чується понад 10 тисяч різних професій. 
Тому не дивно, що сучасній молоді важко 
обрати для себе той фах, який відповідав 
би внутрішньому покликанню, приносив 
користь суспільству і давав можливість за-
безпечити себе матеріально. 

Доторкнутися до скарбниці знань у ца-
рині сучасних інформаційних технологій 
і зрозуміти головні принципи та секрети 
ділового спілкування, поєднати професію 
з мистецтвом вам допоможе Державний 
професійно-технічний навчальний за-
клад «Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище». 

Цей навчальний заклад заснований у 
1944 році, поєднує міцні багаторічні освіт-
ні традиції з сучасними передовими інфор-
маційними технологіями. Зараз – це флаг-
ман освіти, що входить в 100  найкращих 
навчальних закладів України, неоднора-
зовий лауреат виставок «Сучасні заклади 
освіти» та «Інноватика в сучасній освіті».  
Навчальний заклад акредитований за III 
атестаційним рівнем. У ньому воєдино 
злились ґрунтовний викладацький досвід, 
потужна матеріально-технічна база та ін-
новаційні методики навчання. На сьогодні 
ВМВПУ готує кваліфікованих робітників 
та молодших спеціалістів різних сучасних 
професій. До речі, такі професії як «Мон-
тажник інформаційно-комунікаційного 
устаткування» та «Оператор телекомуніка-
ційних послуг» є лише у цьому навчально-
му закладі та готуються за самими остан-
німи вимогами роботодавців й оновленими 
державними стандартами.

Поряд з  тим, у ВМВПУ здійснюється 
навчання учнів з вадами слуху,  перепідго-
товка незайнятого населення, а також  до-
профільне навчання школярів.

Протягом багатьох років учні навчаль-
ного закладу є призерами різних обласних, 
Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. 
Вони отримують губернаторські і прези-
дентські стипендії.

Хто володіє інформацією, той володіє 

очолює доктор фізико-матема-
тичних наук, професор, прорек-
тор інституту Сохацький Ф.М. 
До того ж, саме завдяки плідній 
роботі даного відділу з 2010 р. 
у ВСЕІ Університету «Україна» 
були створені навчальні та на-
уково-методичні умови для на-
вчання студентів із вадами слуху.

Вінницький інститут Університету 
«Україна» щиро запрошує випускників 
шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ 
і технікумів стати абітурієнтами нашо-
го ВУЗу в 2013-2014 н.р. за будь-яким із 
наступних напрямів підготовки: Право-
знавство; Психологія; Документознавство 
та інформаційна діяльність; Соціальна 
робота; Здоров’я людини (фізична реа-
білітація); Фінанси і кредит; Облік та ау-
дит; Менеджмент; Комп’ютерні науки; 
Комп’ютерна інженерія.

Підготовка фахівців проводиться за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями: бака-
лавр,  спеціаліст, магістр. Форма навчання: 
денна і заочна. Заяви і вступні документи 
приймаються на денну форму навчання з 
01.07.2013 р. по 31.07. 2013 р., а на заочну 
(для вступників на 1 курс) - з 02.09.2013 р. 
по 03.10.2013 р. Випускники навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації (кваліфі-
ковані робітники та молодші спеціалісти) 
за спорідненими спеціальностями прийма-
ються на 2-й і 3-й курс. На базі диплома 
спеціаліста можна отримати другу вищу 
освіту за спеціальностями: психологія, со-
ціальна робота, правознавство.

З 2012 року студенти та вільні слухачі 
інституту мають можливість отри-
мати диплом бакалавра європейсько-
го зразка за спорідненими напрямами 
підготовки в університеті «Вістула»  
(м. Варшава).

Адреса Вінницького інституту Універ-
ситету «Україна»: м. Вінниця, вул. Черво-
ноармійська, 1; тел./факс: (0432) 67-69-82. 
Приймальна комісія розміщена у к. 112, 
тел.: (0432) 67-69-89, електронна пошта: 
pkvsei@gmail.com. 

Докладніше про життя інституту 
та умови вступу можна довідатися з 

офіційного веб-сайту: 
www.vsei.vinnitsa.com .

світом. А  ВМВПУ створює усі умови та 
має матеріально-технічну базу необхід-
ну для досягнення цієї мети, а саме: 280 
сучасних персональних комп’ютерів, що 
об’єднані у локальну мережу і мають до-
ступ до Internet; електронну бібліотеку; 
освітні телекомунікаційні проекти; мето-
дичні посібники, що дозволяють у повно-
му обсязі використовувати практику дис-
танційного навчання; сучасні лабораторії 
та майстерні, які забезпечені необхідною 

технікою і максимально наближені до ви-
робничих умов.

Заключено ряд договорів з вищими  
навчальними закладами України. Тому  
випускники ВМВПУ користуються   
перевагами при вступі до них.

Пам’ятайте, що успішна кар’єра і статус 
у суспільстві залежить тільки від Вас, але 
ВМВПУ допоможе Вам стати висококва-
ліфікованим, ерудованим і конкуренто-
спроможним спеціалістом, надасть цінні 
та необхідні знання, які будуть вирізняти 
Вас з-поміж інших і тим самим забезпечать 
успішний старт і достойне місце у житті.

Адреса Вінницького міжрегіонально-
го вищого професійного училища: м. Ві-
нниця, вул. Червоноармійська, 5; тел./
факс: (0432) 27-46-24., електронна пошта: 
vmvpu.vn.ua@gmail.com Детальніше про 
життя училища можна дізнатись з офіцій-
ного веб-сайту: www.vmvpu.vn.ua                                                                                                                                     

М.В. Вижга,
викладач ДПТНЗ «ВМВПУ»

Освітні традиції - заради майбутньОгО!
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В ХХІ веке люди все чаще 
задумываются о своем здоровье и 
здоровье своих близких. Человече-
ство тратит миллионы на поддер-
жание и восстановление здоровья,  
порой, не задумываясь, казалось бы, 
об элементарном, но таком необхо-
димом – ВОДЕ. Вода – это жизнь.  
Человек не может не пить, ведь 
без влагообмена наш организм не  
продержится и недели.

Но, задумывались ли вы, что мы  
пьем? Увы, далеко не все водоемы, 
скважины и колодцы отвечают 
установленным стандартам. Боль-
шая часть питьевой воды загряз-
нена железом, нитратами, хими-
катами, различными кислотами и 
т.д. Впереди лето, а это значит, что  
бактериальное загрязнение воды 
начнет превышать норму в десят-
ки тысяч раз. Такую воду нельзя  
использовать как питьевую, поскольку 
сначала ее нужно обеззараживать, а 
потом очищать.

Для устранения подобных проблем 
и неприятных последствий, которые 
могут оставить след на Вашем здоро-
вье, и существует компания «Фролов 
Омега Экспресс». Фирма занимается 
очисткой воды, удаляет железо, смяг-
чает воду, удаляет марганец, аммиак, 
снижает цветность и окисляемость. 
На рынке, компания существует  
более восьми лет и занимается 
очисткой воды в таких городах как: 
Киев, Житомир, Коростень, Львов,  
Кировоград, Винница, Бердичев и т.д.

Кстати, в Виннице установкой 
«Фролов Омега Экспресс» пользуются  

Очень часто заказчики думают  
«Хозяин-барин!», а потому не боят-
ся сказать ерунду. Не подозревая, что  
могут стать героями насмешек сво-
их же клиентов. Поэтому в этой ста-
тье я постараюсь прокомментировать 
самые популярные заблуждения.

во-первых, прежде чем вно-
сить корректировки в макет, хорошо  
подумайте, поможет ли это решить 
задачи вашего бренда. Работая с ма-
кетом, вам нужно воплощать в жизнь 
не собственные вкусы, а создавать 
визуальный имидж  своей компании.

во-вторых, не сформировав чёткую 
задачу для дизайнера, вы вряд ли во-
обще что-то сможете увидеть. Дизайн, 
это не абстрактное художество, а ответ 
на поставленную задачу. Помните, что 
рекламщики - не волшебники, они  
не читают ваши мысли, они их  
воплощают!

в-третьих, помните, что не бывает 
«самой разнообразной» целевой ауди-
тории. Постарайтесь понять, что дви-
жет вашим потенциальным покупате-
лем. И акцентируйте внимание на нём 
и на его психологическом портрете.

в-четвёртых, всегда помните:  
дорогостоящий дизайн не всегда  
должен выглядеть напыщено. Цена 
услуги рекламщика не должна влиять 
на ваш продукт. Выглядеть «бюджет-
но» тоже очень хорошо, особенно 
если вы ориентируетесь на небогатых  
людей. А иметь премиальный вид, 
продавая «дешёвый ширпотреб»,  
более чем обманчиво, не так ли?

в-пятых, комплекс остаться 
незамеченным преследует многих 
клиентов, и это нормально. Дизайнеры 
же, в свою очередь, хотят чтобы 

«Аллегро-иммунологический центр», 
а также многие жители частного сек-
тора в районе Вишенка, Березино,  
ул. Мостовая и др. Особой гордостью  
по установке оборудования являет-
ся Храм Святой Блаженной Ксении  
Петербургской в Виннице. Желающие 
могут посетить храм, увидеть данную 
систему в работе лично и встретить-
ся с Отцом Алексеем, который отве-
тит вам на все вопросы и расскажет,  
почему именно их храм воспользовал-
ся услугами данной компании. Фирма 
монтирует установки по всей Украине 
и, в ближайшее время, офис данной 
фирмы появиться и в Виннице, там Вы 
сможете получить подробную инфор-
мацию по всем, интересующим вас 
вопросам, узнать больше о компании 
и сделать анализ воды.

Выбирая «Фролов Омега Экспресс» 
Вы, тем самым, делаете еще один 
шаг к действительно сбалансирован-
ному образу жизни – Вы выбираете  
здоровье!

www.voda.zhytomir.biz
г. Бердичев, 

м-н «Стандартъ», 
м-н «Центръ»

 тел. (097)873-11-78

их работы выглядели «фестиваль-
но», и с акцентом на большую идею.  
Постарайтесь найти нечто среднее - 
«золотую середину».

Также не забывайте, что  
фотографию из «гугловских» карти-
нок не всегда можно «просто взять». 
Потому что, качество изображений в 
интернете часто значительно меньше 
требуемого для печати, а само изобра-
жение может кому-то принадлежать.

Что касается логотипа, то он  
изначально родился, как начерта-
ние фирменного наименования в 
виде стилизированных букв. Сегодня  
многие называют логотипом как 
шрифтовую, так и графическую 
часть (знак). Поэтому, создавая лого-
тип, уточняйте, какого рода логотип 
вам предпочтителен и постарайтесь 
объяснить почему.

Другими словами, прежде, чем вно-
сить изменения, постарайтесь понять 
ассоциации, которые будет вызывать 
у людей ваша реклама. Максимально 
объективно взвесьте все за и против. 
И я искренне надеюсь, что эта статья 
поможет вам в этом.

Виктор Рудь,
член Молодёжной организации журналистов

Наше здоровье в наших руках  
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Алоіс Альцгеймер — лікар із Ні-
меччини. Раніше це ім’я знали лише у 
вузьких колах психіатрів та невроло-
гів. У сучасну історію медицини цей 
лікар потрапив завдяки своїй пацієнтці 
Августі. Сталася ця подія в далекому 
1906 р. 51-річна хвора втрачала здат-
ність відповідати навіть на елемен-
тарні запитання. Протягом п’яти років 
втрата пам’яті значно прогресувала 
і згодом Августа померла. Лікаря за-
цікавив цей випадок. Під час розтину 
Альцгеймер звернув увагу на атрофію 
мозку й ретельно описав її. Тому цій 
хворобі було присвоєно прізвище лі-
каря.

За останні 100 років тривалість жит-
тя зростала і сталося так, що з пооди-
ноких випадків вона перейшла у ста-
тус пандемії. За даними міжнародних 
досліджень на даний момент на цю 
хворобу страждає близько 10 мільйо-
нів людей. Враховуючи ріст захворю-
ваності, спеціалісти прогнозують, що 
до 2025 року цей показник зросте до 
37 мільйонів. Саме цю хворобу нази-
вають «Епідемією 21 століття».

Хвороба Альцгеймера – найбільш 
розповсюджена форма первинних де-
генеративних  процесів пізнього віку, 
що проявляється прогресуванням 

розладів пам’яті і призводить до роз-
паду інтелекту і психічної діяльності 
в цілому. Причиною таких проявів є 
смерть нервових клітин, що відбува-
ється у частині кори головного мозку, 
яка відповідає за свідомість, інтелект 
і здатність до мислення. Початок за-
хворювання досить «стертий» - все 
починається з порушення уваги, по-
гіршується здатність засвоювати нову 
інформацію, виникають труднощі з 
використанням уже засвоєного матері-
алу. На більш пізніх етапах спостері-
гаються коливання настрою, немоти-
вовані спалахи гніву, порушення мови, 
порушення пам’яті, контролю мілких 
рухів. Досить часто на виражених ста-
діях виникає апатія, люди стають бай-
дужими до усього оточуючого. З часом 
хворий остаточно втрачає здатність 
контролювати фізіологічні функції ор-
ганізму, втрачає можливість адекватно 
сприймати оточуючий світ, орієнту-
ватись у просторі та часі, впізнавати 
близьких, розмовляти. Дегенерація 
м’язів та нервових клітин призводить 
до неможливості самостійно пересу-
ватись, пити та їсти.

За більш ніж 100 років лікарі не змо-
гли визначити причину цього захво-
рювання. Нам відомо, що похилий вік 
– це основний фактор ризику. У лабо-
раторіях багатьох країн вчені намага-
ються знайти ліки від цієї хвороби, та 
не дивлячись на те, що наука і новітні 
технології активно прогресують, поки 
що не вдається це зробити. А що буде 
далі? Покаже майбутнє…

Аліна Кобець,
лікар психіатр 15 відділення ВОПНЛ 

ім./ О.І. Ющенка,
http://vopnl.ucoz.co.uk/

Хороший слух є життєво необхід-
ним для правильного розвитку дити-
ни. За його відсутності вона не зможе 
повноцінно спілкуватись.

Дуже важливо виявити втрату слуху 
якомога раніше, так як з народження 
до 18 місяців у дитини проходить пе-
ріод пасивного сприйняття мови, який 
готує основу для подальшого її розви-
тку. Якщо в цей час є зниження слуху, 
то сповільнюється мовний розвиток, 
формується неправильна вимова, у ви-
падках втрати слуху важких ступенів 
– мова може взагалі не розвиватись. 
Чим раніше це зробити – тим більше 
шансів у дитини розвиватись на рівні 
з однолітками.

Для вирішення проблеми ранньої 
діагностики вад слуху в багатьох кра-
їнах проводиться скринінгове обсте-
ження слуху всіх новонароджених на 
3-5 день життя, тобто ще в пологово-
му будинку. Причому в країнах де такі 
заходи проводяться вже давно, майже 
немає слабочуючих, що спілкуються 
виключно мовою жестів. Скринінгове 
дослідження слуху проводиться мето-
дом визначення отоакустичної емісії. 
Методика є безболісною для дитини і 
займає близько 5 хвилин. Після обсте-
ження, спеціаліст може сказати чи є в 
дитини зниження слуху і за необхід-
ності назначити додаткові обстеження.

Так як в Україні поголівне дослі-
дження слуху не організовано - ран-
нє виявлення втрати слуху лягає на 
плечі батьків і сімейних лікарів. Тому 
важливо знати як можна запідозрити 
ранню втрату слуху. Нижче приведе-
но мовні навички і приблизний вік їх 
виникнення: 4-6 тижні переляк при 
гучних раптових звуках; 3-6 місяців 

спостереження за джерелом звуку; 
6-9 місяців приголосні звуки, багато-
складові «слова»; 10-12 місяців дити-
на реагує на тихе звернення з відстані 
близько метра.

При відсутності однієї чи кількох 
ознак з приведених необхідно зверну-
тись до спеціаліста – дитячого сурдо-
лога. Також приводом для обстеження 
слуху є наявність у дитини факторів 
ризику: наявність в сім’ї слабочую-
чих; хвороби матері під час вагітності; 
антибіотикотерапія під час вагітнос-
ті; ускладнення при пологах; тривала 
жовтяниця в ранньому післяпологово-
му періоді.

Якщо у дитини діагностовано втрату 
слуху – то чим раніше вона буде проте-
зована  адевантними слуховими апара-
тами - тим швидшим буде мовний роз-
виток і тим менше зусиль доведеться 
прикласти для отримання мовних на-
вичок. Тому не зволікайте! У випадку 
наявності підозри на зниження слуху 
якомога швидше зверніться за допо-
могою.

Власенко А.В.,
дитячий отоларинголог

Центру радіаційного захисту ВОДКЛ
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Закінчились часи, коли таксі  
вважалося розкішшю і була відомою 
фраза: «Наши люди в булочную на 
такси не ездят». На сьогодні більшість  
людей віддають перевагу даному виду 
транспорту, тому що це не дорого  
і комфортно. Уже не вважається  
пафосним те, що до роботи, в гості  
до друзів чи на вокзал їдуть 
на таксі. Цей засіб пересуван-
ня став цілком звичним, як  
і трамвай чи тролейбус.

Служб таксі стає все більше, так  
як попит на перевезення росте з  
кожним днем. І для того, щоб  
максимально задовольнити потреби 
людей, відкривається ще одне пред-
ставництво, яке готове з радістю  
запропонувати свої послуги громадя-
нам нашого міста, - таксі «Командор». 
Воно працює на одному рівні з іншими 
службами, тому можна сміливо й без 
будь-яких перешкод користуватись їх-
німи послугами, для цього достатньо 
зателефонувати за номером 507-777 і 
диспетчери нададуть всю необхідну 
інформацію (вартість поїздки із однієї 
точки в іншу, час прибуття та вид авто-
мобіля і ін.).

Cпадкування передбачає 2 види 
прийняття спадщини: за законом і за 
заповітом. Так, заповіт – це особис-
те розпорядження фізичної особи на  
випадок своєї смерті. Спадкування за 
заповітом поставлено  на перше місце 
серед видів спадкування. Тому, право 
на спадкування спадкоємці за зако-
ном одержують лише за відсутності  
заповіту або визнання заповіту в ціло-
му або окремого його розпорядження 
недійсним, неприйняття спадщини 
спадкоємцями за заповітом, усунення 
від права на спадкування спадкоємців 
за заповітом, неохоплення заповітом  
усієї спадщини.

Заповідач має право призначити  
своїм спадкоємцем за заповітом будь-
яку фізичну або юридичну особу, 
Україну, АРК, територіальну громаду, 
іноземну державу і іншого суб’єкта 
публічного права. Оскільки заповіт 
може бути скасовано або змінено запо-
відачем у будь-який час, нотаріус пе-
ревіряє відомості про нього за даними 
спадкового реєстру. Якщо нотаріусу 
подається декілька заповітів спадко-
давця, нотаріус керується правилом, 
що кожен новий заповіт скасовує по-
передній повністю або в тій частині, в 
якій він йому суперечить.

При оформленні спадщини за запо-
вітом, нотаріус перевіряє чи відповідає 
форма і посвідчення представленого 
йому заповіту вимогам законодав-
ства. У випадку, якщо особі відмов-
лено у видачі свідоцтва про право на  

У зв’язку з тим, що служба  
розвивається, існує можливість не 
лише користуватись її послугами, а й 
стати одним із співробітників.

Члени даного колективу  
мають бути висококваліфікованими  
водіями, які якісно та добросовісно  
виконують свої обов’язки. 

Для водіїв таксі в перший  
місяць співпраці ефір безкоштов-
ний, праця легальна. Служба  
повністю комп’ютеризована, ведеться 
статистика всіх викликів, замовлень,  
відмов і т.д. На основі отриманих даних,  
робота коректується, що дозволяє 
уникнути помилок і працювати краще 
та ефективніше. Надаються усі умови 
для того, щоб робота колективу була 
злагодженою та приносила задоволен-
ня як самим водіям, так і пасажирам.

Скориставшись послугами таксі 
«Командор», пасажир зможе самостій-
но дати оцінку даній службі і вирішити 
наскільки вона зручна у використанні. 
Будь-які побажання та рекомендації 
будуть обов’язково взяті до уваги і  
використані, адже таксі «Командор» 
працює для людей і їхня думка має 
важливе значення.

Галина Гудзь

спадщину за заповітом, нотаріус  
протягом трьох робочих днів виносить  
постанову про відмову у вчиненні  
вказаної нотаріальної дії.

За позовом зацікавленої особи  
заповіт може бути визнано недійсним, 
якщо він не відповідає волі заповіда-
ча або волевиявлення заповідача не 
було вільним чи зміст розпорядження, 
викладеного в заповіті не відповідає 
вимогам закону. Заповіт визнається  
нікчемним, якщо він складено особою, 
яка не мала на це права (недієздатна); 
не дотримані вимоги щодо форми про 
нотаріальне посвідчення заповіту.  
У разі визнання заповіту недійсним, 
застосовуються правила спадкування 
за законом. 

Особа, яка бажає скласти заповіт 
звертається до нотаріуса з докумен-
тами, за якими встановлюється особа 
заповідача: а) для громадян України - 
паспорт громадянина України; б) для 
осіб без громадянства - посвідка на 
постійне місце проживання в Україні; 
в) для іноземних громадян (крім гро-
мадян Росії) закордонний паспорт з 
нотаріально засвідченим перекладом з 
нього; для громадян Росії - закордон-
ний паспорт або паспорт громадянина 
Росії та картка перетину кордону Укра-
їни; а також реєстраційний номер з 
аповідача. В разі посвідчення заповіту 
при свідках: паспорти та реєстраційні 
номери запрошених заповідачем двох 
свідків. В разі неможливості особисто 
підписати  заповіт (з причини хворо-
би) - паспорт та реєстраційний номер 
особи, яка за особистим проханням  
заповідача буде підписувати заповіт.

Бортнік Яна Анатоліївна,
приватний нотаріус 
Вінницького міського 
нотаріального округу
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За окнами разные города, вы 
засыпаете в разных постелях, 
разговоры по телефону могут длить-
ся часами, малейшая возможность - и 
вы сломя голову бежите за билетом 
на вокзал, чтобы через какое-то время 
оказаться вместе со своей половинкой 
и…снова расстаться. Кто-то прошел 
это лично на своем опыте, а кто-то 
знает только понаслышке. У всех по-
разному, но называется одинаково – 
любовь на расстоянии…

Расстояние – причина для боли, но 
не причина для измен…

«Мы были вместе больше года. По-
знакомились через общих друзей. 
Провели вместе лето, и, пожалуй, это 
был один из самых лучших перио-
дов в моей жизни. Но затем он уехал 
в другой город продолжать учебу, а я 
осталась здесь», - рассказала Ира. «Он 
приезжал на каникулы, пару раз при-
езжала к нему я. Было трудно, но мы 
старались поддерживать друг друга. 
А затем, по случайному стечению об-
стоятельств я узнала, что в том городе, 
где он учился, у него была другая де-
вушка. На этом все закончилось. Мне 
было невыносимо больно, но я не по-
ддавалась его слезным мольбам и уго-
ворам вернуться и простить его. Про-
шло время, я встретила другого парня. 
Для меня все ново и непривычно, ведь 

мой парень живет в одном городе со 
мной и постоянно рядом. Это, конечно 
же, прекрасно! Я по-прежнему верю в 
любовь на расстоянии, но сила таких 
отношений зависит только от самих 
людей!» 

Ждать невозможно лишь тогда, ког-
да ничего не делаешь.

И все же, чтобы там не говорили се-
мья, друзья и весь мир – вы вместе. И в 
таких отношениях ЕСТЬ свои плюсы:

Во-первых, вы можете больше вре-
мени уделять своим друзьям и родите-
лям. Порой, уходя в чувства с головой, 
мы забываем о тех, кто действительно 
играет важную роль в нашей жизни и 
кто был рядом до появления нашего 
избранника (-цы). А ведь настоящих 
друзей так сложно найти. Не теряйте 
их!

Во-вторых, вы никогда не успеете 
надоесть друг другу. Вас никогда не за-
станет быт. Потому что не столь важно 
кто сегодня вынесет мусор, пригото-
вит обед и заправит постель. Вы пони-
маете, что время идет, что снова будет 
вокзал или аэропорт, и лучше оста-
вить в душе приятные воспоминания, 
которые вызовут искреннюю улыбку, 
чем оставят осадок от глупой ссоры.

В-третьих, свободное время. Вре-
мя, которое вы можете уделить себе 
любимым. Неважно, что это будет. 
Главное, чтобы новое хобби и увлече-

ние нравилось вам и приносило удо-
вольствие. В конце концов, самораз-
витие – это чудесно! Не зря говорят, 
что именно занятость – самое лучшее 
лекарство и, к тому же, самое дешевое.

И, конечно же, напоследок, хотелось 
бы сказать о самых распространенных 
ошибках в отношениях на расстоянии:

1. Ссоры и выяснения отношений 
(ведь каждая мелочная ссора может 
привести к серьезным последствиям).

2. Недоверие и бесконечная рев-
ность (вы ведь знали на ЧТО согла-
шаетесь, научитесь доверять и не по-
дозревать вашего избранника (-цу) во 
всех смертных грехах).

3. Прерывание отношений по теле-
фону/скайпу (если все было серьезно 
настолько, что вы уже придумали имя 
вашим будущим детям и кличку соба-
ке, то наверняка вам стоит разобраться 
в ваших чувствах при встрече. Нужно 
уважать человека хотя бы ради того, 
что между вами было).

Желаю вам минимум расстояний, 
максимум встреч и умения доверять 
своему сердцу.

Владислава Орехова

Регуляция рождаемости и охрана здоровья 
матери и ребенка являются одними из важ-
нейших проблем современной медицины. 
Инфекции передаваемые половым путем, 
профилактика непланируемой беременнос-
ти, подготовка к зачатию - базисный перечень 
вопросов, которые решает специалист службы 
планирования семьи.

Эволюция развития гормональной контр-
ацепции активно идёт вперёд. Создаются 
новые низкодозированные препараты, состав 
которых, количество и качество было усовер-
шенствовано. Это дает возможность рекомен-
довать препараты женщинам с тяжелой сома-
тической патологией, а также в более позднем 
возрасте. Увеличение показаний для назначе-
ния гормональной контрацепции, появление 
новых контрацептивных средств и технологий, 
безусловно, являются реальными шагами на 
пути к улучшению репродуктивного здоровья 
женского населения.

В современных низкодозированных  
таблетках содержится очень мало гормонов. 
Использование их у большинства женщин 
практически не вызывает побочных эффектов 
Противозачаточные гормональные препараты 
используют для лечения нарушений менстру-
ального цикла.

Подводя итог вышеизложенному, позволю 
себе подчеркнуть важность работы службы 
планирования семьи. Благодаря высокому 
уровню профессионализма, знаниям о контр-
ацепции вообще и в часности, с учетом по-
казаний и особенно противопоказаний, с 
индивидуальным подходом к каждой женщине, 
мы можем решить много лечебных вопросов, 
а также обеспечить надежной, эффективной и 
безопасной контрацепцией.

Оксана Богдановна Ластовецкая,
 врач акушер-гинеколог обласного Центра

планирования семьи больницы им. Н.И.Пирогова                                                                           
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41 стаття Конституції України гла-
сить: «Кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю 
власністю… Ніхто не може бути про-
типравно позбавлений права влас-
ності. Право приватної власності є 
непорушним.». У статті 325 Цивіль-
ного Кодексу України чітко визна-
чається право приватної власності: 
«Суб’єктами приватної власності є 
фізичні та юридичні особи. Фізичні та 
юридичні особи можуть бути власни-
ками будь–якого майна, за винятком 
окремих видів майна, які відповідно 
до закону не можуть їм належати…»

Однак виявляється, що дуже часто 
можна відібрати власність у людини. 
Так, до Вінницької правозахисної Асо-
ціації «Адвокасі–АЗА» неодноразово 
звертаються громадяни, які позбавля-
ються права власності на житло. На-
приклад, громадянка Б. з с. Стрижавка 
Вінницького району звернулась у 2010 
році, після того, як Вінницький район-
ний суд Вінницької області відкрив 
провадження у справі на підставі того, 
що сусідка вирішила позбавити її пра-

ва власності на будинок та земельну 
ділянку, незважаючи на те, що давно 
закінчився термін позовної давності. 
Правозахисна Асоціація «Адвокасі - 
АЗА» захистила гр. Б. у суді І інстанції 
та апеляційному суді Вінницької об-
ласті. Власність залишилась за гр. Б. 
Вказана дія була зроблена без оплати 
юридичних послуг за яку працюють 
фахіці в галузі права.

Громадянин С. звернувся до  
Вінницького міського суду Вінницької 
області в березні 2013 року з метою 
позбавити власності на будинок та 
земельну ділянку свою рідну тітку С. 
Вказана подія відбулась через 46 ро-
ків (що значно перевищує всі можливі 
строки давності), але суд узяв до про-
вадження вказану справу. Завдяки зна-
чним зусиллям інтереси громадянки 
С. Вінницька правозахисна Асоціація 
«Адвокасі–АЗА» захистила.

Виникає запитання: чому ж у гро-
мадян України можна через суд неза-
конно відібрати власність? Я вважаю, 
через те, що законодавча база в Украї-
ні має недоліки. Тож бережіть себе та 
свою власність!

Тел. для зв’язку 69-96-76, 
(067)-76-70-365

З повагою, В.П. Душко,
голова правозахисної Асоціації 

«Адвокасі – АЗА»
керівник міської Партії Честі 

і боротьби з корупцією
та організованою злочинністю

Заступник Президента ветеранів 
силових структур

Ветеран СБУ

ЩО РОБИТИ З НЕЗАРЕЄСТРОВАНОЮ ЗБРОЄЮ?
З метою обмеження незаконного обігу зброї, міліція як Вінниччини, так і усієї  

України проводить спеціальні оперативно-профілактичні заходи, серед яких  
місячники добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Трива-
тиме така акція з 1 до 31 травня. Цей захід – своєрідний шанс від держави, що дає  
можливість уникнути покарання за незаконне зберігання зброї. Тобто, в цей період 
ви можете принести «небезпечний арсенал» у дозвільну систему ОВС і, при цьому,  
уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. А, як відомо,  
незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою, згідно зі  
ст. 263 Кримінального кодексу України, карається позбавленням волі на строк від  
двох до п’яти років.

Тому краще не наражатися на неприємності та здати протягом цього місячника  
незареєстровану зброю. Для детальних роз’яснень МВС просить звертатися до праців-
ників дозвільної системи або дільничних інспекторів міліції. З питань умов та строків 
проведення місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів 
необхідно звертатися в дозвільну систему Вінницького міського відділу УМВС України. 
Там вам також нададуть необхідні консультації з питань оформлення дозволів на право 
зберігання, носіння вогнепальної мисливської, холодної та газової зброї.

Олександр Самойленко,
член Національної спілки журналістів
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відділ зовнішньоекономічних 
зв’язків та перекладів вінницької ТПП

україна, 21050, м.вінниця,
вул. Соборна, 67, к. 206.

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

Http://www.cci.vn.ua

реєстрація, охорона та оцінка 
інтелектуальної власності:

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

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

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

Пошук партнера за кордоном
У нашому розпорядженні:

• сотні комерційних пропозицій з десятків країн стосовно
 купівлі, продажу, партнерства;
• бази даних виробників, імпортерів/експортерів 
  по 121 країні світу.

Кращі фахівці міста працюють у нас!

авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

e-mail: kitay-avto@list.ru
Оптика. Детали кузова. Ходовая часть

г. Винница, ул. Пирогова,151м, тел.: (098) 524-01-48, (063) 273-61-41
e-mail: kitay-avto@list.ru

ÊÈÒÀÉ-ÀÂÒÎ

Автозапчасти в наличии и под заказ

●Amulet●QQ●Easter●Jaggi●Kimo●Tiggo●Elara

• Сеть магазинов
• Оптовая и розничная продажа
• Приглашаем к сотрудничеству

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО
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ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

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

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

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

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

вул. Свердлова,69
тел.: (0432) 52-46-63
(097) 757-43-75
(093) 373-97-45
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тел.: (097)-077-50-35, (067)-696-73-20
м. В нниця вул. Пирогова 111А

(вхід з вул. Зодчих навпроти гастроному Вінниця)
i

АВТ ОЗА ПЧАСТИНИ

Автозапчастини та аксесуари
до номарок та в тчизняних автоi i

пп

“АгротехпостАч

плюс”

ЗАПЧАСТИНИ
до автомобілів, тракторів та с/г техніки

вітчизняного та імпортного виробництва.
Шини, АКБ, ланцюги, підшипники.
Філії в містах Липовець, Хмільник, Козятин, 

Гайсин, Тульчин, Староконстянтинів, с.Джурин

вул. Гонти, 35Б
тел.:(0432) 57-34-47
55-02-31, 55-41-30

(067) 853-22-77
(096) 455-22-45

e-mail: atpv@mail.ru
НАциоНАльНАя сеть
дорожНАя кАртА 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
evgenx@svitonline.com

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

спд
МАруНяк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

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

(0432) 69-01-64

СІЛЬСЬкОГОСПОДарСЬка ТЕХнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2
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авТОСЕрвІС. СТО3

СТО
аВтО-МаКСиМуМ

Ремонт лобового скла і фар.
Бронювання фар. Миття б/к автомобіля, 

двигуна, хімчистка

вул. Ширшова, 43
(швидка допомога)
тел. (0432) 69-82-23

(097) 251-09-93

АВТОмАйСТЕРНя
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

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

та плоскошліфувальні роботи.

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

аВтОштОРМ

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

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

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

CTO
Выписка документов и налоговых накладных

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

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

ТОВ «Продавтосервис» ул. Лебединского, 6А
тел. (0432) 61-23-66, 57-81-93, (097) 561-38-31,(063) 297-96-72
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“АВТОСЕРВІС” Ремонт двигунів, КПП.
Реставрація блоків-циліндрів
Розборка автобусів “БОГДАН”

та вантажівок “ISUZU”.
ЗАПЧАСТИНИ

в наявності та на замовлення.
Доставка по Україні.

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

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

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

69-62-74
(098) 007-96-46
(063) 103-31-51

e-mail: vlsignal@gmail.com

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.:(0432) 69-07-60
(067) 298-09-78

kolos_oleg@mail.ru

фоп
щербАцкий с.А.

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

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

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

(067) 447-22-57 

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
тел.: (0432) 63-46-13

(098) 398-04-48
(063) 573-60-57

e-mail: setif_vn@rambler.ru
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ДиЗЕЛЬ
СЕРВІС

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

Citroen, Peugeot 

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

вул. Пирогова, 133А
тел.: (0432) 68-23-21

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

авТОСаЛОни4

вЕЛО-,  МОТОТЕХнІка5

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

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

ул. Пирогова, 135
тел. (0432) 69-86-59,

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

www.vinbike.com.ua

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

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

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
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ПЕрЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖирСЬкІ Та ванТаЖнІ7

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

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

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

Міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

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

евАкуАтор Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

буДІвЕЛЬнІ 
Та ОзДОбЛюваЛЬнІ МаТЕрІаЛи8

анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

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

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

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

ñïä îêîëîò î.ì.

ФОП  КЛОЧКО

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

студія якісних

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

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

ТОВ
Партнер Полісся

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

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

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

(050) 313-90-95

ВирОбнича
база

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

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

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

www.plutka.vn.ua

МагаЗин
“уСаДЬБа”

Відсів, пісок, щебінь, цегла, шпаклівка, сітка рабиця, 
шифер, профнастил, кріплення. широкий вибір  

бетономішалок, бензопил, шліфмашин, будівельних 
тачок, драбин, бензинових генераторів. 

Дешева доставка, можливе замовлення по телефону.

Немирівське шосе, 15
тел.:(0432) 66-97-47

(063) 107-03-77

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

Металочерепиця, профнастил,
бітумна черепиця, руберойд, євроруберойд,
бітум, цегла в асортименті, труби азбестові,
шифер (Ів.-Фр.), цегла вогнетривка, ША-5,
водосточні системи.
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ОБОИ  •  ЛЮСТРЫ
ул. Зодчих,4
(р-н Подолье)
platinum.vin@gmail.com
www.platinum.vn.ua

ìàãàçèí “ÏËÀÒÈÍÓÌ” тел.: (0432) 57-30-75
(0432) 57-30-85
(067) 901-73-21
 (063) 125-63-94

• áàãåò • ïëèíòóñ
• ëåïêà • êëåé

• áàãåò • ïëèíòóñ
• ëåïêà • êëåé

ПОкрІвЕЛЬнІ МаТЕрІаЛи9

фоп ковАлеНко о.г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

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

Салон оздоблювальних матеріалів.
Студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

вул. Московська, 109
тел.:(0432) 68-70-48

(067) 493-01-11

ДОШКА, БРУС, РЕЙКА
ВАГОНКА, БЛОК-ХАУС, 

ДОШКА ПІДЛОГИ, ФАНЕРА

Немирівське шосе, 1
тел.:(0432) 27-20-65,

27-43-04,
(068) 83-707-61

“столярНий світ” ДОШка: дуб, ясен, сосна, липа.
Стропила, балки, рейка, брус.

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

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

(067) 433-74-63

“реМбудМоНтАж” заЛІзОбЕТОннІ ОГОрОЖІ
ТрОТуарна ПЛиТка

Виготовлення. Доставка.
Встановлення по місту та області.

вул. Баженова, 24
тел.:(0432) 57-71-98,

57-71-97
(098) 595-07-39

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

вул. Чорновола, 14
тел. (0432) 55-43-43

Дахбуд качеСТВО прОВереннОе Временем!

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

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

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

Монтаж, демонтаж крыш 
·металочерепицы ·битумной черепицы ·шифера

·изготовление эксклюзивных элементов к крышам
Терассы, беседки

Изготовление дверей любой сложности под заказ
Изготовление мебели из масива дерева

тел.(096) 716-18-46, Александр e-mail:ksenia1045@mail.ru
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“євростАль” Металочерепиця, профнастил.
Водостічні системи STRIM від виробника. 

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

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

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

Металочерепиця та профнастил.
Ціна від 46 гривень. Утеплення 

“ROCKWOOL“. Водосточні системи 
“PROFIL“. Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. Гарантія 10 років”

вул. Пирогова, 154А
тел.: (0432) 65-99-29,

(067) 516-43-95
www.katos.com.ua

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

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

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

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

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

пп
“борус-буд”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

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

МЕтаЛОчЕРЕПиця 
ПРОФнаСтиЛ

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,
69-37-99, 27-16-33

(097) 392-70-31
(096) 555-67-89

буДІвЕЛЬниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕХнІка10

буДІвЕЛЬнІ рОбОТи11

Гипсовая штукатурка
машинным способом

Быстро и очень качественно
тел.(098) 658-75-52

будтехіка генератори

прОкаТ
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

вул. г. успенського, 81
тел.: (0432) 69-97-17

(067) 548-80-22

ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

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

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизм
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криНиці
Копка, докопка

та чистка криниць.
Робимо та встановлюємо

корби з накриттям

тел.: (0432) 56-80-06,
(067) 158-87-75

тов «електроМоНтАж-425»

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

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 

освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65

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

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

пп
“сбМу-8”

- загально-будівельні роботи;
- виготовлення металоконструкцій;
- виготовлення та оренда засобів малої
  механізації;
- забивання паль.

вул. Тарногродського, 18

тел.: (0432) 67-02-64,
66-65-93

риштування будівельні: 
рамні, модульні, вільностоячі, штирьові для кам’яної 

кладки, хрестовинні приставні
вишки-тури пересувні, підмостки.

Висока якість, низькі ціни від виробника

м. Харків,
вул. Шевченка, 325

тел.: (057) 720-30-86; 
тел./факс: (057) 756-30-29

variant@variant.kharkov.com, 
www.variant.kharkov.com

арХІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуГи12

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

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

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”
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ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

• промислового, житлового, громадського будівництва
• внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
• електропостачання напругою  понад 35 кВ
• електроосвітлення
• газопостачання Р до 0,6МПа
• водопостачання, каналізація
• 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

• теплопостачання
•  сертифікати: 
серія АР №001481 від 23.07.2012р.;
серія АР №006976 від 27.03.2013р. 

пп “гост-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДержАВної
Архітектурно-буДіВеЛьної інспекції укрАїни

ВіД 7 груДня 2011р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

“екрАН-с” Проектні роботи.
Технічне обстеження і паспортизація

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

кваліфікаційний сертифікат Ар №00087

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

(050) 461-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

ов “АрхітектурНо-
проектНА МАйстерНя

“плясовиця” арХІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

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

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕХнаГЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)13

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

обладнання
атракціони

хімічні засоби
обслуговування

наТЯЖнІ СТЕЛІ15

НАтяжНі
стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

НАтяжНі стелі
рулоННі штори-жАлюзі

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

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

вул. Зодчих, 28а, оф.16
пр. Юності, 36

тел.: (0432) 57-71-11
(097) 298-95-25
www.santava.com.ua
santava@rambler.ru

Гарантия 10 лет

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe DesignÍàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe Design

òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22
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ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
ГазифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ16

НАтяжНі
стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua

Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

●Монтаж  ●Сервіс  ●Гарантія
м. Вінниця, вул. Шевченка, 31

тел.:(067) 586-91-71, (050) 216-43-42

●ЖЕРСТЯНІ ВИРОБИ
●ВИГОТОВЛЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОВІТРОВОДІВ
●ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДЕЦІЮВАННЯ

www.avk.prom.ua
(Інтернет магазин)

АВК ІНЖЕНІРІНГ
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кліМАт буд сервіс Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

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

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

(067) 430-10-30

âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999
Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів

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

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

e-mail: 5ok.plus@i.ua
сАлоН-МАгАзиН 
опАлювАльНої 

техНіки
КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.

Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 
Гарантія. Сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56,

(063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

тк “єврокліМАт” Котли, радіатори, труби, бойлери, газові 
колонки, тепла підлога, сонячні колектори, 
насоси, фільтри для води, кондиціонери. 

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

www.termart.com.ua

“сАН-МАйстер”

Все для опалення, каналізації,
водопостачання. Ізраїльська труба  
“ГОЛАН”. Різьбонарізна продукція, 

комплектуючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
тел.: (067) 997-19-02,

(093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com
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ДвЕрІ вХІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ17

ДВери
Окна

Двери входные и межкомнатные:
металические, деревянные и МДФ

Окна, балконы, лоджии:
сварочные работы, вынос,

обшивка, остекление

тел.: (0432) 52-71-47
(067) 659-15-48
(098) 741-76-65

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна18

металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь-якої складності

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

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

н

1100

1
3
0
0

вікНА Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

дверНе
   діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

(0432) 57-62-21
(098) 460-20-18

МАгАзиН

“теМп”

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

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

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-16
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Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

Вікна, двері, балкони, перегородки
з металопластику та алюмінію.

Профіль “DECCO“. 4-х та 6-ти камерні.
Фурнітура “МАСО”.

Підвіконня, відливи, сітки.

вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631,

350-114

ЄврОвІкна
з євробрусу

та МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

вул. коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

СкЛО. ДзЕркаЛа19

ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛЬна
Та ОСвІТЛюваЛЬна ПрОДукЦІЯ20

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
тел.: (0432) 63-46-13,

(098) 398-04-48,
(063) 573-60-57.

e-mail: setif_vn@rambler.ru

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89
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Пред’явнику оголошення - знижка 10%, діє по 1.07.2013р.

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

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

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

ТОВ
ВІННИЦЯЕЛЕКТРОКОНТАКТ Компенсація

реактивної потужності,
кабельно-провідникова продукція,

двигуни, автомати, ПЗВ, пускачі, щити,
світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

тов
ітц еНергооблік

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

Виготовлення обладнання
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ,

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65,

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

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

ЕЛЕкТрОвиМІрюваннЯ, 
виПрОбуваннЯ МЕрЕЖ Та ОбЛаДнаннЯ21

пп
еНергоспецсервіс

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

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

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ПРАЙСИ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

portalae.vn.ua
(0432) 57-89-00

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу22

тов “сиНтез-союз” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

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

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

кбМп 
“діАпАзоН-експрес”

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

тел.: (0432) 62-14-39
55-42-58, 27-77-78,

62-14-41 

пвкп “грАНд-М” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

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

вОрОТа ГараЖнІ СЕкЦІЙнІ. авТОМаТика24

вТОринна СирОвина23

П У Б Л І Ч Н Е  А К Ц І О Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О

закуповуємо в населення 
брухт чорних металів. 

Демонтаж та самовивіз. 
найвищі ціни.

вул. Ватутіна,1
тел.: (0432) 27-80-91

(097) 751-38-22
(097) 445-10-05
(096) 285-94-88
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СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ25

ремонт, діагностика, сервісне технічне 
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH” 

(Україна), автоматики для воріт ТМ “NICE” 
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

тел. (0432) 57-22-88
www.alutech.ua 

rspgoravs@gmail.com

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

Когда мебель искуство... тел. 
(063) 145-10-12

виробНичА
МАйстерНя

“іНжеНер”

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,плівкове МДФ.

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Порізка ДСП, ДВП.

вул. Кірова, 12, склад №17
тел.: (0432) 69-08-87

(097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, 

ТЦ “МАГНІТ” (біля ГРОШа”)
тел.: (097) 662-99-22

(067) 269-24-87

МЕБЛІ ДЛЯ ЗАТИШКУ ВАШОЇ ОСЕЛІ

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

МЕБЛЕВА ФАБРИКА
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ТОрГОвЕЛЬнЕ ОбЛаДнаннЯ27

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

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

Викуп, або обмін б/в на нове

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

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

e-mail:tep-hol@ukr.net

торговельне обладнання для магазинів та складських 
приміщень будь-якого напрямку:

• продукти харчування • побутова хімія
• побутова техніка • будівельні матеріали

• товари для дітей • магазини одягу

вул. Київська, 16, оф. 315
тел.: (0432) 551-551

(097) 041-57-07
(050) 378-83-25

рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура26

Меблеві ткАНиНи

“пАртНер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

www.vinnicya.vn.ua

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

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи28

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи
Звук. Сцена. Світло

вул. Коцюбинського, 4
ТЦ “Все для дому”, 3 поверх

тел.: (0432) 50-24-04
(097) 330-70-37
(063) 278-92-68

www.maestromusic.com.ua

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua

ОДЯГ. взуТТЯ. акСЕСуари29

Intrigo

Колготки
(Италия, Польша)

MARLIN

Виктор (067) 283-54-34  Ольга (067) 599-41-74

Купальники
(Польша)
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ВЛАДНА ЗЛАДНА

вул. Папаніна, 12 • вул. Келецька, 1
тел.: 26-68-63 • (096) 568-30-34 • тел.: 69-98-04

Для жінок та чоловіків.
Присутній термінал.

Можливе кредитування.

салони-магазини

СПОрТивнІ ТОвари30

ТОВАРИ
ДЛЯ СПОРТУ

•ТРЕНАЖЕРИ (кардіо, силові)  •СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ
•СПОРТИВНЕ ВЗУТТЯ •НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (аксесуари)

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ
вул. М.Кошки 7а(р-н ринку «Урожай»)
тел.: (096) 922-53-07, (063) 289-34-22

•ТРЕНАЖЕРИ (кардіо, силові)  •СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ
•СПОРТИВНЕ ВЗУТТЯ •НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (аксесуари)

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ



70 71

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

ТЕкСТиЛЬ. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ31

“ФАЙНО”
виготовлення домашніх текстильних виробів

Вироби на замовлення:
- Постільна білизна; - Халати; - Скатертини;

- Рушники; - Спецодяг; - Покривало
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

вул. Фрунзе, 4
тел.: (097) 953-04-41

(063) 275-90-01
faynoVin@mail.ru

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

SWAROVSKI ELEMENTS

ФОп
Святогор а.а.

Оптова торгівля товарами
побутової хімії, косметики,

засобами гігієни

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94

(067) 430-31-69
e-mail:svitogor@inbox.ru

ГОСПОДарСЬкІ ТОвари
ПОбуТОва ХІМІЯ32

СувЕнІри. ГОДинники. раМки. карТини33
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ПрОДукТи ХарЧуваннЯ34

широкий асортимент чаю, кави і аксесуарів. 
Можливість скуштувати будь-який сорт. 
Детальна консультація у виборі товару. 

Ми - учасники кожної виставки тПП 
(кінотеатр ім. Коцюбинського)

вул. Хлібна, 5
(поворот в парк ім.Горького,

біля другої школи)

тел.: (068) 135-50-58

аБЕтКа СМаКу
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (0433) 4-06-78
(067) 166-30-46

www.abetka-smaku.com.ua

Продам МЕД
►Гречаний      ►Квітковий

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

ВИНОМАРКЕТ
·Вино ·Горілка ·Віскі ·Коньяк ·Шоколад ·Кава ·Сік ·Вода

Більше 1000 найменувань
вул. Келецька, 78, тел. (050) 313-14-18, 

www. vinorudomino.com.ua

подАруНки
для всієї 
родиНи

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

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

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

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

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

СПЕЦОДЯГ. заСОби заХиСТу35

“АверсА-укрАїНА”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30
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МиСЛивСТвО. рибаЛЬСТвО36

ХІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ37

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ВСЕ ДЛя 

рыбалки
Ехолоты, снасти, лодки, 
удочки и многое другое

ул. Короленка, 42
тел.: (0432) 69-81-37

ХІМІчна 
ПРОДуКцІя

Кислоти, соди, хлориди,
нефраси, перекис водню.

більше 200 найменувань у Вінниці

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

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

канЦЕЛЯрСЬкІ ТОвари. ПаПІр. книГи39

МАгАзиН «глобус»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби заХиСТу рОСЛин38

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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навЧаннЯ41

курси
бухгАлтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«скАрб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

авТОШкОЛи40

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ

АвтошколаВінницька обласна

Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà âîä³¿â êàòåãîð³é “À”,“Â”,“Ñ”
www.voa.com.ua

пр. Коцюбинського, 53 тел.: (0432) 57-37-37, (093) 055-69-69 

(в приміщенні Будівельного технікуму)
Автошкола

Навчання роботі
з програмними продуктами
“1С: Підприємництво 8” - 

індивідуальне, в групі.

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

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

www.1c.vn.ua
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СТуДІї ТанЦІв. ЙОГа42

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання 
з 3 курсу

продовження
навчання 
10 і 11 класи

Іногородні забезпечуються гуртожитком. Оплата за навчання - помірна!
м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А, (зупинка “Заболотного”)

тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80, 50-55-64
e-mail: rektor-vfeu@ukr.net, www.vfeu.org.ua, www.vfeu.edu.ua

Ліц
. А

В №
58

58
50

 від
 14

.07
.20

11
р.

студия 

прАктической 

йоги

Хатха Йога, Йога для начинающих, 
Йога-терапия, детская Йога, 

Йога для беременных.

ул. Киевская, 16
«Инфракон» 5-й этаж

ком. 517
тел.: (096) 761-10-51

(063) 580-06-83

рОбОТа43

рАботА
Компании-производителю

требуются сотрудники
для работы в офисе и на дому

тел.: (067) 92-94-234
(093) 80-63-490

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

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

відповідальність, впевненість. 

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

(097) 600-72-85

роботА
Страхова компанія

з найкращою мотивацією на ринку
запрошує на роботу менеджерів

З/п від 4000 грн.

тел.: (067) 274-66-94
(097) 900-63-34
(067) 978-99-41

коНсультАційНо
треНіНговий цеНтр

РОБОТА!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.

Працевлаштування  по  договору.

тел.: (0432) 52-67-52
(093) 346-02-66
(067) 432-47-26

бизНес-цеНтр
“успех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

Реферати. Курсові. Контрольні. 
Магістерські. Дипломні роботи.

усі види практичних робіт.
набір та переклад тексту. Сканування

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

(097) 288-15-54, 
(063) 747-20-92
(097) 949-52-12

e-mail: vinzakaz@i.ua

Iнтернет - салон «ГлОбУС»

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

(097) 288-15-54, 
(063) 747-20-92
(097) 949-52-12

e-mail: vinzakaz@i.ua
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нЕруХОМІСТЬ44

АгеНство НерухоМості

 “добриНя і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕруХОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИНОФІС
В районі БК «Зоря» 130 м 2

з новим євроремонтом
від власника

Чудове місце під сімейний бізнес

тел. : (067) 97-22-672, (063) 29-21-117,  (0432) 26-20-32

оренда квартир подобово 
(євроремонт)

тел. : (067) 97-22-672, (063) 29-21-117,  (0432) 26-20-32

банки45

крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи46

ДепОзиТи під вигідні відсотки.

креДиТи на будь-які потреби.

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

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

www.zlagoda.vn.ua

АН “престиж поділля” Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.

Бюджетний відпочинок в Болгарії від 140 Євро

вул. Р.Скалецького, 15а
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua
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ауДиТОрСЬкІ. 
буХГаЛТЕрСЬкІ Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуГи47

тов
“подільський
експертНий

цеНтр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

АудиторськА фірМА 
“слАуді і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

фоп
сМАлюхівськА л.о.

ЕкСПЕрТна ОЦІнка нЕруХОМОСТІ
Швидко та якісно.

Помірні ціни.

вул. Соборна, 38
2-й поверх

тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90

e-mail:mila-sm@mail.ru

“кАпітАл-іНвест” Експертна оцінка нерухомості, земельних 
ділянок, транспортних засобів, майна, 

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

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

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

www. kapital-invest.com.ua

ФОП
ПІВтОРаК. Ю.В.

консультації та послуги в сфері:
· бухгалтерського обліку

· аудтиу
· оподаткування

пров. Щорса,14а, оф. 201
тел.(067) 961-72-07

e-mail:verbatim97@mail.ru

СТраХОвІ кОМПанІї48

стрАховА коМпАНія

вСІ виДи СТраХуваннЯ
Ліц. АВ №429565 ДержАВнА коМісія з регуЛЮВАння ринкіВ фінАнсоВих посЛуг укрАїни ВіД 14.08.2008р.

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

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

www.megagarant.com

вСІ виДи 
СТраХуваннЯ

вул. Хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

ВінницьКА оБЛАСнА 
КоЛегія АдВоКАТіВ

АдВоКАТ

оСоВСьКий
Сергій ВоЛодиМироВич

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com

юриДиЧнІ ПОСЛуГи49

фоп
сМАлюхівськА л.о.

ЕкСПЕрТна ОЦІнка нЕруХОМОСТІ
Швидко та якісно.

Помірні ціни.

вул. Соборна, 38
2-й поверх

тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90

e-mail:mila-sm@mail.ru
тов “АудиторськА фірМА 

“стАНдАрт плюс”
Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власнос-
ті (в т.ч. для НКЦПФР). Тематичний аудит. Супутні аудиту 
послуги. Перевірка бухгалтерського та податкового обліку. 
Засвідчення інформації та звітів про випуск цінних паперів.
Перевірка достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Відновлення бухгалтерського обліку.

пл. Гагаріна, 2, оф.305
(територія Універмагу, будівля 
АСЦ, 3 поверх, праве крило)
тел.: (0432) 550-803, 550-820

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

пп 
«поділля-
експерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

(067) 975-02-52
e-mail:podilia_expert_2@ukr.net
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Адвокатські послуги, представництво  інтересів. 
Кримінальні, господарські, цивільні та ін. справи. 

Справи про банкрутство. 
Абонентське обслуговування, послуги з реєстраціїї 

підпріємств у Вінниці та Вінницькій області

вул. Грушевського, 12 Б
тел.: (096) 404-19-48

(097) 251-20-47
e-mail: borgvin@i.ua
www.attorney.vn.ua

юридичНА

 коМпАНія 

«провідНий 
юрист»

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

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

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

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

(Безкоштовні
консультації)

АдвокАт
влАсюк

ігор тиМофійович

Послуги адвоката в цивільних, кримінальних  
та інших справах. Захист інтересів в суді та на  

слідстві. Складання позовів, скарг та інших  
документів юридичного характеру. Письмові та усні 

консультації. Інші юридичні послуги.

вул. 50-річчя Перемоги, 25 
тел.: (0432) 69-32-14

(067) 934-98-93
свідоцтво №588 від 26.05.08

Вінницьке
юриДичне

бюрО

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

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

гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46

Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія
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нОТарІуСи50

НотАріус
лукіяНчиН в.ф

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛЬниХ ПОСЛуГ

 Працюєм: Пн-Пт з 9-00 до18-00, 
Сб, Нд вихідний

вул. Хмельницьке 
шосе, 2, офіс 210

тел.: (0432) 55-09-25
(050) 160-26-43

АдвокАт

усов
юрій вікторович

вСІ виДи
юриДиЧниХ ПОСЛуГ

вул. Соборна, 54/4
тел.: (0432) 67-46-46

(067) 769-43-62

НотАріус
посвятеНко
юрій дМитрович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

НотАріус

лАвреНов
ігор АНАтолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

Працюємо:
пн.-пт.: 900-1700, сб.: 900-1500

Неділя - вихідний

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

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

НотАріуси
дробАхА

віктор олексійович

дробАхА
олеНА дАНилівНА

нотаріальна контора вінницького району
Купівля-продаж. Дарування. Міна.

Довіреності. Заяви. Копії.
Працюємо: з 900 до 1800. Перерва: 1300-1400

Сб., нд.: вихідний

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2

тел.: (0432) 67-17-77
т./ф.: (0432) 61-15-00

НотАріус
пАрфьоНов 

ігор володиМирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. вінниця
вул. Соборна, 85

тел./факс: (0432) 56-26-79
тел. (097) 949-52-68

НотАріус

НідзельскА
іриНА євгеНіївНА

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСІ виДи нОТарІаЛЬниХ ПОСЛуГ

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

НотАріус

бАйлеМА
іриНА дМитрівНА

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛЬниХ ПОСЛуГ

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

НотАріус
кривцов д.в.

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

привАтНий
НотАріус

третяк
АліНА олексАНдрівНА

вСІ виДи нОТарІаЛЬниХ ПОСЛуГ
Вінницький міський нотаріальний округ

розпорядок роботи: пн.-пт: з 900 до 1700

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

НотАріус
пАвлюк

іриНА івАНівНА

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НотАріус
стеблюк

НАтАлія володиМирівНА

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

НотАріуси
трояН

АллА степАНівНА

хрАпеНко
НАтАлія володиМирівНА

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

вул. келецька, 73/20
тел.: (0432) 69-69-67

57-63-74, 43-34-67
50-51-10
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ОХОрОннІ фІрМи, 
СиСТЕМи Та СиГнаЛІзаЦІЯ52

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

пп
“Атіс укрАїНА”

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

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

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00

бюрО ПЕрЕкЛаДІв51

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

Доручення. Копії. Та ін.
3 900 до 1800. Перерва з 1300 до 1400.

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

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

НотАріус
лукАшеНко 

володиМир борисович

вул. 1 Травня, 64/1
тел.: (0432) 57-93-79

67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

НотАріус

бортНік
яНА АНАтоліївНА

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

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

(067) 90-00-992

НотАріус

терещеНко
вАлеНтиНА вАсилівНА

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

ПЕрЕкЛаДи
 ►Усні, письмові, 

з нотаріальним засвідченням перекладів. 
►Проставлення апостиля, легалізація документів  

►Візові анкети

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

тел. 050 3842484, 095 
2806575 (0432) 35-57-76 
www.pereklad-vn.com.ua

переклади усіх видів документів з і на іноземні мови 
(21 мова). нотаріальне засвідчення перекладів. 

послуги перекладачів при телефонних переговорах, 
листуванні.супровід переговорів, презентацій, ділових 

зустрічей, інших міжнародних заходів. 

вул. Соборна, 67, к. 206.
Тел./факс: 52-03-54, 

52-59-66.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua 

Http://www.cci.vn.ua 

ТуриСТиЧнІ ПОСЛуГи, СанаТОрІї53

•Власні тури по Україні
•Візова підтримка

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

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

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

www.slavtur.com.ua

АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.
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Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua

Природнє джакузі

ЕКСТРІМLIFE

(097) 963-87-31
(093) 045-21-00

www.exlife.in.ua

ВІДПОЧИВАЙ АКТИВНО

У вартість входить: прокат туристичного спорядження, супровід,
баня  з  вінничками, харчування,  робота  інструкторів

Àêòèâíèé  â³äïî÷èíîê  íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã

Баня з вінничками в похідних умовах

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

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

туристичНА 
АгеНція 

і бюро
переклАдів

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua

К вашим услугам туры: Испания, ОАЭ, Греция, Кипр, Италия, 
Турция, Египет , Болгария, Черногория, Хорватия, Грузия. 

Мы предлагаем своим туристам маршруты, 
которые опробованы нами.

Путешествуйте с салатовым чемоданчиком-
активным, позитивным и хорошо упакованным!

ул. Пирогова,107
тел.: (0432) 60-26-90

(067) 494-62-43
office@achemodan.com
www.achemodan.com
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Відпочинок. Візи. Авіаквитки.

Ділові поїздки. Екскурсії.
Туреччина, Єгипет, Болгарія, ОАЕ,

Туніс, Китай, Європа
Здійсни свої мрії!!!

ТЦ “ПЕТрОЦЕнТр”, 2 пов.
пр. коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

аТЕЛЬЄ54
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ШЛюбнІ аГЕнТСТва55

кур’ЄрСЬкІ ПОСЛуГи,
СЛуЖби ДОСТавки56

ХІМЧиСТки. ПраЛЬнІ57

СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕХнІки58

рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

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

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

фоп бурАковський

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

ТЦ “арена”, 
3-й поверх

тел. (067) 507-54-13
техНолюкс-

сервіс

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

Дезінфекція пір’я ультрафіолетовим випромі-
нюванням (знищення пір’їнних кліщів).

Видалення механічних включень,
твердого бруду, ламаного пера.

Сушка та вспушування піря. Заміна напірника.

тел.: (0432) 69-40-31
(067) 37-67-923
(093) 36-94-898

чисткА
тА відНовлеННя

подушок

ХІМЧиСТка вЕрХнЬОГО ОДЯГу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

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

хіМчисткА

Ательє

«тАя»

Індивідуальний пошив та ремонт одягу. 
Широкий асортимент пошиву. 

Приймаємо замовлення 
на масовий пошив.

вул. 600-річчя, 46
тел.: (0432) 57-94-14

(097) 107-23-44

Ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

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

(098) 238-72-50

 
Машинная вышивка:

скатерти, салфетки, логотипы, банные 
шапочки. Машинная вышывка в картинах: 

фен-шуй, хайтек, цветы, знаки зодиака.

тел.: (0432) 52-96-24
(067) 171-99-19

e-mail:
Lastochkaandreevna@mail.ru

ПОшиВ
СуМОК

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

зі шкіри та сумочно-рюкзачних тканин.
Машинна вишивка

вул. Київська, 4 
оф.323

тел.: (067) 307-32-38
(067) 951-67-02

ІнДиВІДуаЛЬниЙ

ПОшиВ
ВЗуття

Ручна робота, індивідуальний підхід,
професійний досвід, якість гарантовано

гарантія 4 сезони

вул. Ющенка,18
(жек «уют»)

тел.(097) 55-78-593
(093) 4-777-496

теАтрАльНое 
Ателье -

прокАт
костюМов

Прокат, пошив концертных, национальных 
костюмов, фраков, вечерних платьев. детские 

костюмы на любую тему. Всегда в наличии 
школьная форма. изготовление корпоративной 

одежды. интерьерный текстиль.

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

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

seleznova54@gmail.com

Ательє Виготовлення всіх видів одягу. Ремонт одягу будь-якої 
складності. Ремонт шкіряних та хутряних виробів. 

Комп’ютерна та ручна вишивка. Виготовлення штучних 
квітів. Пошиття корпоративного одягу. Оздоблення 

бісером та камінням. Вишивка логотипів.
Прокат та пошив карнавальних костюмів. 

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru
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ГаранТІЙниЙ Та ПІСЛЯГаранТІЙниЙ рЕМОнТ
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

автомагнітоли, MP3-плеєри, музичні центри,
домашні кінотеатри) та побутової техніки.

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

вул. келецька, 61а
тел.: (0432) 69-91-93

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

www.interservice.vn.ua

сервісНий цеНтр

- витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1
готель “Південний буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.uaсервіс-цеНтр

ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн59

риТуаЛЬнІ ПОСЛуГи60

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

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

ЦІЛОДОБОВО

риТуаЛЬнІ вирОби61

пам’яТники
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47

гранітні пам’ятники 1ком -1600 грн.
З мармурової крихти 1 ком. - 850 грн.

Бетонні пам’ятники 1 ком. 380-400 грн
Встановлення, реконструкція, 

доставка, художнє оформлення

вул. грибоєдова, 10
тел.: (0432) 57-27-33

(096) 627-50-99
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ПРиРОДниЙ 
КаМiнЬ ПаМ’ЯТники

Немирівське шосе, 6
тел.: (093) 568-14-12,

(096) 595-51-95

ПаМ’ятниКи
РитуаЛЬнІ

тОВаРи

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. чехова, 12а
немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОГраМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ62

ПОбуТОва ТЕХнІка. 
МОбІЛЬнІ ТЕЛЕфОни63

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

Б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

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

ПОЛІГрафІЧнІ ПОСЛуГи. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи64

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

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
65-80-80

e-mail: dilo_vd@mail.ru
dilo2007dilo@rambler.ru

виготовллення
зовнішньої реклами.

Реклама точно в ціль!

тел.: (0432) 69-19-66
(098) 871-37-58

Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

вул. некрасова, 25
бк “Хімік”, 2 поверх, каб. 216
тел.: (098) 029-39-77

(097) 690-44-72
plotter_plus_vin@mail.ru
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Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

ПЕЧаТки Та ШТаМПи65

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСЬквикОнкОМ)

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

www.shtamp-service.com

 

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

вул. Першотравнева, 72
тел.: (0432) 61-14-46

61-14-47, 
(067) 175-69-95
(063) 961-07-66

e-mail: ksv_centr@mail.ru

фОТО-, вІДЕОзЙОМка66

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

 

Дизайнерські послуги. Зовнішня реклама. 
Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90

61-15-93
www.neodizain.com
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вЕСІЛЬна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри Харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

www.zhannapanasyuk.com.ua 436-998   0935728473   0980737726   

-Свадьбы
-Love Story
-Свадебные книги
-Портреты
-Портфолио
-Монтаж фото

та студія  FelamentЖанна Панасюк
Весільний та сімейний фотограф

Олег

+38 067 336 66 62

helg.okmail@gmail.com

Свадебный фотограф

name

spec.

phone

e-mail

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОГраМа67

вСІ виДи фОТОПОСЛуГ
Весільна фотозйомка.

Запрошення на весілля.
Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

пр.космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89
віталій Сторожук

www.vitalik-foto.com

корпоративов, юбилеев, 
детских праздников, 
вечеринок, дней рождения

А также 
тел.: (093) 919-69-48,   (098) 643-72-23

пошив индивидуальных
свадебных нарядов
для тематических стилей

тел.: (093) 919-69-48,   (098) 643-72-23

Öåíèòå
êàæäûé ìîìåíò
Âàøåé æèçíè!

Организация свадеб в разных стилях

креативное агенство

 
 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна,87А
тел.(0432) 52-76-76

(063) 179-70-75
e-mail: divo.agency2@gmai.com

www.divo-agency.at.ua

ТАМАдА
руСЛАнА

Професійне проведення весіль, 
ювілеїв, корпоративів. 

Музичний та костюмований супровід. 
В комплексі - економ варіант. 

10 років досвіду

тел. (097) 445-27-20
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Вы цените простоту и элегантность, 
но не принебрегаете деталями и любите роскошь? 
тогда Ваш выбор- свадебный салон «belIssIma»!

Ждем Вас в нашем салоне

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

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

вЕСІЛЬнІ акСЕСуари. ДизаЙн. квІТи69

вЕСІЛЬнІ СаЛОни68

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

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

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

Inna Makarova

нЕбЕСнІ фОнарики
 Купола різних кольорів.

Зробіть свято своїй родині і близьким!
Цена от 10 грн.

тел.: (067) 503-40-41

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

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

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

·Оренда кроликів для фотосесій
http://vk.com/id70226300
http://vk.com/club29690450

тел.: (067) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharrin DiSe

ТАМАдА 
ТАТьянА

ЛуКянченКо

Традиційне та нетрадиційне проведення 
весіль, банкетів за індивідуальним сценарієм 

тільки для Вас.
Весело та незабутньо!

тел.(098) 210-95-59

ТАМАдА 
яринА

СоЛнечнАя

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

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

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

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

www.gorod-prazdnika.com
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Р iзблен i  св iчки  ручно i  роботи

Всi моделi дивiться тут:   http://vk.com/sunnycandle
Майстер:                           098-577-15-11 Олена

Зробленi вмiлими руками майстра саме для Вас

вЕСІЛЬниЙ кОрТЕЖ70

Более 70 автомобилей разного
класса и ценовой категории 

на свдьбы, юбилеи, корпоративы
встречи с роддома и трансферы по Украине
тел.: (0432) 43-72-16, (097) 729-77-15, (063) 377-23-73

www.avtosvadba.prom.ua  vk.com/avtoswadbaChrysler 300СС «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ»

АвтоСвадьба предлагает к Вашим услугам

тел.:(0432) 67-09-25, 67-09-26, (097) 077-27-97, (068) 041-66-91

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

При замовленні 2-х автомобілів - ЗНИЖКА

BЕСІЛЬ   ЮВІЛЕЇВ
КОРПОРАТИВІВ
ШОУ-ПРОГРАМ

ПОЇЗДКИ В АЕРОПОРТ

тел.: (096) 291-30-89, (093) 459-97-34, Юрій vk.com/kortezh_auto_vin
Land Cruiser “Prado” Land Cruiser (150)

Обслуговування

ВЕСІЛЛЯ

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69



110 111

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

 

Обслуговування весіль, корпоративів, днів 
народжень, ювілеїв, урочистостей.

Прикраси - БЕЗКОШТОВНО!
Можливий ескорт з 3-х автомобілів!

Вартість 140грн./год!

тел.: (067) 984-29-82
(067) 455-68-60

ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛиХ71

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 72

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

Ак
ція

Fish-пілінг для рук і ніг
Сучасний солярій

Перукарські послуги
Всі види масажу

Косметологія. Візаж

Нарощування вій
Манікюр. Педикюр
Бархатний манікюр
Голлівудський манікюр
Покриття нігтів гель-лаком

салон-перукарня

тел.: (0432) 60-24-16, (097) 672-34-14, (098) 901-01-88  Режим роботи з 9.00 - 20.00

на FISH-SPA

·Стрижка гарячими ножицями 
·Всі види фарбування, волосся  
·Чоловічі та жіночі стрижки 
·Біохімія 
·Кератинове випрямлення волосся
·Манікюр  ·Педикюр
·Наро·Нарощування нігтів (акрил, гель) 
·Нарощування вій
·Косметолог (мезотерапія, ботекс)
·Професійна косметика  для волосся Farma Vita

Проспект Юності, 22
тел.: (0432) 46-84-16,

(067) 369-52-05, (098) 430-64-07
Підземний перехід ринку Урожай,

салон перукарня «Кураж», 
тел. (0432) 55-47-26, (097) 343-7-343

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

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

Тату  салон

з 12-00 до 21-00
Театральна 25/2

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
· Поштучно · Пучковое 
ОБУЧЕНИЕ ·Коррекция

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

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

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

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

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

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

професійні солярії. Всі види масажу.

Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

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

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

вікторія

Чоловічі, жіночі та вечірні зачіски
нарощування нігтів, 

покриття гель-лаком,
манікюр, педикюр, оформлення брів

вул. Келецька, 60
тел.(0432) 43-35-33

(063) 573-19-52

НАвчАльНий 

цеНтр крАси

“леді шик”

навчання перукарському мистецтву.
Креативні стрижки. Жіночий і чоловічий 

зал. Манікюрний кабінет. Косметологічний 
зал. Все для наречених. існують дисконтні 

програми та знижки.

пр. Юності, 44
тел.: (0432) 46-78-70

(067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua

 ЦЕНТР
КРАСИ

• Всі перукарські послуги • ВІО-завивка • Лікування, реконструкція волосся
• Нарощування волосся • Педикюр. • Манікюр • Нарощування нігтів (гель, акріл)

• Покриття натуральних нігтів гелем і гель-лаком • Професійні косметологічні послуги 
• Мезотерапія • Біоревіталізація • Лазерна епіляція • Фотоомолодження 

• Усунення судинної патології • Ультразвуковий пілінг • Ін’єкційні процедури
• Депіляція • Пірсинг • Татуаж • Татуювання • Нарощування вій • Макіяж

• Про• Процедури по тілу • Всі види масажу

Працюємо: 800-2000, без вихідних

новітня ізраільська технологія “elOs”: 
ELOS-епіляція, ELOS-омолодження, ра-
діохвильовий ліфтинг (підтяжка шкіри), 
лікування судинної сітки, пігментації, 

лікування вугрового висипу.

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

“бАжАННя”
цеНтр крАси
тА здоров’я

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

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(буд.побуту “ювілейний”), 

1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

сАлоН-перукАрНя 
“діАНА”

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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кОСМЕТиЧнІ заСОби73

— дисконтная карта со скидкой 35% в подарок
— СПА уход за кожей рук в подарок
— Японский маникюр жемчужной пудрой
— СПА уход за волосами
— Консультация косметолога
— Уход за кожей лица (первая процедура в подарок)
— Тестирование продуктов— Тестирование продуктов
— Классический и лечебный массаж
— Компьютерная тестирование организма

— Подарочные сертификаты 
— Гибкая система дополнительных скидок
Приглашаем на обучающие мероприятия и 
тренинги личностного роста

Больше всех мы будем 
ждать именно Вас!

г. Винница, ул. Театральная, 10, г. Винница, ул. Театральная, 10, 
1-й этаж, офис 1

(067) 104 91 86, (063) 69 21 094, 
(050) 078 41 51

Центр Тибетской космецевтики предлагает:

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛЬнІ74

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

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

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди

 

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
альтанки. Смачна кухня. 

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

чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41
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ПІЦЕрІї. кОнДиТЕрСЬкІ75

кАфетерий

«бАроН»

• Украинская и восточная кухни.
• Комплексные обеды от 20грн.

• Банкетный зал на 16 чел.
• Проведение детских праздников

• Плов “От Барона”. • Чанахи. • Шурпа

ул. Келецкая, 78,
тел.: (067) 430-14-25, 

їдАльня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

097) 968-59-09
(096) 765-58-33

ДОСТавка їЖІ Та наПОїв76

Безкоштовна доставка
артезіанської води

•Еко  •Еко-йод  •Еко-кисень
•Вінні (дитяча)

тел.: (0432) 50-58-58, 43-96-50, (067) 430-77-12, 
(093) 900-50-05, (050) 461-41-95

www.aquahausе.com

природної води
•Срібна

Продаж та сервісне обслуговування кулерів
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ГОТЕЛІ77

Доставка вкусной еды «HappyBox» -  
вкусно, полезно, быстро и модно. Привычная 
«Итальянская» и «Японская» кухня, а также 

НОВИНКА! - «Тайско-китайская». 
Бесплатная доставка при заказе от 80 грн.

тел.: (0432) 50-95-95
www.happybox.vn.ua

готель-сауна Сауна. Кімнати відпочинку.
готельні номери. Паркування

вул. артема,5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

Г 
ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÜ ÑÀÓÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ

вул. Пирогова, 135, тел/факс: (0432) 57-12-90, 57-12-91
ресторан (0432) 68-25-38  www. gd.vin.ua

готель-сАуНА Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

вул. артема, 5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

Сауни. ЛазнІ78

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

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

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОГІЧнІ ПОСЛуГи79

коНсультАційНо
діАгНостичНий

цеНтр

PRINCESSVAB

Високопрофесійні консультації лікаря косметолога- 
дерматолога. Надаються послуги: видалення бородавок, 

папілом, рубців. Індивідуальний підхід та лікування
шкірних захворювань. Допоможемо вирішити проблеми 

вугрової хвороби демодекозу. Вирішимо проблему  
надмірного потовиділення та старіння шкіри.

вул. Пирогова, 77
тел.: (0432) 68-01-52

(067) 914-86-07
(097) 490-89-90

www.dermatolog.vn.ua
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тестировАНие 
всего

оргАНизМА

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

стоМАтологія

“кісМет”

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

консультації. Гарантійне обслуговування

вул. фелікса кона, 
58а

тел.: (0432) 56-01-96

МедичНий цеНтр ліку-
вАННя

зАхворювАНь хребтА

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

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

втручань на хребті та травм.

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

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

www.kovalenko.vn.ua

МЕДиЧнО-ДІаГнОСТиЧнІ ЦЕнТри80

Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

Єдиний в області 16-ти зрізовий мультиспіральний 
комп’ютений томограф з синхронізованим інжектором 

та можливістю 3D реконструкції
м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 3 
тел./факс: (0432) 69-62-62, e-mail: mediscan16@gmail.com Ліцензія АГ № 597884

вул. Медвєдєва 6,  
вул. Матроса Кошки 10б, 2-й пов.

тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua

фІТнЕС. ДІЄТОЛОГІЯ81

г. Винница
ул. Соборная, 18   
тел. : (0432) 69-76-92
           (067) 847-49-24
ул. Козицкого, 87 
тел.  (067) 692-98-74
уул. Писарева, 6
тел.  (0432) 66-21-11

www.yursana.com

  Авторская программа сброса веса.
  Консультация по питанию.
   Индивидуальный план питания в соответствии
    с возрастом, весом, заболеваниями
     Многолетний опыт работы по преодолению 
      пищевой зависимости.
         Индиви         Индивидуальные и груповые 
           занятия по фитнесу.
               Стабилизация веса и 
                   закрепление результата.
                          Программа разработана
                              без БАДов и химических
                                    препаратов.

*
*
*
*
*
*

*

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99
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МЕДиЧнІ ТОвари83

м. Вінниця Хмельницьке шосе,82
(Завод “Аналог”) корп.2, офіс 203

+бІОЛОГІЧнО акТивнІ ПрЕПараТи82

вул.1 Травня, 27/3
тел.:(0432) 69-51-12,

(067) 802-24-88
www.vivasanint.com

инОваЦиОнныЕ фиТОкОМПЛЕкСы. 
Профилактика и лечение заболеваний: сердечно-сосудис-
той, нервной, имунной, моче-половой систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, корекция зрения. 

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

вул. Бевза, 34,офіс 302
тел.: (097) 041-47-81

(0432) 69-98-91
www.artlife.ru

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

(067) 720-27-83
e-mail:vitamaxua@gmail.com

www. vitamax.ua

Растительно-лекарственные препараты
(новосибирский академгородок)

целебные чаи Сибири, лечебные бальзамы Бурятии
натуральная косметика

(Московский институт красоты и здоровья)

ул. интернациональная, 13 оф.10
тел.: (068) 216-65-28

(067) 910-81-94
(067) 163-67-77

Міжнародний консультативно-оздоровчий центр 
«Nature’s Sunshine Products».

Безкоштовне, комп’ютерне, експрес-тестування організму, діагностує лікар.
Школа здорового і правильного харчування. Оздоровлення, профілактика, 

реабілітація натуральними препаратами, лікувальна косметика.

вул. Острозького, 17
тел.: (067) 797-76-23

(093) 682-88-55

1. вЕТЕринарна МЕДиЦина. зООТОвари85

коНсультАційНий цеНтр 

“полігрАф тест - 
sprint test”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

тел.: (0432) 69-22-49
(097) 518-95-35
(050) 070-80-83

e-mail: poligraf_test@mail.ru
www.poligraftest.at.ua

сеМейНый психолог 
евсеевА

людМилА ивАНовНА

Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений.
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

НАтАлія АНАтоліївНА

коНдрАтеНко 

психотерАпевт

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

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

психолог

МородецькА
ольгА івАНівНА

Проблеми: чоловік-жінка; діти-батьки; життєві кризи; 
психотравми; статева ідентифікація; 

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

тел.: (096) 353-48-66
дом.: (0432) 66-45-28
olga_morodetska@mail.ru

ПОСЛуГи ПСиХОЛОГа84

Стелька-тренажор Быкова 
(супинатор рессорного типа)

Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко
и др. продукция РПО «АРГО» в ассортименте

ул. Келецкая 53, оф. 318. тел.: 69-52-39, (097) 292-76-25, 
 (093) 917-33-75,  (095) 720-63-05.  http://web.rpo.ru

Компания

Здоровье и Успех
для всех!
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ДиТЯЧиЙ ОДЯГ ІГраШки86

Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

вул. Коцюбинського, 39, біля «Royal Pub» 
тел.: (067) 772-93-74,  (093) 652-50-09

Іграшки, одяг, подарунки

ТЦ “Жовтень”, 2 поверх, №2-6, тел.: (067) 268-54-34
ТЦ “МагіГранд”, 2 поверх, KinderSize
вул. Зодчих, 7 

вул

Коляски. Кроватки. Манежі і ходунки. 
Столики для годування.

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua

трикотажні вироби
одяг для дорослих та дітей
шкарпетки, колготи
постільна білизна
взуття

Подільське
        регіональне
               представництво

вул. Київська, 78,
тел.: (0432) 61-90-02, (096) 242-14-72

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

ветериНАрНА лікАрНя
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ПраЙС на рОзМІЩЕннЯ
ІнфОрМаЦІЙнО-рЕкЛаМниХ бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 150
Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680
Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480
Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250
Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

рОзвиТОк ДІТЕЙ87

цеНтр розвитку 
здорової дитиНи тА 

відповідАльНого бАть-
ківствА

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

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

Психологічна допомога

вул. козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-63-12

67-61-02, (067) 255-70-57
(093) 035-87-59
leleka-vn@ukr.net

цЕНТР
гАРмОНійНОгО

РОЗВИТку
дИТИНИ

Дошкільна підготовка (4-6р.), курси раннього
розвитку (2-4р.); вивчення іноземних мов.

Працює студія новітнього дизайну:
декоративно-прикладне мистецтво, скульптура,

ліплення, живопис, основи дизайну.

вул. Пирогова, 71
тел.: (096) 568-78-84

МАгАзиН «глобус»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»



• Сеть магазинов
• Оптовая и розничная продажа
• Приглашаем к сотрудничеству

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО
№
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www.vinnicya.vn.ua

Востанавливающий 
бальзам

          Показания:
-заболевание суставов воспалительного
 и дегенеративно-дистрофического генеза;
-миалгии, вызванные чрезмерной
  физической нагрузкой;
-неврит, люмбаго, ишиас;
-спо-спортивные травмы, ушибы 
  и повреждения связочного аппарата;
-остеохондроз.

г. Винница, ул. Интернациональная,13 оф.10,
тел. : (068) 216-56-28,  (67)910-81-94, (067)  163-67-77

www.sibvaleo.com

  Способствует уменьшению 
воспаления и боли в суставах, 

спине, пояснице, мышцах и связках.
  Оказывает противовоспалительное

и восстанавливающее действие
на ткани костей и суставов

100 ìë

Боль в суставах и костях?
Узнай как себе помочь

52
грн

ЗАСОБИ КРІПЛЕННЯ ТА МОНТАЖУ

Гайки, болти, шайби, гровери, 
саморізи, шурупи, цвяхи, 

конфірмати, анкера, дюбеля, 
швидкий монтаж, такелаж, 

свердла, біти, насадки,
круг відрізний по металу.

ІнІнструмент слюсарний, столярний: 
викрутки, пасатижи, 

ключі рожкові та накидні, 
свердла, молотки, сікатори.

ФОП Дрончак, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 16Б 
(будівельний ринок)

тел./факс: (0432) 55 76 06,
(067) 314 64 89, e-mail: vinmetiz@mail.ru

ДОВІIДНИК  ТВОГО  МIІСТА Рекомендована ціна 2 грн


