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ЖІНОЧІ СУКНІ, 
ПАЛЬТО 

та ВИРОБИ 
ЗІ ШКІРИ

Нова елегантна колекція

(097) 307 76 31
(067) 913 22 53

Вінницький універмаг 
Центральний ринок 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ

У нас є все 
для тих , хто був Вам 

найдорожчим ...

www.rekviem.vn.ua

(0432) 61-69-58, (067) 430-12-27 
(цілодобово)

ПОВНИЙ СПЕКТР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

вул. Кірова, 12;  вул. Фурманова, 2

· Супровід господарської діяльності
   юридичних осіб  та ФОП 
· Майнові в т.ч. банківські спори
· Реєстрація / припинення 
   юридичних осіб та ФОП 
· Банкрутство 
· Податкові спори · Податкові спори 
· Адміністративні спори  
· Земельні спори 
· Трудові спори 
· Захист у кримінальному провадженні 
· Супровід на стадії виконання 
  судових рішень
м. Вінниця, вул. Козицького, 46, оф. 7, 

www.berater.com.ua
тел.: (098) 883-883-7, (067) 908-01-63, 

 (097) 915-61-60, (0432) 67-14-77.

ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ
ТА ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ

(цегла, граніт, залізобетон)

Алмазна різка
та свердління
ОТВОРІВ В БЕТОНІ

тел.(096) 068-94-69

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!

Легко ковтається 
Не подразнює шлунок
Не має гіркого присмаку

ЦИТРАМОН НОВИЙ В КАПСУЛАХ

Показання: головний біль, мігрень, зубний біль,  м’язовий біль, 
біль у суглобах, підвищення температури, невралгія

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
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АВТОЗАПЧАСТИНИ
Запчастини до автомобілів 

DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta, 

CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Щорса, 8

(0432) 63-61-66

(067) 430-54-60

АВТОмагазин, АВТОсервіс
готівковий і безготівковий розрахунок

пров. Щорса, 7а
тел.: (067) 739-11-42

(066) 205-46-15
(063) 287-07 06

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

D&B
ÀÂÒÎÔÀÐÒ

Запчасти, аксессуары, химия, резина, 
глушители, электрика, электроника, тосол, 
фаркопы, бамперы, масла, аккумуляторы, 

амортизаторы, зеркала, лампы «Xenon»

ул. Д. Нечая, 55
(097) 999-80-43
(098) 104-52-56
(099) 555-36-87

АВТО-КИТАЙ
Авторемонтні послуги

Автострахування

Автиорозборка

вул. Немирівське шосе, 76

(0432) 69-52-82
(067) 405-71-47
(063) 189-32-45

Продажа б/у запчастин

Покупка аварійних авто

(0432) 57-54-73
(067) 430-29-93
(093) 806-50-77

pegass-auto.com.ua

ÑÏÄ
ÌÀÐÓÍßÊ
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Ремонт ходовой системы
Ремонт тормозной системы

Реставрация тормозных колодок на все 
виды транспорта (мопеды, легковые авто, 

микроавтобусы Богданы, Эталоны)

ул. Киевская, 14 а

ул. Стахурского, 17

тел. (067) 926-82-07

АВТОВИКУП Купуєм автомобілі у найкоротший термін у будь-якому 

стані: ідеальні, після ДТП, не на ходу, не розмитнені, 

оформленні на інваліда, проблемні або ті, які набридли. 

Послуги: автополіровка, профпідготовка авто до продажу, 

обробка днища. Послуги СТО, шиномонтаж, прокатка дисків.

 (067) 231-33-45

ÔÎÏ
ÙÅÐÁÀÖÊÈÉ Ñ.À.

ÀÒÅËÜÅ 
VIN AVTO

Все для автозвука.
Шумоизоляция, изготовление различных 

корпусов для саббуферов. 
Изготовление и установка автоакустики.

тел.: (050) 440-79-45

(063) 467-62-81

(068) 316-59-26

vk.com/id275364409

Перетяжка, ремонт:
сидений, потолков, дверных карт.

Автозвук, мультимедиа, сигнализации, 
шумоизоляция. Продажа, установка

ул. Келецкая,
ГСК «Ветеран+» бокс  №87
тел.: (067) 733-65-83

(067) 253-73-99
www.beautycar.at.ua

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ
Купуємо авто будь-яких марок, 

в будь-якому стані, після ДТП, 

проблемні. Дорого.

(097) 648-46-69

(063) 585-23-50 

ÒÎÂ “ÑÈÃÍÀË” Капітальний ремонт двигунів. 
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А

тел.: (0432) 61-27-94,

(098) 007-96-46, (063) 103-31-51

(0432) 55-38-05
2012signal@gmail.com

Стартери, генератори, комплектуючі 
на легкові, грузові авто і спецтехніку. 

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

вул. Пирогова, 148

тел.: (068) 785-44-49

(063) 105-44-99

(063) 660-94-74

autoSPA Центр сервісного обслуговування 
автомобілів. Професійна мийка, 

хімчистка, прання килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 700 до 2200

вул. Островського, 107

тел.: (0432) 603-673

(094) 905-06-73

АВТОКОНДИЦІОНЕР

Заправка, ремонтні послуги, діагностика 
спеціальної сільськогосподарської, 

вантажної техніки, легкових авто та автобусів

ул.Чехова, 13
(093) 055-33-30
(067) 767-82-97
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ДИЗЕЛЬ

СЕРВІС

АВТОМИЙКА

«МАЛІБУ»
Автомийка. Прання килимів

Працюємо з 8-00 
до  останньго клієнта

вул. Чехова, 45
(096) 989-66-94
(093) 617-33-63

АВТОШТОРМ

3
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МОТОТЕХНІКА

Продаж запчастин до вітчизняних 

та імпортних мотоциклів, скутерів, 

мопедів, бензокос, бензопил. 

Ремонт бензокос, бензопил.

Центральний ринок

(067) 858-17-77

мототехніка

(093) 756-40-18

бензотехніка

Велосипеды. 
Продажа, прокат, ремонт.

Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!.

5
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні перевезення до 3 тон 

різних розмірів і об’ємів
(Renault, Газель).

(067) 799-03-16

27
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ЕВАКУАТОР ЦІЛОДОБОВО
По місту, Україні за помірну ціну

Доставка вантажів 6-8м
Перевезення с/г техніки

(093) 004-08-55

(067) 836-13-93

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ
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ПАСАЖИРСЬКІ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

·Пасажирські перевезення комфортабельними 
автобусами по Україні, СНД, Європі (18-54 місць) 

·Організація туристичних подорожей
·Обслуговування урочистостей

·Організація індивідуальних турів
(відпочинок на морі, в карпатах і т.д.)

тел. (050) 927-15-51
(063) 486-34-36

www.ukrways.com.ua

БЕЗ УСТАЛИ Грузовые перевозки
Услуги профессиональных грузчиков

Квартирные, офисные переезды
Сборка, разборка, упаковка мебели

Вывоз сторительного мусора

(0432) 60-18-89 
(097) 272-31-12
(093) 192-53-56 
(095) 681-90-58
bezustali.com.ua

ВИВІЗ
БУДІВЕЛЬНОГО

СМІТТЯ

Демонтаж, вивезення будівельного 
сміття, глини + завантаження.

тел.:(0432) 46-58-89 
(063)190-84-98
(096) 688-89-76

ТОВ

«ГЕНІВЕР»

Надаємо послуги бульдозерів автокранів, 
самоскидів, екскаваторів. Пропонуємо 

геодезійні послуги та вивезення будь-яких
будівельних матеріалів

Липовецька, 6а оф. 501
(ТЦ «Віват»)

тел.: (0432) 62-24-40
(067) 430-80-82,
(067) 322-11-07
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8

Кранові послуги. 

Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

вул. Ватутіна, 1

тел.: (067) 430-49-91

Цемент «Зодчий»

Тримає міцно 

(067) 430-64-11
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75
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ТОВ «СЕРВІС-БУДКОМПЛЕКС» БЕТОН, РОЗЧИН 

ДОСТАВКА МІКСЕРОМ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ 

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ ВІД ВИРОБНИКА 

ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

МОНОЛІТ

вул. Київська 138-б,  
тел. (097) 560-72-16,  
факс  (0432) 55-10-32  

e-mail: nnmaster@mail.ru

ФОП Стасенко

Ламінат

«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum. 

Шпатлівка Evrogips, Saten. 

Сухі будівельні суміші Master

вул. Київська, 16

тел. (0432) 67-15-85

(098) 227-23-17

(067) 236-000-5

e-mail: stasenko1@mail.ru

ГУРТОВА БАЗА

«Буд-Майстер»

СПД Кікабідзе

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, щебінь, 

цемент, цегла, сітка кладки, пінопласт і комплектуючі, 

фарби, просочення для дерева . 

З ДОСТАВКОЮ

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

(067) 283-54-04 

Салон магазин
«Люкс-паркет»

пр. Юності, 44

тел. (0432) 56-12-31

(096) 187-35-72

svet_1976@ukr.net

магазин 
керамічної плитки

«КОМФОРТ»
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА

вул. Київська, 2

тел. (0432) 55-42-46

comfort.prom.ua

ПрАТ

«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 

з технологічними порожнинами 

марки М-100, М-75

9
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“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”
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Рідкі шпалери виробництва 
України, Польщі, Туреччини. 

Французькі натяжні стелі. 
Тканеві натяжні стелі кліпсо.

тел. (093) 303-76-75
(096) 809-56-22

e-mail: vinmirror@i.ua
www.vinmirror.at.ua

11

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

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

Можлива доставка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (067) 726-68-31

(067) 600-61-21

р

ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.

Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

12

Всі види асфальтувальних робіт
гарантія 3 роки

Послуги екскаватора та самоскидів 7-13 т

(0432) 69-35-68

(067) 983-25-56

39
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ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ

Електрозварювальні роботи, ремонт 
балконів під ключ. Розширення та оздоблення 
балконів. Встановлення металопластикових 

вікон, дверей. Швидко, якісно.

тел. (063) 294-60-20
(067) 962-53-32

САНТЕХНІК 
ПО ЗАЯВЦІ

Опалення, тепла підлога, 
водопостачання, каналізація, сантехніка, 

твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(067) 700-51-88

(093) 857-63-88 

(099) 378-02-43

ÑÕÎÄÈ Сходи з бетону 
будь-якої складності

(098) 528-68-89

(063) 475-39-32
www.lestnichka.com.ua

Всі види ремонтно-будівельних послуг.  

Поклейка шпалер, шпатлівка, гіпсокартон

Якість, порядність

(096) 422-19-06

(068) 379-51-52

Будівництво, ремонт, реконструкція, 
проектування, промислових, с/г, офісних 

та торгівельних приміщень 
Ліц № 555381 від 08.09.2010 р

Київська, 14 оф.702
тел. (0432) 52-46-96

(067) 747-41-81

ВБК - від фундаменту до даху
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ, 

житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів 

виробничого та соціально-побутового призначення.

вул. Залізнична, 13
тел.: (0432) 27-48-81, 

27-66-50
e-mail: vbk@vbk.com.ua

www.vbk.com.ua

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ: будинків, квартир, офісів, адмін 

споруд, кабельного телебачення, телефонних мереж

ПРОМИСЛОВИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ:

К.Л.-380, силових та розподільчих щитів, 

мереж та  пультів керування, проектування схем

(098) 380-74-88

(063) 149-02-89

ТОВ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-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

Асфальтування доріг, дворів при-
ватного сектору, промислових 

територій, парковок.

вул. Архітектора 
Артинова, 46, оф. 89

(0432) 69-35-68
(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

РІЖЕМ БЕТОН ЯК САЛО
АЛМАЗНА РІЗКА ТА СВЕРДЛІННЯ

ОТВОРІВ В БЕТОНІ

(096) 068-94-69
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Інтернет-магазин ЕлектроСток. 
Продаж електроінструменту 

та бензоінструменту.
Безкоштовна доставка по Вінниці, 

по Україні - Новою Поштою

тел.: (097) 330-73-78

(093) 314-60-62

www.es.vn.ua

ПП «ЄВРОБІЛД»
АРХІТЕКТУРНА ФІРМА

Проекти приватних будинків
Проекти громадських будинків
Проекти об’єктів промисловості
Дизайн інтер’єрів, середовища
Виготовлення макетів

вул. 600-річчя, 68
тел. (0432) 43-78-95

(067) 430-46-35
e-mail: eurobild11@gmail.com
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ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß
“ÏËßÑÎÂÈÖß”
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Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки.

вул. Соборна, 85,
каб. 12;

тел. (068) 786-31-30

Дизайн интерьера помещений,

3D визуализация, консультации

Хм. Шосе, 13 оф 405
(093) 919-77-60
(068) 316-71-99
www.cherdack.com

ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÉ 
ÄÈÇÀÉÍ

Ландшафтний дизайн від ідеї 

до втілення. Якісно та Швидко.

За справедливою ціною.

(097)353-34-15
valiok81@gmail.com

ÔÎÏ Ì²ØÓÃË² Â.².

Коплексний та професійний доглад за: 

садом, виноградником, газоном, 

декоративними деревами та кущами

(097) 026-09-06

(093) 776-19-70
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ

ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)
16
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Продаж обладнання, матеріалів, хімія та пре-
парати для басейнів та штучних водойм.
Будівництво під ключ та обслуговування 

басейнів та штучних водойм, «озер» . 

Червоноармійська,16А
тел. 50-80-18, 52-94-39,

(067) 420-12-18
aquamaster_vin@ukr.net

aquamaster.com.ua

18

ÊË²ÌÀÒ ÁÓÄ ÑÅÐÂ²Ñ
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Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів

· · · ·
·

· ·

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

САНТЕХНІКА 
ОПАЛЕННЯ, ВСЕ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

гнучка система знижок

вул. Київська, 78

тел.: (0432) 61-00-33
(067) 433-64-74
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ФЕНИКС
Отопление дома камином

каминные топки, биокамины, 
изделия из натурального камня, 

световые панели из оникса

(096) 440-56-96
(093) 748-48-43

fennix-kaminki.com.ua
alenafifa@mail.ru

Викачка вигрібних ям та туалетів
Об’єм 4 м3 . Довжина шлангу 40 м. 
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Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.air-conditioner.vn.ua

ул.Стуса д.8.

тел.: (0432) 60-31-50,

(097) 122-39-09,

(095) 884-32-22

www. hvac-profi.com

ÑÀÍÒÅÕÍ²Ê 
ÏÎ ÇÀßÂÖ²

Опалення, теплапідлога, 
водопостачання, каналізація, сантехніка, 

твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(067) 700-51-88

(093) 857-63-88

(099) 378-02-43

Проектування та монтаж
водопровідних

 та каналізаційних мереж

Повний технічний супровід
 з  отримання тихнічних умов, проектування, 

монтажу, обслуговуванні, 
заміні мереж, здача об’єкту в експлуатацію

Ліцензія! Якість! Гарантія!

(097) 488-20-61

(093) 501-07-20

ВАННА СЕРВИС
Реставрація ван рідким акрилом.

Ми гарантуємо якість наших послуг.

тел. (068) 706-75-15
www.vannaservis.in.ua
www.vannaservis.vn.ua

Твердопаливні котли, насоси, 
бензо-, електроінструмент.

Офіційний представник
 «Бармашзавод»

Некрасова, 119
т. (067) 433-19-35

Шмідта, 45
т. (067) 590-91-82

Сервіс  т. (067) 402-52-47

19

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
вул. Келецька, 58, 

тел./ф. (0432) 43-96-82

      тел.: (093) 601-08-66, 

(097) 410-74-41
www.vip-t.com.ua 

ÍÀÒßÆÍ² 
ÑÒÅË²

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання.

тел.: (097) 722-28-04

(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua
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Балкони, вікна, 
обшивка балконів

Профілі Vekka, Aluplast
(067) 96893-49

Центр утеплення 
фасдів та балконів.

Зварювальні роботи. 
Металопластикові вікна та двері

вул. Келецька, 1
тел (097) 974-42-98

(0432) 69-41-27
vin-balkon.at.ua

ВІКНА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

вул. 600-річчя, 72

тел. (0432) 69-50-78

(097) 293-64-75

ÏÏ «ÒÈÑÀ»
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

заміна склопакетів; регулювання, заміна 
фурнітури; заміна ручок та ущільнювачів;

виготовлення нових вікон та дверей.

ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ
 ÇÀË

ВІКНА металопластикові та з євробрусу.

ДВЕРІ броньовані і міжкімнатні.

Штори-жалюзі, захисні ролети.

Індивідуальний підхід.

вул. 600-річчя 66А

тел.: (0432) 57-53-22

57-53-23

(067) 264-31-52

www.antonik.com.ua

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 

високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

вул. 50-річчя Перемоги, 33

(2-й поверх)

(098) 346-83-88
(096) 695-11-64

вул. Коцюбинського, 11

ОДЯГ ДЛЯ ВІКОН

Металопластикові вікна, рулонні штори, 
бамбукові штори, жалюзі (вертикальні, 

горизонтальні). Ролети захистні.
Знижки для дилерів

пр-т. Юності, 43 А
ТЦ «Магігранд» 1 корп. 1 пов

вул. Зодчих, 2
ТЦ «Поділля Сіті» 2-й пов

(067) 786-57-16 
(063) 439-10-99
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 

балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.

Гарантія 5 років. Ціни від виробника

·Двері ·Ворота

·Алюмінієві конструкції

вул. 600-річчя, 72

тел. (0432) 69-50-78

(097) 293-64-75

пров. Цегельний,2

тел.: (0432) 65-55-90

(067) 911-64-06

(093) 315-01-66

www.milano.com.ua
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вул. Пирогова, 151А

тел.: (0432) 57-95-22, 57-30-82

факс: (0432) 57-19-30

elektrokontakt@ukr.net

www.elektrokontakt.com.ua 
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ТОВ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425» Виготовлення обладнання 
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ, 
щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.

Аерозольне та порошкове фарбування 
металевих виробів

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

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

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

ПП

«ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС»

ООО, 
ООО «ДИСКУС»

Разработка и производство ультразвуковых приборов для 
защиты помещений от грызунов, кротов, слепышей, для 

отпугивания собак, птиц. Обнаружители скрытой проводки, 
сигнализаторы опасного напряжения. Искатели трубопроводов. 

Приборы обнаружения скрытой электропроводки. 
Приборы для исключения случаев хищения электроэнергии

ул. Квятека, 27/20

(0432)-46-43-33 
diskus.spravka.ua
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СПД
САБАНЮК В.М. 

Огорожа з нержавіючої сталі

Зварювання аргоном
тел. (067) 426-64-29

Двери бронированные, решетки 
декоративные, киоски, лестницы, балконы. 

Доставка и монтаж.
Автосигнализация. Пластиковые окна.

Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19

(0432) 67-33-19, 35-16-50
(067) 774-04-35

ÂÈÐÎÁÈ 
Ç ÌÅÒÀËÓ

Виконуємо зварювально-монтажні 

роботи, будь-якої складності:

сходи, павільйони, ворота та ін.

(096) 983-86-00

(068) 211-97-15

e-mail: 417lilv@inbox.ru

ÒÎÂ “ÑÈÍÒÅÇ-ÑÎÞÇ”

ÂÈÐÎÁÈ
Ç ÌÅÒÀËÓ

Виготовляєм за індивідуальним 

замовленням ворота, козирьки, 

садові гойдалки, паркани, сходи

(097) 309-25-79
mnik80@meta.ua
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Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:

гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”

(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

вул. Д Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88

(067) 441-64-61
www.alutech.ua

rspgoravs@gmail.com

Закуповуємо в населення 
БРУХТ чорних металів.
Демонтаж та самовивіз

вул. Ватутіна, 1
(097) 751-38-22
(067) 430-01-19
(097) 445-10-05

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

26

Виробництво меблів на замовлення. Безко-
штовний дизайн проект.  Продаж меблевої 

форнітури. Порізка та продаж ДСП, ДВП. 
Поклейка ПВХ

вул. Червоноармійська, 57

(067) 759-05-60
(057) 876-11-02
(0432) 50-94-41
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м.Вінниця
вул. Кірова 12 склад 10 interplit-vinnitsa@ukr.net

 www.interplit.com.ua +38 (067) 432-38-16

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД» www.vndcompany.com.ua
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тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

www.vashi-mebli.vn.ua

Салон меблів
вул. Келецька, 117 Б

ТЦ «ШОК»

тел. (096) 344-73-07

ÒÅÕÍÎÑÊËÀÄ
Широкий вибір дрібної 

та габаритної техніки

Безкоштовна доставка

(0432) 52-88-02

(068) 210-04-58

tehno-sklad.com.ua

МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ, 
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.  

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

вул. Соборна, 97, тел. (096) 644-99-44

вул. Пирогова, 105, тел. 55-47-87

 пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)

вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК» 

 тел.: (098) 722-99-30, (097) 117-77-61

Розсувні двері до шаф-купе. 
Друк на склі, ДСП, МДФ. 

Піскоструй та кольорові малюнки. 
Стінові кухонні панелі.

вул. 600-річчя, 66 Б
(0432) 46-19-91,

(098) 606-51-99

(096) 421-27-45

ÌÅÁË² ÍÀ 
ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ

·кухні ·дитячі ·спальні

·шафи купе ·офісні меблі
Поклейка ПВХ

(096) 048-79-02
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ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

“ÏÀÐÒÍÅÐ”

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

(067) 911-20-90
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28

Понад 70 сучасних модний моделей суконь. 
Можливе замовлення за каталогом. 

Ціна доступна вашому гаманцю - від 1500 грн

ТЦ «Жовтень» бут 2-16

ТЦ «4 сезона» бут 2-20

(097) 402-33-84

(067) 856-13-06
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ТЦ «Жовтень»

2 пов. бутік № 2-8

Бутік «NINA» зправа перед 

мясним павільоном Ц.Р.

тел. (067) 954-70-03

Салон шкіри та хутра
вул. Коцюбинського, 11

(0432) 55-48-17

вул. Коцюбинського, 25

Фирменная джинсовая одежда
 по конкурентной цене! 

Супер цена на все джинсы 1499 грн.

(063) 994-87-82
(098) 222-26-69

http://vk.com/levis_vin

http://vk.com/originalamerican

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

ТЦ «4 сезони», бут. №10, 

вул. Коцюбинського, 25
ТК «Жовтень», бут. №1-14, 

вул.: Коцюбинського, 34
ТЦ «Алі-Баба», бут. №3, 

вул. Коцюбинського, 11
(097) 887-93-83

Мода для современных, стильных, 
уверенных в себе женщин, 

которые ценят безупречное качество  
и идеальный крой.

ТРЦ «Мегамол»

вул. 600 річчя,17

(096) 685-61-50

29

2
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АКВАРІУМ (067) 379-99-35

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

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
www.vto4ku.prom.ua
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ªÂÃÅÍ²ß
ШТОРИ  ТЮЛЬ

новий спеціалізований
салон-магазин

Немирівське шосе, 15, 

тел.: (0432) 55-10-14, 

(067) 431-13-49

ЛОПАТИНСЬКИЙ

САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1

(067) 775-27-48
www.sad-lopatina.org.ua

Запрошуємо до співпраці фермерів та оптовиків.

В наявності засобизахисту рослин, насіння провідних виробників,

мікродобрива, стимулятори росту рослин

добрива, агроволокно, теплична плівка, капельне зрошення,

Товари всі сертифіковані та належної якості.

вул.Артема 7

тел./факс (0432) 27-40-85
greenworld.vin@yandex.ua

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування

Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69

(067) 260-70-29
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САДЖАНЦІ

Саджанці різноманітних плодових дерев 
та кущів для Вашого саду. Імуннозахистні 

сорти плодових дерев. В наявності є яблуня, 
черешня, шовковиця, абрикоса, груша.

(096) 964-21-20

ИКОРНЫЙ ДОМ
Вкусно, доступно, полезно.

Икра всех сортов

(068) 998-75-59
(050) 729-76-91
icra.vin.com.ua
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Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

(0432) 56-45-74 

(0432) 56-49-19

www.loveluka.ua



76

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16

ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Уничтожение тараканов, 

насекомых, грызунов.

Дезинфекция авто, препараты

(0432) 27-67-66
(050) 415-98-88
(067) 981-32-71
(093) 980-91-64
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Оптова торгівля аксесуарами до 
мобільних телефонів.

Система знижок і бонусів
Доставка і гарантія на товар

(067) 707-27-24

(063) 889-99-93
mobilsab.com.ua

 

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

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

вул. Винниченка, 32/2

тел.: (063) 649-14-60

www.tehniko.com.ua
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вул. Фрунзе, 32
тел.: (0432) 69-38-46

69-32-82
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО
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Стрижки, зачіски,
колористика

Апаратні, класичні
та спа-процедури

Манікюр, педикюр,
нарощування та 
дизайн нігтів

Святковий, щоденний,
нарощування вій,
корекція брів

Малюнок та живопис,
декор, комп’ютерний
дизайн

Перукарське
мистецтво

Косметологія
та масаж

Нігтьовий
сервіс

Візаж та
дизайн обличчя

Дизайн інтер’єру
та ландшафту

- обладнані аудиторії
- сучасні програми навчання
- 100% практика та стажування
- професійні педагоги
- офіційний диплом
- гарантоване працевлаштування

Новітня методика навчання з «0»:
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ВИГОТОВЛЕННЯ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(не інтернет)

(098) 524-25-81

(063) 050-77-86
diplom-lux@mail.ru

ÀÑÒÐÎËÎÃ
ÁÎ×ÀÐÎÂÀ
ËÞÄÌÈËÀ

Винницкий филиал Киевской 
школы практической 

астропсихологии «Селена» 

ДОПОМОГА 

СТУДЕНТАМ

РЕФЕРАТИ. КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ

Магістерські. Дипломні роботи

Презентації. Практичні роботи. ІНДЗ

вул. Космонавтів, 42

тел.: (063) 747-20-92

(093) 949-88-96

(097) 949-52-12

vin.internet-salon@yandex.ru

Д

СТ
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Заснований 1931 року. За час свого існування підготував близько 20 тис.  
молодших спеціалістів і бакалаврів. 

Коледж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста та ступенем бакалавра:

До послуг студентів 
43 сучасних навчальних кабінети і лабораторії, 5 майстерень, спортивні зали, 
стадіон, спортивний майданчик зі штучним покриттям, бібліотека, читальний 
зал, комп’ютерний центр, 2 гуртожитки, їдальня, центр первинної медичної  
допомоги.
В коледжі працює 45 гуртків, з них – 25 предметних гуртків, 9 спортивних секцій,  
11 колективів художньої самодіяльності, серед яких 7 мають звання народного.

Виробничу практику студенти проходять на базі кращих дошкільних  
навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл м. Вінниці і Вінницької області, на 
підприємствах різних форм власності, у банківських установах.

Форма навчання – бюджетна і контрактна. 
Студентам виплачується стипендія.
Диплом випускника – державного зразка.

21019 м. Вінниця, вул. Нагірна, 13 (Старе місто). 

Довідки за тел.: (0432) 55-68-79, факс (0432) 68-62-25

Е-mail: vgpk_vstup@ua.fm

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
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Автошкола «7777» запрошує 
на навчання водіїв категорій: 

А, А1, В, С, С1

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777, 

(097) 09-7777-9
www.avtoshkola7777.vn.ua

43

Популярная во всем мире 
танцевальная фитнесс-программа, 

основанная на латинских и мировых ритмах 
Классы проходят: ПН, СР, ПТ - 18:00 и 20:00

Центр «СЭНСЭЙ»  
Ул. Коцюбинского,43.

тел.: (093) 410-68-00 , 
(096) 887-80-45

vk.com/zumba_ns
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
БАТЬКІВСТВА

Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі 
(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років). 

Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія. 
Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія. 

Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог. 
Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Р. Скалецького 40-А

тел.: (097) 348-25-77

(099) 186-58-25

(093) 779-96-10

www.babycenter.com.ua

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ Здам в оренду офісні, виробничі, 
складскі, приміщення, 

столярний цех з обладнанням, 
холодильні камери, овочесховище

(050) 461 -63-80

(0432) 27-83-16

ALEMANA

студія танців

Проводиться набір дітей 
з 3-х років та дорослих.

Клуб майбутніх чемпіонів чекає на Вас!

Келецька, 27
(097) 411-11-96
(097) 168-88-66
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Найбільший вибір
нерухомості 

для вас - АН «Олімп» 

пр. Юності, 44 
(0432) 46-10-84, 
(067) 951-14-20

olimp-unost@meta.ua

ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

 “ÄÎÁÐÈÍß ² ÊÎ”

Експертно-технічний

центр

«Професіонал і К»

Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 
транспорту при оформленні спадщини, 

дарувння, договору купівлі-продажу

вул. Соборна, 28 оф. 306 
(0432) 67-06-41
(050) 313-44-02
(050) 224-90-27
(093) 634-07-69
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Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, 
консалтингових та юридичних послуг, які 

виконуються висококваліфікованими аудиторами 
та досвідченими спеціалістами в сфері фінансів, 

економіки, податків та права. 
Досвід роботи більше 17 років!

Хмельницьке шосе,13
оф. 103-105

тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19

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

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ
ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ

ÖÅÍÒÐ”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

вул. Едельштейна, 6, оф. 7

вул. Театральна, 7/24

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

(067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

Оцінка квартир, будинків, земельних 

ділянок та іншої нерухомості різного 

цільового призначення від 250 грн.

(096) 198-42-99

(063) 883-96-61

ОЦІНКА 

МАЙНА

Оцінка нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Оцінка УМК, акцій 
та бізнесу. Судові експертизи. 

Землевпорядні та геодезичні роботи.

вул. Соборна, 67,
 кімната, 209

(0432) 53-17-13
(067) 770-77-90

ЦЕНТР «ЕКСПЕРТНА 

ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна 
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерцій-

ної нерухомості, комунального та державного майна), 
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання, 

майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування.

пр. Юності, 18, оф.805
(ТРЦ Дастор)

тел. (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82

www.expert.prom.ua

ФОП Шуткевич В.Е. Оцінка для цілей оподаткування, бізнесу та 
нематеріальних активів, нерухомості, транспорт-

них засобів, обладнання, літальних апаратів та 
судноплавних засобів, іншого рухомого майна.

вул. 40 річчя Перемоги, 27

тел.: (0432) 57-22-28

(067) 441-64-61

уууууууууууууууу

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

Оцінка майна
ФОП Горобець В.В.

Оцінка майна для дарування, успадкування, 
купівлі-продажу та обміну нерухомості,  

автотранспортних засобів  
та земельних ділянок

вул. Хлібна, 3. кім. 7

тел. (0432) 56-25-18,

(067) 300-10-48
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АДВОКАТ

Шевчук А.А.

ЮК «Шевчук А.А. та партнери» 
надає всі види юридичних послуг 

та обслуговує господарську 
діяльностьпідприємств

вул. Соборна, 52, оф. 4 
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28
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ЮРИСТ

КОКУЦА
Євген Дмитрович

·сімейні справи ·спори пов'язані із 
спадщиною ·земельні, трудові, 

житлові спори ·юрист по ДТП · юрист 
по банківських справах та ін

вул. Соборна, 28, оф. 300
тел.: (096) 341-48-35

(093) 119-69-42
(066) 47274-47

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÖÅÍÄÅË²ÍÀ
ÎËÅÍÀ ÂÀËÅÐ²¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Всі види нотаріальних дій. 
Консультації безкоштовно

Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800, 
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний

50-річчя Перемоги, 30

тел.: (0432) 26-35-55

(050) 313-07-78

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÂË²×ÅÍÊÎ 

Àííà Â³êòîð³âíà

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Соброна, 46/25,
2-й пов 

тел.: (0432) 52-49-44
(098) 002-55-25

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

Í²ÄÇÅËÜÑÊÀ
²ðèíà ªâãåí³âíà

Вінницький районний 
нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Острозького, 47/3

тел.: (0432) 55-09-84

57-27-87

(067) 976-06-26

e-mail: nie9760626@gmail.com

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÎÂÀËÜÎÂÀ 

Â²ÐÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.

вул. Гоголя, 1, кв 1

(навпроти Універмагу) 

тел.: (0432) 69-30-11,

35-82-70

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÞÐ×ÅÍÊÎ

ÑÂ²ÒËÀÍÀ 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Пн.-Пт. - з 1000 до 1800,

Сб 900 до 1500,  Нд - вихідний 

вул. С. Наливайка, 19
(біля пожежної частини)
тел.: (0432) 56-29-58
т/ф. (0432) 67-71-93

(067) 741-55-88

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÒÊÀ×ÓÊ
Ìàðèíà Âëàäèëåí³âíà

вул.5 0-річчя Перемоги, 37

тел.: (0432) 55-42-20

27-66-62

(050) 573-13-23

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÑÊÓÒÅËÜÍÈÊ
²ÍÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

Надання правових консультацій.
Оформлення спадщини. Видача свідоцтв.

Посвідчення договорів, заповітів, 
підписів, довіреностей.

пр. Коцюбинського, 78 В

тел.: (0432) 55-68-50

(050) 570-72-63

(098) 221-23-93
e-mail: inna_flowers@hotbox.ru
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ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÄÐÎÁÀÕÀ Â. Î
ÄÐÎÁÀÕÀ Î.Ä 

Нотаріальна контора Вінницького р-ну.

Купівля-продаж, дарування, міна, 

довіреності, заяви, копії.
Працюємо Пн-Пт 900 -1800, пер. 1300 -1400  . Сб, Нд - вихідний

вул. Михайличенка, 10. кв 2

e-mail: viktor.notar@gmail.com 

тел.: (0432) 67-17-77
61-15-00

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ªÂÑÒÐÀÒÎÂÀ

Îëåíà 
Îëåêñ³¿âíà

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Виїзд додому , в лікарню, 

на підприємство 
у випадку необхідності

вул. Архітектора 
Артинова, 41, кв. 2
тел. (0432) 61-15-35

(097) 595-82-16

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏËÀÕÎÒÍÞÊ 

ÎËÅÍÀ ÂËÀÄÈËÅÍ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 

ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. 50-річчя Перемоги, 37

тел.: (0432) 27-66-32

55-42-20

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÌÓËÜÒßÍ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 

ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул.5 0-річчя Перемоги, 37

тел.: (0432) 55-42-20

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈË²ÂÍÀ

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÁÀÉËÅÌÀ
²ÐÈÍÀ ÄÌÈÒÐ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: з 900 до 1800

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÍÀÄÎËÜÑÜÊÀ
Òàìàðà Ïåòð³âíà

Вінницький районний нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Хмельницьке шосе, 14

тел. (0432) 67-33-34

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×

вул. 50-річчя Перемоги, 27

тел.: (0432) 63-26-63

26-57-35, 69-04-42
lukashenko1812@rambler.ru

www.notarvb.vn.ua

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÏÎÂÀ

²ðèíà Àíàòîë³¿âíà

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Часи прийому з 930 до 1800

Субота, Неділя - вихідні.

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÎËÅÑÍ²Ê

ÎËÅÃ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Пн.-Пт. - з 900 до 1800,

Сб - за домовленістю,  Нд - вихідний 

вул. Островського, 29

т/ф. (0432) 61-66-90

(067) 146-72-36

okolec@gmail.com
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ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÐÎÖÅÏÊÎ

ÀÍÍÀ ÎËÅÊÑ²¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1400 
Неділя - вихідний.

вулиця
Інтернаціоналістів 12/76
тел. (0432) 56-02-97

54-82-02

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÞËÜÊÎ

Ë²ÀÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

Немирівський районний нотаріальний округ
Графік роботи: Пн.-Пт.: з 900 до 1700 

Перерва з 1300 до 1400

Субота, неділя - вихідні.

м. Немирів, вул. 

Горького, 92

тел. (04331) 2-24-22

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÄÎÌÁÐÎÂÑÜÊÀ

²ÍÅÑÑÀ ªÂÃÅÍ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400

Субота за домовленістю
 Неділя - вихідний.

вул. Першотравнева, 50 кв.1
тел.: (0432) 67-01-81

(067) 492-38-71

(063) 304-10-53 

d.inna71@mail.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ

ÞË²ß Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700 
Неділя - вихідний.

вул. Першотравнева, 166
тел.: (0432) 66-26-90, 

66-24-46
(067) 430-57-80

ostapenkojulia.vin@rambler.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÂËÞÊ

²ÐÈÍÀ ²ÂÀÍ²ÂÍÀ

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁªËÀß

ÎÊÑÀÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ.
Договори купівлі-продажу, дарування, 

довіреності, заяви, спадщина та ін.

вул. Київська, 4, оф. 207

(в приміщенні Віноблдрукарні)

тел.: (0432) 67-10-56

(067) 383-32-82

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÁÎÐÒÍ²Ê
ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÎÐÎËÜ

ÎËÅÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1730,
Сб -з 830 до 1400,Нд - за домовленістю.

вул. Примакова, 23, оф. 4
(старе місто) 

тел.: (0432) 63-60-20,
(067) 566-25-41

e-mail: me76@mail.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ËÀÂÐÅÍÎÂ
²ÃÎÐ ÀÍÀÒÎË²ÉÎÂÈ×

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÍÀÄÎËÜÑÜÊÀ
Îëüãà Àíäð³¿âíà

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24

тел. (0432) 27-03-32

(096) 442-02-08
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50

Цікаві пропозиції по турах
Екскурсійнй тури по Україні.

Страхування, візова підтримка.
Знижки постійним клієнтам

вул. Академіка Ющенка, 8,оф. 106

тел.: (0432) 60-26-90

(067) 494-62-43
office@achemodan.com

www.achemodan.com

49

ГАЗЕТА

«ТРУДОУСТРОЙСТВО»

Шукаєте працівників?

Ми Вам допоможемо.
(0432) 27-89-29

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

Можна без д/р. Особисті якості: 
комунікабельність, стресостійкість,

відповідальність, впевненість. 

пл. Гагаріна, 2

тел.: (0432) 57-24-69

(096) 686-34-26

(063) 825-23-05

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

00 00

00 00
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Пляжний відпочинок
Екскурсійні тури.

 Авіа та ж/д квитки.
Візова підтримка. Страхування

Хмельницьке шосе, 13

оф.102
тел. (0432) 69-20-10

(063) 743-83-68
(050) 313-87-67

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â

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

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

ТЦ “ПЕТРОЦЕНТР”, 2 пов.

пр. Коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30

(063) 722-92-66

Пасажирські перевезення на замовлення. 
Екскурсії. Подорожі в Карпати 

та на відпочинок до моря
Автобус «SETRA» (Німеччина)

тел. (0432) 66-07-08

(067) 430 91-74

(066) 090-67-08
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вул. Соборна, буд. 85, оф. 1, 

тел. (050) 384-24-84, 

(095) 280-65-75, (0432) 35-57-76 

www.pereklad-vn.com.ua 

letstranslete@gmail.com

БЮРО 

ТЕХНІЧНИХ І 

ЛІТЕРАТУРНИХ 

ПЕРЕКЛАДІВ 

вул. Пирогова, 23б

ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)

(0432) 69-29-29, 55-08-29

(063) 634-28-28, (067) 99-067-45

www.translation.ua

Х 

Санатарно-готельний комплекс
Здача номерів подобово. 

Суміщення лікувальної бази 
санаторію «Преміум Поділля» 
з комфортним проживанням.

м. Хмільник
(050) 461-41-41
 (097) 754-36-12

premium-podolie.com.ua

51
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Всі види перекладів (усні та письмові 
ТЕРМІНОВО) Нотаріальне засвідчення. 
Легалізація документів, проставлення 

штампу “Апостиль”в МінЮсті, МЗС, МОН, МОЗ, 
консульствах іноземних держав

вул. Пирогова, 23, офіс 50 

тел.: (0432) 57-85-53, 55-08-57

(098) 263-08-27, (050) 503-93-26 

www.vinwelcome.org.ua
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54

ÀÒÅËÜÅ
«ËÅ-ÂÈ»

Все виды услуг
Пошив на заказ

Пошив постельного белья
Ремонт одежды

ул. Кропивницкого, 12

(067) 912-99-09

(067) 787-79-86

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ 
ÀÒÅËÜÅ -

ÏÐÎÊÀÒ
ÊÎÑÒÞÌÎÂ

Детские костюмы на любую тему. 
Широкий выбор школьной формы. 

Прокат, пошив новогодних, концертных, 
национальных костюмов, фраков, 

вечерних платьев. 

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

(067) 422-02-75, 
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00

www.atele-arlekin.com

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія. 

Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

ÑÅÐÂ²Ñ-ÖÅÍÒÐ

пл. Жовтнева, 1

готель “Південний Буг”

тел.: (0432) 67-12-56

www.dataprint.vn.ua
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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.: 900-1800, сб.: 900-1500, нд.: вихідний

 (067) 622-56-62
www.interservice.vn.ua

55

echo-group.biz
darkterior@bigmir.net

ІНТЕРНЕТ КЛУБ Інтернет. Ігри. Набір. 
Ксерокопіювання. Друк. Сканування. 

Реферати, курсові, контрольні.

вул. Космонавтів, 42 

тел.: (093) 949-88-96,

(063) 747-20-92, 

(097) 949-52-12

vin.internet-salon@yandex.ru

Создание сайтов

Продвижение в поисковых системах

Рекламма

(096) 502-15-46

(093) 393-41-84

weboss.com.ua

97

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

Надаємо послуги по охороні 

підприємств, організацій по 

доступних цінах

вул. Хмельницьке шосе, 145

6 поверх, кім. 601

тел. (067) 430-25-60

вул. Фрунзе, 32

тел.: (0432) 69-38-46
(066) 025-23-11
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

ÏÏ
“ÀÒ²Ñ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” (097) 486-04-82

u
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ТОВ

«Гранітний 

парус»

Вироби з граніту
Пам'ятники, підвіконня, сходи, плитка, 

вази, столешні та багато іншого.
Ціни від виробника

Він. Хутори
вул. Леніна, 3

(0432) 60-16-73
(097) 219-19-07
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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

59

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок, 

шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП «Ювілейний» 1 пов.

тел.: (0432) 57-62-47,

(067) 430-46-71

 

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.

Реставрація фотографій, покпащення  якості фото

(067) 432-26-33
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ÏËÎÒÅÐ вул. Некрасова, 25
БК “Хімік”, 2 поверх, каб. 216

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru

 

Візитки, флаєра, буклети, плакати, 
банера, шкільні стенди, вивіски, 

таблички, штендери, лайтбокси...
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ

вул. Фрунзе, 4, («Хімзавод»)
(096) 37 25 807
(063) 29 69 422

vk.com/alexandr.status
 status.agroup@gmail. com

Студійна та виїздна зйомка. 
Весільне фото. 

Випускні альбоми. Портфоліо

Лебединського, 34
3 пов., оф. 25

(067) 713-91-82
(063) 387-78-36

vk.com/fotovog
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Професійне ФОТО

та ВІДЕО в форматі FULL HD

тел.:

(067) 737-43-65

(063) 289-02-89

Профессиональная фотосьемка, 
выпускные альбомы, портфолио, 

семейное, детское фото.

тел. (063) 605-18-06
Люда 

тел. (093) 115-84-23
Надя

www.vk.com/club597900644

ВИДЕОСЪЕМКА Поможем не только вспомнить, 
но и показать события праздников 
съемка на 2 камеры фиксирует все 

незабываемые моменты.

(097) 073-63-48
(063) 504-22-60

livesee.com.ua

http://vk.com.ua/livesee
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Салон весільної та вечірньої моди.

Розробка і фабричний пошив суконь 

за вашими ескізами

вул. Коцюбинського, 31

(098) 583-83-93
(093) 617-71-72
www.slanovsky.vn.ua

Ведучий чи тамада
на весіллі твоєї мрії ?

Event-студія святкових подій-Magik

(063) 320-24-56
(067) 430-03-34
www.vin-tamada.com/articles
vk.com/tamada_sergei_ruslana_vinnitsa 
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Профессиональная ведущая-певица

Свадебный DJ с широким выбором музыки

Свадебная фотосъемка, изготовление фотокниг

Ведущая (063) 756-87-33

DJ (068) 041-66-65

Фотограф  (067) 433-92-70

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ
Оригинальный сценарий

Ведущие и аниматоры
Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

(0432) 57-51-97

(067) 669-99-86

(063) 955-51-90

ÊÀÏ²ÒÎØÊÀ Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»

Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри, 

сюрпризи, музика, танці

(0432) 46-82-05,

46-17-93

(097) 131-94-31

тамада

Олена

Проведення весіль, ювілеїв, 
корпоративів за індивідуальним 

сценарієм. Море казкових емоцій. 
Весільний та святковий макіяж

(093) 303-41-21

(067) 394-86-70
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НАДУВАНЧИК

Професійне оформлення весіль, 
днів народження, ювілеїв, дитячих свят 

повітряними кульками. 
Виготовлення конструкцій із кульок 

будь-якої складності

(097) 239-04-76

(063) 286-80-52
vk.com/club49977296

Деревяные бабочки 

ручной работы

(093) 385-05-75

(093) 941-10-95
www.handwares.com

 Авторське плетіння металевих 
прикрас з використанням 

натуральних каменів

(097) 213-10-08
e-mail:smatoval@yahoo.com

vk.http://skrynyava/sl

Ексклюзивні

вироби з дерева
тел. (067) 790-44-80

www.mrtomas.com.ua



108

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16

Студія подарунків ручної роботи 
та весільник аксесуарів

·весільні запрошення ·бонбон’єрки
·листівки ·альбоми ·книги побажань

тел. (067) 914-29-75

(067) 426-64-73

66

Мы предлагаем Вам огромный выбор 
бижутерии и кожгалантерейных изде-

лий по приемлимым цена.
 Сделай себе подарок!

ул. Скалецкого, 7, 2 этаж 
ТЦ «Омега», бутик № 9

(063) 275-87-02
(067) 274-25-32
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Оригінальні секс-іграшки

та інтим-товари з Європи
Турбота про кожного клієнта!

вул. Некрасова, 65

ТЦ «КУМ»

тел. (050) 451-87-19

ВІЗАЖИСТ
Макияж на профессиональной 
итальянской косметике «Libre» 

Свадебный, вечерний, деловой,
 дневной, возрастной.

(097) 921-24-82

(093) 454-01-15
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Стрижки, зачіски,
колористика

Апаратні, класичні
та спа-процедури

Манікюр, педикюр,
нарощування та 
дизайн нігтів

Святковий, щоденний,
нарощування вій,
корекція брів

Малюнок та живопис,
декор, комп’ютерний
дизайн

Перукарське
мистецтво

Косметологія
та масаж

Нігтьовий
сервіс

Візаж та
дизайн обличчя

Дизайн інтер’єру
та ландшафту

- обладнані аудиторії
- сучасні програми навчання
- 100% практика та стажування
- професійні педагоги
- офіційний диплом
- гарантоване працевлаштування

Новітня методика навчання з «0»:
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СТУДИЯ

Т А Т У

Тату. Татуаж губ, бровей, глаз. 
Лазерное удаление тату и татуажа. 

Пирсинг. Обучение. Магазин.

ул. Архитектора 
Артынова, 51

тел.: (067) 274-91-48
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ДЕПІЛЯЦІЯ

ДЛЯ ВСІХ
Депіляція, віск, шугаринг.

Тату блисками, хною. 
Бікіні дизайн. Навчаю. 

Продаж засобу для шугарингу

(098) 387-18-33

(063) 142-14-09

МАСАЖ-

КОСМЕТОЛОГ

Аницелюлітний контур-масаж,
вакуумно-баночний масаж, профілактичний 

масаж, атицелюлітне обгортання.
Ціна приємно здивує!

Нарощування і корекція вій від 100 грн.

(063) 635-30-78

(067) 797-44-97

(093) 780-13-42

ПЕРУКАРНЯ Чоловічий та жіночий зал.
Сучасні стрижки. Стрижка гарячими 

ножницями. Манікюр, педикюр. 
Нарощування нігтів. 

Покриття нігтів гель-лаком

Хмельницьке шосе, 6, 

тел.: (0432) 52-47-99

 (096) 702-42-38

Татуаж губ, бровей, глаз, обучение

Создание индивидуальных ескизов

вул. П. Осипенко, 18

(за Собором вниз)

(093) 795-11-02

ПЕРУКАРНЯ

«КЛАРІС»

Чоловічий та жіночий зали
Манікюр, педикюр, депіляція

Візаж, нарощування нігтів, вій.
Косметолог

вул. Ломоносова, 54
р-н Педучилища
(067) 854-29-25

69
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Готельний комплекс та хостел
Помірна ціна за гарну якість,

від 80 до 300 грн. Шведський стіл
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць

(0432) 27-37-13
27-09-60

(067) 433-30-25

70
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САУНА 

КРУГЛОСУТОЧНО Сауна. Джакузи. Басейн. 

2 комнаты отдыха.

ул. 600 летия, 66 А
тел.: (0432) 51-56-58, 

(068) 293-39-44, 
(093) 116-43-01

«Аквамарин» - 
спортивный комплекс  для всех!

Индивидуальный подход – 
наш имидж! 

71

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
«ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

Українська кухня. Паркування на 30 машин
4 -зали (25, 30, 200, 450 чоловік).

Вартість банкетного меню 170-220 грн.
Майданчик для виїздних церемоній

смт. Турбів, 

вул. Миру,147

тел.(067) 432-43-21
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Для цінувальників східної культури 
справжнього кальяну.  Дуже великий вибір 

тільки якісного табаку. Східні солодощі.
 Демократичні ціни. TV. Wi-Fi

вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56

(0432) 67-37-71, 
67-17-69

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

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

Сауна. 

смт. Стрижавка

4-й км Київської трасси

тел.: (0432) 58-51-66

(096) 355-69-87

Європейска кухня, алкогольні напої, 
кава еспресо, чай. 

Бізнес-обіди. Більярд

вул. Келецька, 66

(0432) 56-15-12

(098) 430-30-61

Ідеальна база відпочинку. 
Альтанки. Баня на дровах. 

Ресторан. Готельні номери зі зрубу. 
Пляж з шезлонгами. Верхова їзда

(095) 927-93-95
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72

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ДОРОСЛИХ

(093) 881-62-25
(067) 998-94-43

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

ЇДАЛЬНЯ 00 00  

РЕСТОРАН Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса 
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне 
паркування. Українська та європейська кух-

ня. Чудове місце Вашого відпочинку 

2-й км. Хмельницького шосе

тел. (0432) 56-76-97, 
69-11-90

(067) 715-97-67

ЕЛІТНИЙ КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ ПРОПОНУЄ:
Банкетна зала - 200 чол., VIP-зала - 30 чол.
Оренда: альтанок з мангалом - від 200 грн.
будиночків від 350 грн. Лазня від 160 грн

басейн від 50 грн.

с. Зарванці, вул.Зоряна, 1 
тел.: (0432) 52-91-44, 

52-91-33.

КЕЙТЕРИНГ Профессиональная организация 
выездных фуршетов, банкетов, 

корпоративных и частных 
мероприятий любго формата

(067) 661-08-33
(063)292-73-19

kaktuz.in.ua

Смачна піца на різні смаки 

з терміновою довтавкою 

до вашого столу. Цілодобово

(097) 086-05-58

(093) 617-06-81
Pizza-y-senya.jimdo.com

Банкетні зали на 20, 60, 150 чол.

Домашня кухня. Альтанки.

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького шосе

тел. (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86

Ï²ÖÅÐ²ß
Доставка піци 

та іншої смакоти, що є в меню

вул. Келецька, 111

тел. (0432) 57-57-57
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74

Психолог Короцінська Юлія Анатоліївна 
Робота з дітьми та підлітками

Індивідуальні та сімейні консультації

Набір у групи особистісного зростання
(067) 146-72-54

73

ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÂÑÅÃÎ

ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ
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ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÌÅÒÎÄ
ËÀÄÈÍÈ

Ваше предназначение в жизни? Составление 
персогальной карты судьбы и персональное 

консультирование. Совместимомть с партнером, 
исцеление отношений. 

Какой вид деятельности Вам подходит?

(093) 29-30-700

(050) 56-13-528

Запитуйте в аптеках міста. 
ЦИТРАМОН новий в капсулах.

Легко ковтається, не подразнює шлунок, 
не має гіркого присмаку.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ  

БУТИ  ШКІДЛИВИМ 

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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`
м. Вінниця, вул. Кропивницького, 1  / Соборна, 35  тел.: (0432) 52-77-37, (067) 942-94-84

www.sluh-vinnitsa.com.ua

Ми є офіційним представником SIEMENS AT на території Україні.
Завжди в наявності весь асортимент 
слухових апаратів SIEMENS (більше 100 моделей).
Офіційна гарантія 2 роки, декілька сервісних центрів
Наши фахівці пройшли навчання за стандартами виробника.
Тестування апаратів - БЕЗКОШТОВНЕ
Скрінінг слуху - БЕЗКОШТОВНИЙ
Налаштування апаратів – БЕЗКОШТОВНЕ

76

Пропонуємо натуральні лікарські трави, гриби, 
масла, косметичну сировину, чаї та соки. На-

туральнна кава, продукти бджілництва, насіння, 
настоянки, сухофрукти, алтайські бальзами та 
масла. Трави коріння та спеції з Індії та Китаю.

(093) 794-25-58

(066) 007-29-35

lechec.com.ua

Медична, психологічна

та спортивна література

Медичний одяг
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АПТЕКА
NSP

Оздоровительные программы для всех 
систем организма. Программа 
ощищення организма, а также 

диагностики организма при помощи 
различных аппаратов

(067) 797-76-23

(093) 682-88-55

www.natr.vn.ua

77
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß»

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание.

ул.Пирогова, 119 а

тел.:  (0432) 68-05-03,

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 от 07.06.2013

Вінницький 
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР»

Широкий спектр ветиринарних та 
лабораторно-діагностичних послуг.

Стаціонарне лікування. 
Готель для тварин

вул. Нансена, 1,
вул. 30 років Перемоги, 16

(0432) 57-65-15, 60-20-33
(067) 430-94-91
(097) 970-99-77
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Назва
Розмір

см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 350

Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 590

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 490

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 790

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 590

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 1000

Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 580

Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 350

Блок на першій сторінці (внутрішній) 225 1 1 580

Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 450
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26. Салони меблів. Меблі на замовлення _______61
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30. Сувеніри. Годинники. Акваріуми_____________71
31. Текстиль. Рукоділля. Все для шиття  __________72
32. Декоративні рослини, квіти ________________72
33. Продукти  харчування ____________________73
34. Спецодяг. Засоби захисту __________________74
35. Спортивні товари_______________________76
36. Побутова хімія. Миючі та дизенфікуючі засоби  __76
37. Комп’ютерна. Телефони. Програмне забезпеченя  _78
38. Канцелярські товари. Папір. Книги ___________78
39. Мисливство. Рибальство  __________________77
40. Пакувальні матеріали та обладнання ________78 

ПОСЛУГИ
41. Навчання. Спортивні клуби. Навчальні заклади__79
42. Автошколи  ____________________________82
43. Студії танців ___________________________82
44. Розвиток дітей  _________________________83
45. Нерухомість ___________________________83
46. Аудиторські, бухгалтерські, 

експертні послуги та експертиза_____________84
47. Юридичні послуги _______________________86
48. Нотаріуси ___________________________88
49. Робота  _______________________________91
50. Туристичні послуги. Санаторії_______________91
51. Активний відпочинок____________________93
52. Бюро перекладів ______________________93
53. Пошив та ремонт одягу. Ательє _____________94
54. Сервісні центри ремонт 

комп’ютерної та побутової техніки ___________95
55. WEB дизайн . Інтернет-салони  _______________96
56. Охоронні фірми, системи. Сигналізація ________97
57. Ритуальні послуги  _______________________97
58. Ритуальні вироби  _______________________98
59. Клінінгові компанії. Хімчистки. Пральні  ______99 

ПОЛІГРАФІЯ
60. Поліграфічні послуги. Зовнішня реклама. 

Пластикові картки_______________________99 
ВСЕ ДО СВЯТА

61. Фото-, відеозйомка _____________________101
62. Весільні салони _______________________103
63. Ведучі свят. Тамада. Шоу-програма. _________103
64. Святкове оформлення.  

Дизайн. Флористика. Аксесуари  ____________106
65. Ювелірні вироби_______________________108
66. Весільний кортеж ______________________108
67. Товари для дорослих ____________________110
68. Салони краси. Перукарні _________________110
69. Готелі _______________________________113
70. Сауни. Лазні ___________________________114
71. Ресторани. Бари. Кафе. Їдальні _____________115 

МЕДИЦИНА
72. Медичні та стоматологічні послуги_________122
73. Фітнес. Дієтологія ______________________123
74. Послуги психолога______________________123
75. Медичні товари________________________124
76. Біологічно-активні препарати ____________125
77. Ветеринарна медицина. Зоотовари   _________126

ЗМІСТ ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ-ДОВІДНИК  „ВІННИЦЯ” 
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Свята та події травень 2015 р.___________________2
Зміни в законодавстві щодо надання пільг_________3
Кефалогематоми____________________________4 
Бережіть ліс _______________________________5
У Вінниці змагалися маленькі гімнастки ___________5
Реєстрація похідних речових прав
на земельні ділянкис/г призначення _____________6
Новели законодавства щодо реєстрації похідних
речових прав на земельні ділянки с/г призначення___6
Зміни щодо реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки ________7
Нотаріуси набувають право реєструвати договори 
оренди земельних ділянок с/г призначення _________7
Особливості державної реєстрації похідних 
речових прав на земельні ділянки с/г призначення___8 
Щодо уточнення повноважень нотаріусіві __________8
Державна реєстрація речових 
прав на земельні ділянки _____________________9
Нотаріуси отримали доступ 
до державного земельного кадастру _____________9
Рецепти__________________________________10

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ

У нас є все 
для тих , хто був Вам 

найдорожчим ...

www.rekviem.vn.ua

(0432) 61-69-58, (067) 430-12-27 
(цілодобово)

ПОВНИЙ СПЕКТР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

вул. Кірова, 12;  вул. Фурманова, 2

· Супровід господарської діяльності
   юридичних осіб  та ФОП 
· Майнові в т.ч. банківські спори
· Реєстрація / припинення 
   юридичних осіб та ФОП 
· Банкрутство 
· Податкові спори · Податкові спори 
· Адміністративні спори  
· Земельні спори 
· Трудові спори 
· Захист у кримінальному провадженні 
· Супровід на стадії виконання 
  судових рішень
м. Вінниця, вул. Козицького, 46, оф. 7, 

www.berater.com.ua
тел.: (098) 883-883-7, (067) 908-01-63, 

 (097) 915-61-60, (0432) 67-14-77.

ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ
ТА ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ

(цегла, граніт, залізобетон)

Алмазна різка
та свердління
ОТВОРІВ В БЕТОНІ

тел.(096) 068-94-69

Площа перед Вінницьким Універмагом
Тел.: 66-04-66; 068-770-49-49; 093-182-68-88

v.univermag@gmail.com

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!

Легко ковтається 
Не подразнює шлунок
Не має гіркого присмаку

ЦИТРАМОН НОВИЙ В КАПСУЛАХ

Показання: головний біль, мігрень, зубний біль,  м’язовий біль, 
біль у суглобах, підвищення температури, невралгія

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.



г. Винница, ул. К Маркса, 13, тел.:  (0432) 63-08-68,  (067) 786-55-11,  (067) 739-29-39

компьютерный развал-схождение
прокатка стальных дисков
шиномонтаж, балансировка 
антикорозионная обработка днища
диагностика и ремонт ходовой

диагностика и ремонт тормозной системы
обслуживание и ремонт 
выхлопной системы 
(замена или сварочные работы)
замена масла, фильтров

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

міни для цілей оподаткування

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

«ВІТ-
      ОКС»

ТОВ

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

Ліцензія №15316/13 від 15.10.2013 р.

ВІКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДВЕРІ
БАЛКОННІ

КОНСТРУКЦІЇ
ЖАЛЮЗІ

Ціні від
виробника

Гарантія 5 років

тел.: (0432) 529-890
537-271, 551-008

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

Виготовлення
Монтаж

Диагностика 
ходовой бесплатно

СТО Ремонт и реставрация ходовой
«АВТО-ШТОРМ» Гарантия 50 тыс. км

(063) 288-00-38
(067) 430-27-26

Тяги стабилизатора
на все авто

от 100 грн
20 000 кмс гарантией

от 100 грн

Приватне 
підприємство

вул. Тарногродського, 26 тел./факс: (0432) 61-02-04, 61-02-05 e-mail: isa_group@ukr.net

Виробництво, продаж
скотчу та пакувальних матеріалів

№5 (53) Травень 2015 р.

www.vinnicya.vn.ua

м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 151
тел. (0432) 57-19-17

Лічильники електроенергії,
автомати, ПЗВ, щити, кабель, провід,

 розетки, вимикачі, реле, пускачі,
стабілізатори напруги, електрогенератори.

економія до 50%
електроенергії вночі!

вул. Пирогова, 151а, оф.23 тел. (0432) 57-51-57, факс (0432) 57-19-19, тел. (050) 461-22-37

www.energooblik.com.ua
oblik@cdmaua.com

БАГАТОТАРИФНИЙ
лічильник -


