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З нагоди Дня вчителя висловлює-
мо привітання і подяку всім працівникам  

освіти!  Подяку за те, що ділитеся своїми знаннями  
та мудрим життєвим досвідом з кожним. Що завжди  
знаходите саме ті слова, які так потрібно почути. Спа-
сибі за те, що виправляєте помилки, вказуєте вірний 
шлях нашому молодому підростаючому поколінню.
День Вчителя - це професійне свято всіх працівників 
освітньої сфери, що відзначається в більш ніж 100 кра-
їнах світу та підкреслює неоціненний внесок вчителів 
і викладачів у навчання та виховання молоді. Усі поба-
жання до Дня Вчителя означають одне: почуття вдяч-
ності дорогим викладачам за безцінний час, який вони 
проводять разом із нашими дітьми. Перше, що вирізняє 
людину - оволодіння професією, серед яких споконвіку 
головними вважаються три: хлібороб, лікар і вчитель. 
Учитель поєднує в собі якості перших двох, тільки в 
більш глибшому розумінні. Він теж сіє, але хліб цей - 
їжа духовна. Він теж лікує, але не тіло, а душу. Адже не-
даремно кажуть, що професія вчителя від Бога, всі інші  
від вчителя. Унікальність учительської праці полягає в 
тому, що її результати видно лише через десятиліття. 
Тож, шановні педагоги, вітаючи Вас із Днем Вчителя, 
бажаємо талановитих учнів, щедрих врожаїв на педаго-
гічній ниві, здоров’я і благополуччя у Ваших сім’ях.

З повагою, редакція журналу “Вінниця”

Дорогі наші 
вчителі, педагоги!
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1 жовтня Міжнародний день музики
2 жовтня 1951 р. народився співак Стінг 
3 жовтня створення всесвітньої 
федерації профспілок
4 жовтня  Всесвітній день посмішки
5 жовтня 1864 р. народився Ж. Люм’єр, 
винахідник кінематографу
6 жовтня День вчителя
7 жовтня Міжнародний день лікаря 
8 жовтня День юриста
9 жовтня Всесвітній день пошти
10 жовтня День працівників 
стандартизації та метрології
11 жовтня 1881 р. у США 
запатентовано фотоплівку
12 жовтня. 1935 р. народився Лучано Паваротті, 
італійський оперний співак
13 жовтня День художника
14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці
15 жовтня 1959 р. помер С. Бандера
16 жовтня Всесвітній день продовольства
17 жовтня Міжнародний день кредитних спілок 
18 жовтня 1995 р. Україна вступила до Ради Європи
19 жовтня 1943 р. Альберт Шварц відкрив 
антибіотик стрептоміцин.
20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера
21 жовтня 1879 р. Томас Едісон випробував свою 
першу лампу розжарювання
22 жовтня 1835 р. помер Устим Кармалюк
23 жовтня День працівників реклами 
24 жовтня  Міжнародний день Організації 
Об’єднаних Націй (ООН)
25 жовтня День маркетолога
26 жовтня 1863 р. в Женеві утворено 
Міжнародний Червоний Хрест
27 жовтня День автомобіліста
28 жовтня Міжнародний день анімації
29 жовтня День працівників служби 
позавідомчої охорони
30 жовтня День податкової служби України 
31жовтня Міжнародний день Чорного моря

Історичний  хронограф.  ЖоВтЕнЬІСТОРІЯ ВІННИЦІ

Будинок, про який піде мова, довгий 
час належав людині, про яку, хоча б 
із чуток, знають усі. Знаходиться ця 
споруда по сучасній вулиці архітек-
тора Артинова, 5, а до того по вулиці  
9 січня, ще раніше по вулиці Бульвар-
ній, або ще по вулиці 19 лютого. Буди-
нок, звісно ж, не переміщався з місця на 
місце, просто чомусь цій вулиці «щас-
тило» на імена. Сучасна назва дуже 
їй личить, оскільки тут досі зберегли-
ся будівлі, спроектовані і побудовані  
вінницьким архітектором Артиновим.

А жив у цьому будинку Олексій 
Олексійович Брусилов (знаменитий 
блискучою військовою операцією, 
котра увійшла в історію під назвою 
«Брусилівський прорив»). До початку 
Першої світової війни, коли він був 
командувачем 8-ї армії, жив Брусилов 
у Вінниці в цьому будиночку в центрі 
міста, недалеко від Вежі. У своїх спо-
гадах славетний генерал писав, що у 
Вінниці дивним чином поєднується 
цивілізація міста з умиротворенням 
сільського життя. Зовсім поруч з ши-
карним театром, красивими будинка-
ми і садибами, оснащеними водого-
ном і електрикою, готелем з ліфтом, 
стоять будиночки, де мирно пасуться 
на травичці курчата, гусенята і навіть 
козенята.

З тих пір багато води утекло, багато 
чого змінилося, але саме ця атмосфе-
ра залишилася. Наприклад, по вулиці 
Першотравневій стоїть дуже багато 
приватних будиночків з присадибни-
ми ділянками і «домашньою живніс-
тю». Колись, у радянські часи, люди 
скуповували там приватні «халупки», 
оскільки їх повинні були зносити і да-
вати замість них нові затишні кварти-
ри. Однак декому з них пощастило, і 
про таких ходили «легенди», а багато 
хто так і залишився жити в центрі міс-
та в цих віковічних будинках. 

Так і будинок Брусилова до цих пір 
зберіг свій колишній вигляд, навіть 
паркан навколо нього, хоч і розвале-
ний, але все ще той. На будинку ви-
сить пам’ятна табличка, що нагадує 
про визначного полководця  Першої 
світової війни.

Підготував Олег Козинець
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Нотатки мандрівника

3 сентября 301 года было осно-
вано одно из самых маленьких го-
сударств в мире - Сан-Марино. Со-
гласно легенде, каменотес Марино 
обосновался на горе Монте-Титано, 
спасаясь от начавшихся при императо-
ре Диоклетиане преследований хрис-
тиан. Предлагаем вашему вниманию  
подборку непризнанных карликовых 
государств.

Княжество Силенд, Великобри-
тания. В 10 км от побережья Вели-
кобритании находится Рафс-Тауэр 
- одна из береговых платформ бри-
танского гарнизона времен Второй 
мировой войны. С 1967 года металли-
ческую площадку (площадь 0,00055 
км²) в Северном море провозгласили 
отдельным государством Силенд (бук-
вально - «морская земля»). Идея при-
надлежала отставному майору Пэдди 
Рой Бейтсу, который вовремя прихва-
тил себе платформу до вступления в 
силу конвенции ООН по морскому 
праву, которое запрещает строитель-
ство сооружений в открытом море. 
Основатель необычного государства 
устроил самоуправление и назвал себя 
монархом. В 1975 году в Силенде при-
няли конституцию, утвердили флаг, 
герб и гимн. Со временем «правитель-
ство» самопровозглашенной страны 
стало чеканить и продавать монеты, а  
также выдавать паспорта и  

присваивать титулы. У государства 
насчитывается порядка 70 тысяч по-
клонников в фейсбуке, а поддельными 
паспортами княжества пользуются 
больше 150 тысяч человек.

Княжество Себорга, Италия. В 
1963 году Италии стало меньше на 15 
км², когда жители одноимённой дерев-
ни провозгласили себя отдельным кня-
жеством. Заварил эту кашу торговец 
цветами Джорджио Карбоне, который 
поддержал идею о том, что Себорга 
так и не была документально включе-
на в состав Республики в 1946 году, а 
значит, юридически эта территория не 
входит в состав Италии. Тем более, как 
независимое феодальное княжество 
Себорга существовало более тысячи 
лет - с 954 года! Следовательно, ново-
испеченній Джорджио I провозгласил 
деревню в итальянской провинции 
независимым государством, а себя - ее 
первым князем. Себорга чеканит свои 
монеты  - луиджино и продает марки, а 
также открыло консульства в 10 стра-
нах мира. Однако официально призна-
ла Себоргу только Буркина-Фасо.

Ладония, Швеция. В 1996 году на 
карте Швеции возникло новое госу-
дарство, отхватившее у природного 
заповедника Куллаберг 1 км². Нача-
лось все с искусства, а именно с того, 
что шведский художник Ларс Вилкс 
без разрешения взгромоздил на месте  
будущей страны скульптуру «Нимис». 

Однако властям его затея не пришлась 
по вкусу. Скульптор ответил бюрокра-
там провозглашением виртуального 
государства, граждане которого дели-
лись на дворян, простых обывателей, 
почётных жителей и святых. Приме-
чательно, что сам Ларс Вилкс ограни-
чился скромным постом госсекретаря 
Ладонии.  Постоянного населения в 
Ладонии нет, но за время существова-
ния самопровозглашенного государ-
ства его гражданство получили более 
16 тыс. человек.

Республика Конч, или Республи-
ка Раковины, США. Мэр города  
Ки-Уэст Деннис Уардлоу провозгласил 
архипелаг Флорида-Кис независимым 
государством в 1982 году, когда устал 
бороться с неудобствами статуса 
пограничного пункта (с Кубой), в 
который превратили его родной город. 
Он объявил себя первым президентом 
и набрался храбрости бросить в офи-
цера таможни кусок черствого хлеба 
и объявить войну США. Правда, сразу 
же капитулировал и запросил гумани-
тарную помощь в размере 1 млрд до-
лларов! СМИ раструбили сенсацион-
ную новость, и власти США убрали 
пограничную заставу.

Республика Ужупис, Литва. По-
нашему, Заречье - один из районов 
Вильнюса. Из заброшенного кварта-
ла Ужупис превратился в литовский 
Монмартр, приютив местных худож-
ников и артистов. Они-то и провоз-
гласили в 90-х годах 0,6 км² терри-
тории столицы новой республикой,  
придумали ей флаг, состряпали  

конституцию, нарисовали деньги и 
избрали президента. Шутки ради  
1 апреля ужуповцы отмечают свой 
день независимости. В их творческой 
стране есть место армии и таможне, а 
послов и консулов республики можно 
найти в 200 местах мира. Символом 
«государства» является ангел с тру-
бой. Когда в Ужупис приехал Далай-
лама, получивший почетное граждан-
ство республики, он сказал, что хотел 
бы, чтобы звук этой трубы услышали 
на всей Земле.

Великое княжество Вестарктика, 
Антарктида. На южном континенте 
в 2001 году появилось первое вирту-
альное государство. Оно претендует 
на часть Антарктиды, которую ООН 
назвало «континентом международ-
ного сотрудничества». Инициатор  
идеи - пехотинец США Трэвис  
Макгенри. Вестарктика имеет свою 
радиостанцию, государственное  
информагентство, армию, выпускает 
валюту и марки. И поверьте, получить 
гражданство Вестарктики намного 
проще, чем увидеть ее природные до-
стопримечательности.

Прекрасное королевство (The 
Kingdom of Lovely). Писатель-ко-
мик Дэнни Уоллес совместно с BBC 
выпустил шуточный документальный 
сериал «Как создать свое государ-
ство». В процессе телевизионного 
эксперимента он создал новую стра-
ну, которая территориально базиро-
валась в его лондонской квартире и 
объединяла 58165 граждан со всего 
мира. Случилось это 1 января 2005 
года. Над флагом и гербом работали 
дизайнеры студии Pentagram, а за со-
ветами Уоллес отправился к князю 
микрогосударства Силенда и «вла-
дельцу» луны Деннису Хоупу. Назва-
ние королевству помогли придумать 
зрители онлайн-голосованием. А вот 
на Евровидение Прекрасное государ-
ство не допустили.
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Останнім часом на території держа-
ви з’являється багато фірм-одноденок, 
які надають консультативні та інфор-
маційні послуги на ринку працевла-
штування. Як убезпечити себе від дій 
шахраїв-посередників під час пра-
цевлаштування розповів нам  т.в.о. 
начальника слідчого управління об-
ласної міліції Вінниччини Сергій 
Кримчук. Їх договори укладаються 
юридично грамотно, де вказується, що 
вони надають виключно консультацій-
но-інформаційні послуги. Але жодної 
стрічки про гарантії, що людина все ж 
таки буде працевлаштована. Такі уго-
ди довірливі громадяни добровільно 
підписують та сплачують за «пошук» 
роботи від 150 до 200 гривень. У та-
кий спосіб зловмисники намагаються 
збагатитися на безробітних. Людина, 
яка довгий час намагається працевла-
штуватися, віддає останні гроші, аби 
врешті-решт отримати роботу. У тако-
му разі, склад злочину відсутній. Тоді 
свою правоту навіть у суді довести 
складно.

Таким чином, у 2011-2012 роках 
«працевлаштовувало» довірливих  
вінничан одне з товариств, зареє-
строване на фізичну особу в порядку 

встановленому законом. Працівники 
товариства працювали офіційно і без 
будь-яких порушень. Бажаючі отри-
мати роботу добровільно передавали 
кошти за інформаційні послуги з пра-
цевлаштування, про що укладали від-
повідні договори. Коли через певний 
час людина телефонувала чи приходи-
ла дізнатися про роботу, виявлялося, 
що такої фірми вже не існує. До міліції 
надійшло 20 заяв від вінничан, які по-
страждали внаслідок діяльності цього 
товариства. За результатами розгляду 
вказаних заяв у порушенні криміналь-
них справ відмовлено, за відсутністю 
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
190 КК України (шахрайство). Підста-
вою для прийняття такого рішення є 
наявність в діях осіб цивільно-право-
вих відносин.

Щоб убезпечити себе від шахрайств, 
громадянам радять уважно читати 
угоди, які вони підписують. Також, 
звертатись за правовою допомогою до 
юридичних консультацій чи адвокатів, 
і вже з фахівцями укладати договори.

Не втрачають своєї актуальності 
шахрайства у сфері купівлі-продажу 
нерухомості, автомобілів, Інтернет-
шахрайства. Громадян мають насторо-
жувати привабливі пропозиції готівко-
вих кредитів без довідки про доходи та 
застави.

Із початку року слідчим відділом мі-
ліції розслідувалося 2 486 проваджень, 
відкритих за фактом шахрайств, з них 
949 були закриті за відсутністю складу 
злочину, 306 направлені до суду, а по 
168 оголошено про підозру.

СЗГ УМВС України
у Вінницькій області

У середині вересня голова ВГО 
Спілка офіцерів України капітан 
І рангу Євген Лупаков із робочим 
візитом відвідав Вінницьку облас-
ну організацію СОУ, котру очолює 
полковник Ігор Окуленко, та про-
вів нараду з її керівним складом. 
Він ознайомився з документацією, 
станом справ організації, а також 
визначив завдання щодо її розви-
тку, посилення роботи на захист 
законних соціальних, економічних, 
правових та інших інтересів спіл-
чан. Окремо Євген Олександрович 
загострив увагу на консолідації зу-
силь навколо державотворчої ідеї.

З огляду на важливість поши-
рення інформації про діяльність 
Спілки Євген Лупаков, Ігор Оку-
ленко і голова Вінницької районної  

організації майор Володимир Но-
вак дали інтерв’ю для телеглядачів 
обласного телебачення.

І того ж дня вони вітали  
співробітників УДСНС України 
у Вінницькій області з професій-
ним святом – Днем рятівника, а 
також відзначили кращих спілчан-
ськими дипломами та почесними 
грамотами; керівник управління  
полковник служби цивільного за-
хисту Руслан Шевчук отримав  
із рук голови Спілки нагороду – 
«Хрест за заслуги».

У цілому, Євген Лупаков висо-
ко оцінив роботу керівного складу 
спілчан Вінниччини, подякував їм 
за громадську роботу і належну 
громадянську позицію та вручив 
членські квитки ВГО СОУ.

Інформаційно-аналітичний 
центр ВОО СОУ 

Робочий візит голови 
Спілки офіцерів України

збігся із професійним 
святом рятівника 
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Пори року біжать неймовірно швид-
ко. І для кожної з них існують свої 
прийоми керування автомобілем. Чим 
відрізняється керування автомобілем 
влітку від керування восени? Осінь - 
це сезон дощів і зіпсованої погоди, а 
отже джерело підвищеної небезпеки.

Перехід від літа до справжньої осе-
ні для більшості протікає непомітно: 
трохи частіше стали йти дощі, раніше 
темніє, похолодало. Зміни відбувають-
ся поступово і тому не насторожують 
водіїв, які почуваються в салонах ма-
шин як і раніше затишно, комфортно і 
дотримуються все тієї ж тактики і ма-
нери керування, що і влітку.

До чого призводить подібна без-
печність, говорить статистика ДТП, а 
саме зростання аварійних ситуацій на  
дорогах, учасники яких не можуть 
зрозуміло пояснити, як це сталося і в 
чому причина. А причина одна - осінь.

На що слід звернути увагу водіїв  
з настанням осені ?

По-перше, на швидкість руху. На 
мокрому асфальті вже не поспішиш. 
Гальмівний шлях збільшується майже 
вдвічі, а стійкість на дорозі вже не та: 
пригальмуєш, трохи різкіше крута-
неш кермом - і машина виходить з-під 
контролю. Цим можна пояснити ДТП, 
коли винуватець несподівано виявля-
ється на зустрічній смузі. Прийміть 
наступне правило як аксіому: восени 
при будь-якому стані дороги швид-
кість повинна бути на третину менше, 
ніж при подібних умовах влітку 

По-друге, на маневрування. Забудь-
те про нескінченні перестроювання з 
ряду в ряд, і відчайдушні розвороти. 
Виключіть всі непотрібні маневри, 
особливо при русі в щільному потоці, 
під час дощу, при поганій видимості. 
Їдьте акуратно, спокійно, перестрахо-
вуючись перед кожним перестроюван-
ням.

По-третє, на манеру гальмування. 
Якщо влітку можна було навіть 
«свистіти» гумою і залишати слід на 
асфальті, то восени такі дії  призве-
дуть до втрати керованості, заносу. 
Час згадати все, що ви чули про при-
йоми гальмування, і застосовувати їх 
на практиці, частіше вдаватися до пе-
реривчастого, ступінчастого гальму-
вання, гальмування двигуном. Будьте 
готові до виникнення ситуацій, коли в 
момент гальмування під колесами авто 
виявиться крига або шар бруду.

По-четверте, на стан доріг. Нічні 
заморозки покривають дороги най-
тоншої плівкою криги, непомітною 
для очей водія, і ковзати по ньому до-
водиться не на ковзанах, а «взутими» 
в літню гуму колесами. Восени небез-
печними є місця виїзду машин з полів і 
будівництв. Тут на асфальт вантажівки 
натаскують стільки бруду, що дороги 
фактично перетворюються в розбиті 
«грунтівки». На цих ділянках автомо-
біль перестає слухатися керма, не ре-
агує на гальма. Щоб уникнути непри-
ємностей,  не намагайтеся гальмувати 
і різко крутити кермо: такі дії лише по-
гіршать становище.

І, нарешті, на технічний стан свого 
авто. Не можна «в’їжджати в осінь» на 
«лисій» гумі, з несправними гальмами, 
обігрівачем салону і склоочисником, а 
також з невідрегульованими фарами.

Підготував Михайло Ковальчук,
член Молодіжної організації журналістів

Натяжні стелі - це нові можливос-
ті проявити творчу індивідуальність, 
створити неповторний дизайн. Ви-
користання матеріалів високої якості, 
які дозволяють приховати всі дефекти 
стелі, утворюючи ідеально рівну по-
верхню – незамінну деталь на шляху 
до створення максимального затишку 
і комфорту в будь-якому приміщен-
ні. Великий вибір фактур та кольорів 
(більше 100 відтінків) дозволяє втіли-
ти найвибагливіші дизайнерські ідеї.

Міцність таких стель дає надійний 
захист будь-якого інтер’єру й речей у 
випадку затоплення - сте-
лі витримують тиск до 100 
літрів на квадратний метр. 
Натяжні стелі - це дуже на-
дійний і високоміцний ма-
теріал. Полотно захищене 
від механічних ушкоджень і 
витримує влучання в нього 
пробки від шампанського.

Натяжні стелі дуже легкі 
в експлуатації, зручні й не вимагають 
особливого догляду, що значно ско-
рочує витрати на їх обслуговування. 
Плівка, з якої виготовлена стеля, забез-
печує водовідштовхуючий та вологос-
тійкий бар’єр, ефективно захищаючи 
цим конструкцію дахів усередині при-
міщення. Це дуже важливо для парової 
антикорозійної ізоляції, з якою можна 
зіткнутись в басейнах і спортивних за-
лах. Якщо приміщення, у якому вста-
новлені натяжні полотна, виявляється 
затопленим, поверхня стелі приймає 
на себе масу води й утримує її на своїй 
поверхні, у вигляді випуклостей, а сте-
ля розтягується. Для того, щоб плівка 
знову набула попередньої форми, не-
обхідно тільки підігріти її і матеріал 
самостійно набуде початкової форми.

Натяжні стелі, на теперішній час, 
представлені різноманітними кольорами 

й фактурами, які допомагають вибра-
ти індивідуальне рішення й стиль для 
кожного приміщення. На полотні стелі 
можуть бути різноманітні малюнки. 
Можливе нанесення і фотографічно-
го зображення. Еластичні властивості 
ПВХ полотна дозволяють при монтажі 
такої стелі створювати різні форми, що 
відповідає особливостям планування й 
інтер’єру. Це можуть бути прямокутні 
полотна, які покриють стелю по всьо-
му периметру, аркова форма, ламані та 
триярусні конструкції. Їх склад цілком 
відповідає вимогам пожежної й еколо-

гічної безпеки.
Вони не підтримують 

горіння, не спалахують. 
Простота конструкції дає 
можливість швидкого вста-
новлення, яке займає декіль-
ка годин - при цьому не по-
трібно переставляти меблі 
та накривати речі. У стелю 
зручно монтувати будь-яку 

систему вентиляції, встановлювати 
датчики пожежної безпеки й сигналі-
зацію. За бажанням замовника можна 
поліпшити теплоізоляцію з допомо-
гою спеціальних матеріалів. Демон-
таж виконується легко й швидко, а 
при вторинній установці, конструкція 
стелі повністю відновлює зовнішній 
вигляд і свої первісні властивості.

Також, основною перевагою сучас-
них натяжних стель є їхня довговіч-
ність. Гарантія на цей вид продукції 
становить у середньому 10 років, 
що включає збереження кольорів та  
технічних характеристик.

Матеріали були надані компанією 
«VIP-територія», що знаходить-
ся за адресою: вул. Келецька, 58.  
За більш детальною інформаці-
єю звертайтесь за телефонами:  
(0432) 43-96-82; (093)601-08-66; 
(097)410-74-41.
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Близько 80% дітей мають ті чи інші 
ознаки захворювання тканин паро-
донта. До захворювань тканин рота у 
дітей відносять: гінгівіт, пародонтит і 
пародонтоз. У дитячому віці найпоши-
ренішими захворюваннями є гінгівіт 
(80-85%) та пародонтит (3-5%).

Основні прояви цих захворювань: 
кровоточивість ясен, їх набряк, непри-
ємний запах з рота, наростання м’яких 
і твердих зубних відкладень, поява па-
тологічних зубоясеневих кишень.

Причинами цих захворювань мо-
жуть бути: погана гігієна ротової по-
рожнини (зубний наліт, зубна бляшка, 
зубний камінь), функціональне недо-
вантаження або перевантаження ще-
леп, порушення прикусу, порушення 
носового дихання, ендокринні пору-
шення, гормональні порушення в пе-
ріод статевого дозрівання, порушення 
обміну речовин, гіповітаміноз, нервові 
розлади, хвороби шлунка і кишок, пе-
чінки, сердцево-судинні хвороби.

Профілактика захворювань тка-
нин пародонту залежить від віку ди-
тини; тому, з народження необхідно  
контролювати та підтримувати  

нормальну функцію смоктання, ков-
тання, зімкнення губ. З 4-х років по-
трібно формувати у дітей мотивацію 
по догляду за порожниною рота (осо-
бистий приклад і контроль за умінням 
дітей чистити зуби), обмежувати спо-
живання дітьми солодкого, відвідувати 
стоматолога, усувати шкідливі звички 
(облизування губ, кусання нігтів і так 
далі). З 6-ти років дітей слід перекону-
вати в необхідності ретельного чищен-
ня зубів, стежити за правильною ви-
мовою звуків, контролювати вживання 
твердої їжі, виконувати міогімнасти-
ку, зміцнювати здоров’я. З 7-ми років 
необхідна профілактика і своєчасне 
лікування аномалій прикусу у дітей, 
оклюзіографія (регулярне визначення 
жувального навантаження), усунення 
аномалії вуздечок, гігієна порожнини 
рота. Дітям старшим 16-ти років по-
трібно пояснювати важливість здо-
рових зубів, поширювати знання про 
взаємозв’язок стану порожнини рота 
і здоров’я організму в цілому, про по-
яву перших ознак захворювання зубів 
і пародонту (запах з рота, порушення 
смакових відчуттів). Також важливим 
є раціональне харчування.

На початкових стадіях тканин па-
родонта, ознаки захворювання не за-
вжди помітні в ротовій порожнині, 
тому важливим є своєчасне звернення 
батьків до лікаря-стоматолога і форму-
вання мотивації у дітей необхідності 
лікування і виявлення причин ризику, 
які допоможуть не допустити усклад-
нення цих захворювань.

Л. М. Мельник, 
зав. лік-проф. відділення №2

Г.О. Тягар, лікар-стоматолог

Слово «агресія» походить від лат. 
Aggressio, («напад») - це емоційно 
забарвлений жорстокий і ціленаправ-
лений напад, який є однією з форм 
реагування на різноманітні стресові 
фактори. Однак слід вирізняти агре-
сивність, як обдуману модель поведін-
ки.  У цьому випадку, в такий спосіб 
люди намагаються впливати на оточу-
ючих, отримати нові враження, досяг-
нути мети, підняти свій статус.

Де ж зароджується агресія?
Це результат внутрішнього «незадо-

волення» своїм соціальним статусом, 
відношенням оточуючих до людини. 
Агресивна поведінка приховує не-
свідомі страхи перед перешкодами. У 
більшості випадків – це прояв слаб-
кості, примітивна реакція, притаманна 
менш розвинутим істотам.

Якою буває агресивна поведінка?
Пряма і непряма, спрямована на ото-

чення і на себе, фізична та вербальна, 
захисна та провокаційна, нормальна 
та деструктивна, контрольована та не-
контрольована.

Чи шкідлива агресія?
Неконтрольована агресія, як і будь-

яка неконтрольована емоція - шкід-
лива. Під впливом неконтрольованої 
агресії людина здійснює імпульсивні 
дії, про які в подальшому, можливо, 
буде шкодувати. Контрольована агре-
сія може бути корисною, наприклад, у 
вирішенні конфліктних ситуацій, для 

демонстрації стійкості, уміння адек-
ватно відповісти.

Що робити з власною агресією?
Власну агресію слід навчитись 

контролювати, для того щоб спрямува-
ти її у потрібному напрямку та відпо-
відною силою. Завжди слід пам’ятати, 
що агресія не завжди шкідлива, та не-
безпечна. Агресивність – це корисна 
річ, якою необхідно користуватись у 
крайніх випадках. Не забувайте, що 
здорова агресія ніколи не поєднується 
з фізичним впливом.

Як слід реагувати на стресові  
ситуації?

Стресова ситуація – це поняття від-
носне. Якщо для когось перебирати 
папери цілий день – важка робота, то 
для інших праця в умовах військових 
дій є цілком природною. Стресова си-
туація – це обставини, до вимог і умов 
яких людина не готова. Саме тому, той  
хто привчив себе не скаржитись, а на-
вчатись у будь-якій ситуації, стає про-
фесіоналом.

Стриманість у поведінці, здатність 
контролювати свої негативні почуття 
– показник внутрішньої культури та 
вихованості, обов’язковий атрибут ді-
лової та успішної людини.

Аліна Кобець,
лікар-психіатр 15 відділення 

ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка,
http://vopnl.ucoz.co.uk
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Обида - каждому из нас знакомо 
это чувство. Когда глаза наполняются 
слезами, появляется жалость к себе, 
а в голове хаотично крутятся мысли  
«За что со мной так поступили?»

Я – обиделась!

Когда мы обижаемся? Когда с нами, 
как мы считаем, поступают неспра-
ведливо, когда слова или действия 
обидчика «задели» наши болевые точ-
ки. Обижаются все люди, без исклю-
чения, кто-то каждый день, а счаст-
ливчики – раз в месяц. Но часто наш 
обидчик даже не подозревает, что он 
обидел нас. А мы продолжаем про-
кручивать нанесенную обиду в голове. 
Непрощенные обиды отнимают у нас 
время, силы и душевное спокойствие. 
Некоторые, особо сильные обиды, 
могут лежать на душе тяжелым кам-
нем многие годы, но результат всегда 
один – жалость к себе, недоверие к 
окружающим, замкнутость, проблемы 
со здоровьем. 

Как обиды влияют на наше  
здоровье?

Начнем с простого, а именно, 
– с того, что каждый из нас хочет  
сохранить на долгие годы – здоро-
вья. В медицине имеется отдельный  
раздел «психосоматика», (от греч.  
психо - душа, сома - тело) наука о  
влиянии психологических факторов на 
соматические (телесные) заболевания. 
Оказывается, что первопричиной мно-
гих болезней являются именно наши 
обиды. Приведу несколько примеров 
таких нарушений из-за непрощенной 
обиды.

Лишний вес. При длительных стрес-
сах и обидах – человек испытывает 
дефицит положительных эмоций и 
главным источником удовольствия 
становится для него еда. Кто же не 
любит вкусно поесть? Но желание по-
баловать себя вкусненьким приходит 
все чаще и чаще, и уже не поддает-
ся контролю. А цифры на весах - все 
больше и больше…

Болезни горла. Если вы склоны 
к частым заболеваниям горла, а  
врачи уже не знают что и делать - стоит  
задуматься. Часто такие заболева-
ния бывают у тех, кто сносит обиду 
молча, «проглатывает» ее и не может 
выпустить наружу. 

Заболевания сердца могут также 
быть причиной затаенной обиды,  
которая тяжестью лежит на сердце.

Подавленные обиды сами по себе 
не проходят. Наше тело помнит о них, 
даже если разум наш старается их не 
замечать и вытеснить из сознания. 

Обиды с духовной точки зрения.
Для людей религиозных, ответ, что 

делать с обидой, однозначен. В од-
ной из наиболее известных христи-
анских молитв «Отче наш» мы чита-
ем: «И остави нам долги наша, яко и 
мы оставляем должникам нашим!»  
В каждой религии есть слова о том, 
что нужно прощать, не держать 
«обиды в сердце».  И делать это имен-
но от чистого сердца и искренне, а не 
только потому, что так надо. В сло-
варе Даля дано такое определение:  
«Прощать - примириться сердцем, не 
питая вражды за обиду». 

Прощать – это не всегда легко. 
Что же делать? 

Самое первое, с чего надо начать - 
признаться самому себе, что вы оби-
жаетесь. Как много людей говорят - 
нет, вы что – я такой человек, что зла 
не держу никогда! Помогает молитва. 
Даже если вы неверующий человек, 
рекомендуется попробовать этот ме-
тод, все отмечают, что молитва облада-
ет умиротворяющим действием. Если 
вы не знаете молитв, можно произнес-
ти - «Господи, помилуй» и помолиться 
своими словами, главное, чтобы это 
было искренне, от души. Рекоменда-
ция, которая некоторым покажется 
трудной. Поговорите с тем человеком, 
который вас обидел по душам, скажи-
те просто – я хочу обсудить с тобой 
случай, который меня обидел. Я по-
нимаю, что проще стать в гордую позу 
и сказать: «а почему я должен первым 
начинать разговор, ведь это меня оби-
дели». Подумайте, вы хотите жить 
в душевном равновесии? Если ваш 
ответ «да», тогда нужно искать пути 

выхода из этой ситуации.    
Подумайте, чем поступок обидчи-

ка стал для вас благом или уроком. 
Например, моя клиентка очень оби-
жалась на мужчину, который ушел от 
неё. Почти год она вынашивала план 
мести. И, естественно. ни о каком про-
щении она и слушать не хотела. Но, 
повстречав другого и выйдя за него 
замуж, она поняла, что если бы не пре-
дательство первого мужчины, она бы 
никогда не встретила свою любовь. 

Отсюда можно сделать вывод, что 
не всегда наши эмоции правильные. 
Иногда только время показывает, что 
благодаря обидчикам мы становиться 
лучше и сильнее.

Прощая других, у нас появляется 
надежда, что простят и нас, ведь нет 
идеальных людей. Живя, может мы 
тоже обижаем других людей, иног-
да специально, иногда даже и не по-
дозревая про это. Христос говорил  
«Кто из вас без греха, пусть первым 
бросит камень». Прощая, мы улучша-
ем свое здоровье и расчищаем место в 
своей душе для чего-то нового.

Наталия Кондратенко, 
врач-психотерапевт



16 17

Випуск №34 від 1 жовтня 2013 р.Журнал-довідник Журнал-довідникчитай більше на www.vinnicya.vn.ua

Артеріальна гіпертезія (АГ) - це  
синдром стійкого підвищення артері-
ального тиску, коли тиск дорівнює або 
перевищує 140/90 мм.рт. ст.

Величина кров’яного тиску зале-
жить від роботи серця. Серце змінює 
силу і темп скорочень серцевого м’яза. 
Чим вища сила і темп скорочень, тим 
більше підвищується тиск, але сер-
це здорової людини ніколи не скоро-
чується сильніше, ніж того вимагає  
ситуація.

Фактори ризику розвитку АГ. 
Вік; стать (у дівчаток, жінок молодого 
віку – рівень АТ нищий ніж у чолові-
чої статі); спадковість; гіподинамія (у 
осіб, що ведуть малорухомий спосіб 
життя); надмірна маса тіла, ожиріння; 

характер харчування (надмірне вжи-
вання солі, тваринних жирів, кави, 
алкоголю); тютюнопаління (на першій 
хвилині після випалювання цигарки, 
АТ підвищується на 15 мм рт. ст., на 
четвертій хвилині на 20 мм рт.ст.); 
стрес, депресивні стани.

Артеріальна гіпертезія буває пер-
винна і вторинна. У дітей раннього і 
переддошкільного віку АГ розвиваєть-
ся вкрай рідко, і в більшості випадків 
має вторинний, симптоматичний ха-
рактер. Найбільш схильними до роз-
витку первинної АГ є діти підлітково-
го віку.

Причини вторинної АГ: ниркова 
гіпертензія; ендокринна гіпертензія; 
кардіовазкулярна гіпертензія; гіпер-
тензія центрального ґенезу; генетичні 
синдроми.

Клініка артеріальної гіпертензії. 
Діти скаржаться на головний біль, 
втомленість, роздратованість, запа-
морочення, біль в ділянці серця, при-
скорене серцебиття, носові кровотечі, 
появу сітки перед очима.

Батьки можуть не підозрювати про 
наявність підвищенного АТ у дитини, 
його виявляють випадково при профі-
лактичних оглядах. Рання діагностика 
підвищеного АТ сприяє адекватному 
лікуванню.

Принципи лікування дітей з під-
вищеним АТ. Корекція способу жит-
тя: контроль за масою тіла, знижен-

ня надмірної маси тіла; оптимізація  
фізичної рухової активності; чітко  
організований розпорядок дня; повно-
цінний нічний сон не менше 8 годин, 
перегляд телепередач не більше 2 
годин на добу, активний відпочинок, 
прогулянки, заняття спортом, фізич-
ними вправами – 1,5 годин на день для 
дітей старшого віку; раціональне хар-
чування (обмеження вживання солі, 
обмеження рідини до 1,5 л/добу, ви-
ключення копченостей, солоної риби, 
жирних сортів м’яса, сала, збільшення 
вживання продуктів, збагачених калі-
єм, магнієм).

Можна застосовувати і неспеци-
фічну медикаментозну терапію:  
седативні засоби, фітотерапія – вжи-
вання відварів та настоїв трав, що 
мають гіпотензивну, седативну, кар-
діотрофну, спазмолітину та сечогінну 
дію; фізіотерапевтичні, водні проце-
дури; голкорефлексотерапія, психофі-
зіологічний тренінг. При її неефектив-
ності протягом 6-ти міс призначається 
базова медикаментозна терапія.

У складніших випадках потрібно 
використовувати медикаментозну 
терапю.

1. Дітям можуть бути призначені 
п’ять груп гіпотензивних препара-
тів: Бета-адреноблокатори, інгібітори 
АПФ, сечогінні, блокатори кальцієвих 
каналів, антагоністи рецепторів ангіо-
тензину ІІ.

2. Вибір препарату для лікування 
конкретного хворого залишається за 
лікарем з урахуванням індивідуаль-
них особливостей пацієнта, супутньої  
патології.

3. Лікування  потрібно починати з 
мінімальної дози одним препаратом, 
щоб можливі побічні дії були міні-
мальними, при неефективності моно-
терапії можливе застосування кількох 
препаратів, бажано в малих дозах.

4. Незадовільна переносимість  
препарату – заміна його на препарат 
іншого класу.

5. Бажано використовувати препарат 
тривалої дії, що забезпечує контроль 
за АТ протягом 24 год при одноразо-
вому прийомі.

6. Оцінка ефективності лікування 
проводиться через 8-12 тижнів після 
початку терапії. Оптимальна трива-
лість терапії визначається індивіду-
ально (від 3 до 6 місяців).

При виконанні усіх рекомендацій  
лікаря діти з первинною АТ виду-
жують, проте іноді спостерігаєть-
ся трансформація її в АТ дорослої  
людини, а вторинна АТ - може пере-
бігати дуже важко і закінчуватися  
несприятливо.

 О.І. Марчук, 
лікар-кардіоревматолог

дитячої ВОДКЛ
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Національний банк України цінує та 
підтримує ініціативи всіх сторін, які 
зацікавлені в підвищенні рівня фінан-
сової грамотності населення України. 
Уже сьогодні є результати освітніх 
проектів із підвищення рівня фінан-
сової грамотності українців. Це, без-
перечно, сприяє стабільному та успіш-
ному розвитку фінансової системи 
нашої країни. Стрімко зростає довіра 
населення до гривні: приріст залишків 
банківських депозитів у національній 
валюті з початку року становив 12,8 
%, у той час, як в іноземній валюті за-
лишки коштів на депозитних рахунках 
зменшилися на 1,3 % за той же період.

Згідно з результатами опитування, 
13,4% українців визнають, що небага-
то знають про гроші та те, як робити 
заощадження. Такий рівень низької 
обізнаності характерний для всіх віко-
вих груп незалежно від освіти і стату-
су зайнятості. У фінансових питаннях 
респонденти довіряють членам влас-
ної родини 37,7%. знайомим, колегам 
та друзям – 20,7%. намагаються само-
стійно розібратись та не потребують 
порад − 23,5%. нікому не довіряють 
− 18,8%. Також виявилося, що укра-
їнські жінки ощадливіші за чоловіків. 
Регулярно роблять заощадження 16% 
жінок і 13% чоловіків. Загалом, регу-
лярно відкладати певну суму грошей 

звикли майже 15% українців і 25% 
заощаджують час від часу, коли в них 
залишаються кошти. Принципом “по-
думаю двічі перш ніж витратити на-
віть невелику суму грошей” керуються 
30,6% жінок і 22,5% чоловіків.

Однією з ознак фінансово грамотної 
людини є її вміння контролювати свої 
доходи та витрати. Згідно з результа-
тами опитування, повний облік свого 
бюджету ведуть 9,2% українських сі-
мей, 21% ведуть облік, але не запису-
ють всіх доходів та витрат. Найбільше 
тих, хто не веде облік, але загалом орі-
єнтуються, скільки грошей отримує та 
витрачає протягом місяця, – 39%, а ще 
майже третина сімей (30%) взагалі не 
ведуть жодного обліку своїх фінансів.

Тому незалежна асоціація банків 
України ставить за мету підвищувати 
рівень фінансової грамотності насе-
лення. Результати опитування засвід-
чили, що українці, переважно, приді-
ляють недостатньо уваги особистим 
фінансам. Саме тому незалежна асо-
ціація разом з Національним банком 
України започаткували проект «Під-
вищення рівня фінансової грамотнос-
ті». Та відповідно до Плану заходів з 
підвищення рівня фінансової грамот-
ності населення України на 2013 рік, 
Національний банк України спільно з 
Міністерством освіти і науки України 
організовує для дітей у різних регіо-
нах України цикл занять із фінансової 
грамотності.

Заняття проводитимуть із дітьми та 
підлітками від 9 до 16 років, викла-
дачі − учасники експериментального 
викладання курсу “Фінансова грамот-
ність”, волонтери партнерських орга-
нізацій.

Сергій Ярмоленко,
експерт Департаменту

 економічного аналізу НБУ

Фінансова грамотність населення
Відповідно до частини четвертої 

статті 3 Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» права на 
нерухоме майно та їх обтяження, що 
виникли до набрання чинності Зако-
ном, визнаються дійсними у разі від-
сутності їх державної реєстрації, якщо 
реєстрація прав та їх обтяжень була 
проведена відповідно до законодав-
ства, що діяло на момент їх виникнен-
ня, або якщо на момент виникнення 

прав та їх обтяжень діяло законодав-
ство, що не передбачало обов’язкової 
реєстрації таких прав та їх обтяжень.

Так, до 1 січня 2013 року державна 
реєстрація:

- права власності та користування на 
об’єкти нерухомого майна, розташо-
вані на земельних ділянках; права ко-
ристування (найму, оренди) будівлею 
або іншими капітальними спорудами, 
їх окремими частинами; права влас-
ності на об’єкти незавершеного бу-
дівництва, а також облік безхазяйного 
нерухомого майна, довірче управління 
нерухомим майном проводилася ре-
єстраторами бюро технічної інвента-
ризації, створеними до набрання чин-

ності цим Законом та підключеними 
до Реєстру прав власності на нерухоме 
майно;

- права власності, права користу-
вання земельними ділянками, права 
постійного користування земельними 
ділянками, договорів оренди земель-
них ділянок; права користування зе-
мельною ділянкою для сільськогос-
подарських потреб; права забудови 
земельної ділянки   проводилася те-
риторіальними органами земельних 
ресурсів;

- правочинів, іпотек, відомостей про 
обтяження нерухомого майна прово-
дилася нотаріусами, реєстраторами 
юридичної особи, яка належить до 
сфери управління Міністерства юсти-
ції України.

Водночас, фізичні та юридичні осо-
би звільняються від сплати державно-
го мита під час проведення державної 
реєстрації прав, які виникли та заре-
єстровані до проведення державної 
реєстрації прав у порядку, визначе-
ному Законом. Таким чином, фізичні 
та юридичні особи звільняються від 
сплати державного мита за проведення 
державної реєстрації прав, які вини-
кли та зареєстровані уповноваженими 
суб’єктами, зокрема, підприємства-
ми бюро технічної інвентаризації,  
органами земельних ресурсів, від-
повідно до законодавства, яке діяло  
до 01.01.2013 року.

Анна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького районного управління юстиції
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У зв’язку з набранням чинності  
Закону України «Про внесення змін 
до статті 18 Закону України «Про дер-
жавну допомогу сім’ям з дітьми» від  
2 липня 2013 року № 371-VII перед-
бачено зміни щодо призначення до-
помоги на дітей, які перебувають під 
опікою чи піклуванням. 

Так, з 24 липня 2013 року, допомога 
призначатиметься особам, визначе-
ним в установленому порядку опіку-
нами чи піклувальниками дітей, які 
внаслідок смерті батьків чи з інших 
причин залишились без батьківського 
піклування та набули статусу дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьків-
ського піклування. Допомога призна-
чатиметься у розмірі, що становить 
два прожиткових мінімуми для дитини 
відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються 
призначені в установленому порядку 
пенсія, аліменти, стипендія, державна  

допомога, розмір допомоги визнача-
тиметься як різниця між двома про-
житковими мінімумами для дитини 
відповідного віку та розміром призна-
чених пенсій, аліментів, стипендій, 
державної допомоги. Розмір призна-
чених пенсій, аліментів, стипендій, 
державної допомоги враховується як 
середньомісячний розмір зазначених 
виплат, одержаних на дитину за попе-
редні шість календарних місяців.

Для одержання допомоги необхідно 
подати такі документи: заява опікуна 
чи піклувальника про призначення до-
помоги; копія рішення органу опіки та 
піклування або суду про встановлен-
ня опіки чи піклування над дитиною-
сиротою або дитиною, позбавленою 
батьківського піклування; копія свідо-
цтва про народження дитини; довідка з 
місця проживання заявника про склад 
сім’ї; довідки про місячні розміри пен-
сій, аліментів, стипендій, державної 
допомоги (крім державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та ді-
тям-інвалідам), що одержує на дитину 
опікун чи піклувальник.

Докладну інформацію про розміри 
допомог та документи необхідні для 
їх призначення можна отримати за 
телефоном 50-86-24 або в прозорому 
офісі управління праці та соціального 
захисту населення за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Островського, 85 в робочі 
дні з 8.30 до 17.30 години без перерви.

Г.М. Заремблюк, 
начальник відділу призначення

соціальних допомог та компенсацій

які перебувають під опікою чи піклуванням
ДоПоМоГА нА ДіТей, 

Природа подарувала нам унікальне 
дерево – горіх грецький, що походить 
із середньої Азії. Древні греки нази-
вали плоди горіха «жолудями богів» 
та «їжею для розуму». Вживання го-
ріхів нормалізує секрецію шлунку, 
попереджує та лікує атеросклероз, 
запобігає твердінню судин, знімає  
нервову напругу.  

Горіхи корисні при анемії, тому що 
містять у собі залізо, кобальт, мідь і 
цинк. У ядрах зрілих горіхів знахо-
диться багато жиру, більше 20 неза-
мінних амінокислот, а також вітаміни 
В1, В2, С, ефірне масло, йод, каротин і 
антиоксиданти. Масло з плодів горіха 
грецького, що отримується пресуван-
ням, містить жирні кислоти і по праву 
є цінним дієтичним продуктом.

Україна має високий експортний 
потенціал горіха грецького і могла б 
отримувати мільярдні прибутки при 

належній підтримці держави, але, на 
жаль, цього поки що немає. Тому Ві-
нницька обласна організація Україн-
ської екологічної асоціації «Зелений 
світ» при підтримці волонтерів і патрі-
отичних громадських організацій роз-
починає безстрокову акцію посадки 
горіхів під гаслом «Кожному українцю 
– горіхове дерево». Керівником проек-
ту є кандидат технічних наук, доцент 
Луцяк Василь Григорович. Ним розро-
блено кілька варіантів пресів для отри-
мання горіхового масла в побуті. По 
його розрахункам п’ять дерев на при-
садибній ділянці можуть дати прибу-
ток у 20 тисяч гривень на рік. Цієї осе-
ні нами буде висаджено у Вінниці до 
тисячі плодів горіха грецького. Ми за-
кликаємо долучатись до цієї корисної 
та прибуткової справи всіх громадян 
Вінниччини. Саджати горіхи потрібно 
на глибину 5 сантиметрів і прикривати 
листям на відстані 15-20 метрів один 
від одного в лісосмугах, на галявинах, 
по берегам річок та озер. Горіхи від-
дячать Вам, подарувавши здоров’я і 
добробут.

Валерій Кульматицький,
голова ВОО УЕА «Зелений світ»
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Стояла я недавно на остановке, а 
недалеко от меня спокойно общались 
между собой два темнокожих парня. 
Мимо проходила компания ребят, 
которые  резко остановились и начали 
просто издеваться над двумя бедняга-
ми, мол, «классные кеды, где взял?», 
«чего вы сюда приехали, негры» и 
прочее в этом роде. Двое иноземцев, 
ничего не понимая, стояли молча и 
улыбались. И что им еще оставалось 
делать? И я подумала, ну почему 
так? Мне вдруг стало действительно 
стыдно за то, что в нашем обществе 
все испокон веков делятся на «своих» 
и «чужих». 

И это касается всего, моды, по-
ведения, стиля, неординарного 
мышления статуса. Если что-то не 
так как у всех, это поддается об-
суждению и насмешкам. Не всегда, 
но все-таки очень и очень часто. А 
ведь в это время мир кричит о все-
мирном прогрессе, а президентом 
США является афроамериканец.  
За окном новая эра, а мне внеза-
пно вспомнился фильм «Стиляги» 
и его персонажи, разделенные на 

Майже кожного місяця у притулок 
потрапляють породисті собаки, які 
були покинуті своїми господарями. 
Викидають через хвороби, різні ситу-
ації в сім’ї. «Горе-господарі» купують 
тварин переважно для своїх дітей, а 
потім, награвшись ними, викидають 
на вулицю. Тварини, які жили в квар-
тирах та приватних будинках не при-
стосовані до існування у холодних 
підвалах, покинутих будівлях. Вони 
не знають як здобувати собі їжу, а це 
може призвести до їх загибелі. 

Прибираючи біля воріт, я почула 
гучний гавкіт і відразу вийшла, щоб 
подивитись. Переді мною була приго-
ломшлива картина: посередині доро-
ги бігла величезна, красива німецька 
вівчарка. Одразу пішла за повідком, 
щоб забрати у притулок. Собака, по-
бачивши мене, почав тікати в іншу 
сторону, але, коли я його покликала, 
він раптом стрепенувся і підійшов до 
мене. Господар йому знайшовся на 
3-й день перебування у притулку.

«нормальных» и «тех, кто слушает 
джаз».

Конечно, в нашей стране уже не 
столь жестокие законы и нравы, люди 
имеют право голоса и право на свобо-
ду выражения. Но говорить – это еще 
не значит поступать. В Конституции 
Украины в статье 23 сказано: «Кожна 
людина має право на вільний розви-
ток  своєї особистості, якщо при цьо-
му не порушуються права і свободи 
інших людей, та має обов’язки перед 
суспільством, в якому забезпечується 
вільний і всебічний розвиток її осо-
бистості».

Так давайте же думать в первую 
очередь о СВОЕМ внутреннем мире 
и воспитании, слушать джаз и если 
уж решитесь изменить мир в лучшую 
сторону, то начинайте с себя, дорогие 
друзья. И поступайте так, как вы хоте-
ли бы, чтобы поступали с вами!

Владислава Орехова

12 червня, волонтер Оля Оковита 
врятувала породистого пса - лайку, 
господарі якого награлись і викинули 
його на вулицю, де він захворів та ви-
снажився. За час утримання його ви-
лікували від демодекозу і тепер Багір 
готовий вірою та правдою служити 
своєму господарю.

28 червня, до притулку подзвонив 
працівник «Цілодобової варти» з про-
ханням забрати алабая, якого він ба-
чив на вул. Червоноармійській. При 
первинному огляді виявили добро-
якісну пухлину соска. Відразу відвез-
ли на операцію у ветеринарну клініку. 
Операція минула успішно. Алабай 
Азат пробув у нас 14 днів і знайшов 
гарного господаря.

13 серпня, нам привезли кокер-спа-
нієля, дівчинку 5-6 років. Вона кида-
лась під машини в районі Островсько-
го – Привокзальна. На 3-й день вона 
народила одне цуценя, але, на жаль, 
воно народилося слабке і на 2-й день 
після народження померло. Сара че-
кає на хорошого хазяїна.

Люди, які позбулись «зайвого тяга-
ря» не розуміють, як важко тварин-
ці знову повірити людям, внаслідок 
чого вони часто стають агресивними. 
Звертаюсь до Вас, читачі: «Не вики-
дайте хворих чи непотрібних тварин! 
Дзвоніть на «гарячу лінію» притул-
ку (0432) 57-24-51 і ми допоможемо 
Вам».

Оксана Кучма,
співробітник Вінницького 

притулку для собак «Планета»

не быть «белой вороной»?
Почему в нашем обществе так важно 
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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!

Етикет (фр. Etiquette) – суворо вста-
новлений порядок і форма офіційної 
поведінки, зокрема, у відносинах між 
діловими людьми. Сюди відноситься і  
етикет при поводженні з візитками. Є ряд 
правил, встановлених для оформлення та 
поводження зі своїми візитними картка-
ми та візитками партнерів. Якщо вам 
вручили візитку, то слід відповісти тим 
же. Звідси слідує головне правило: візи-
ток має бути багато і завжди з запасом.  
Так, якщо вашим останнім візаві буде 
директор компанії партнера і на ньо-
му закінчаться візитки - ви потрапите 
в халепу. На візитці, яку дають вам не 
можна робити ніяких позначок. Став-
теся до візитки вашого партнера, як до  
нього самого. Якщо ви не хочете  
давати якусь інформацію про себе, то 
в цьому випадку у вас повинні бути 
окремі візитки з зазначенням тільки 
потрібної інформації. Дуже негар-
но виправляти що-небудь на щойно  
витягнутій з кишені візитній картці.

Спочатку візитку дає підлеглий – началь-
нику, чоловік – дамі. Гість завжди вручає 
візитку першим. За кордоном – все навпа-
ки. Якщо ви бачите співрозмовника впер-
ше, то при знайомстві, передаючи візитку, 
чітко вимовляєте ваші ім’я та прізвище, 
щоб співрозмовник легко їх розрізнив. 
Візитки завжди потрібно ховати тільки в 
кишеню або візитницю. Поганим тоном 
буде спроба крутити візитку в руках, не 
знаючи куди її подіти, а також м’яти її або 
скручувати.

Якщо ви додаєте візитку до подарун-
ка або пересилаєте поштою, в цьому 
випадку прийнято ставити латинські 
абревіатури внизу зліва на зворотному 
боці візитної картки:

P.F. (Pour feliciter) – привітання.
P.F.N.A. (Pour feliciter le Nouvel An)- 

привітання з Новим роком.
P.R.N.A. (Pour remercier et pour 

feliciter le Nouvel An) - щоб подякувати 
і привітати з Новим роком.

P.R. (Pour remercier) - в знак  
подяки. Візитка надсилається протягом  
24 годин на знак подяки.

P.C. (Pour condoleance) –  вираз 
співчуття.

P.P.S. (Pour rendre) –  прощання при 
від’їзді на тривалий термін.

P.P. (Pour presenter) – пред-
ставлення. Візитка висилається 
тільки з карткою третьої особи вже  
знайомого з тим, кому Ви хочете  
представитися.

P.F.C. (Pour faire connaissance) – 
вираз задоволення знайомством.

Матеріал підготовлено редакцією
елітного бізнес-каталогу

«ТВОЯ ВІЗиТНицЯ»

ОСОБЛИВИЙ СТИЛЬ ВІЗИТОК
або візиточний етикет МКП ЖЕК-5 - тел.: (0432) 61-74-13

МКП ЖЕК-6 - тел.: (0432) 51-31-80
МКП ЖЕК-7 - тел.: (0432) 51-13-55
МКП ЖЕК-12 - тел.: (0432) 46-73-28
МКП ЖЕК-14 (колишній ЖЕК-02,04) - 35-52-16; 27-74-93; 27-60-70
МКП ЖЕК-15 - тел.: (0432) 66-42-57
МКП ЖЕК-16 - тел.: (0432) 35-60-08; 53-31-47
ДП ЖЕК-23 - тел.: (0432) 27-64-63
ДП ЖЕК-26 - тел.: (0432) 63-20-03
ЖЕК-77 (“Уют”) - тел.: (0432) 65-98-04
ПП “Мешканець” - тел.: (0432) 43-10-06
ПП  “БОКУД” - тел.: (0432) 27-57-28
ПП “Майстер-КП” - тел.: (0432) 46-54-49
ТОВ “Енергоагроімпекс” - тел.: (0432) 65-77-90
Обчислювальний центр ЖКГ - тел.: (0432) 35-10-44
СО “Вінницькі МЕМ” - тел.: (0432) 43-39-68; 35-05-20; 35-15-61
ВУГГ - тел.: (0432) 15-51; 26-12-42
КП ВМР “ВМТЕ” 56-00-71; 56-00-93; 53-46-77;56-32-83; 56-39-50; 53-77-58
КУП “ЕкоВін” - тел.: (0432) 67-46-02
КП “ВОДОКАНАЛ” - тел.: (0432) 61-89-33; 53-82-74; 50-91-35

Житлово-експлуатаційні контори

ТВОЯІЗИТНИЦ
ЕЛІТНИЙ БІЗНЕС-КАТАЛОГ

ЯВ
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авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

сеть магазинов

СПД
Маруняк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

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

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

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

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

Автозапчастини до легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків та інші марки авто

Автомагазин

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

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè

Працюємо з ПДВ

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

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

Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

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

ПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
ДИАГНОСТИКА
ЗАРЯДКА
РЕМОНТ

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

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

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

різноманітні

провідних фірм та сталеві кулі
ПІДШИПНИКИ
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р-к „Сатурн”, маг. №10
(067) 970-49-80, (067) 979-82-74,

(0432) 69-01-64

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

АВТО

Запчасти к
европейским

и японским маркам

тел.: (093) 932-56-84
(068) 518-09-02

СІЛьСькОгОСПОДарСька ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

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

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

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

Òðàêòîðè òà ìîïåäè ç ßïîíії

(067) 92-66-197 (093) 93-050-63

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

все для автомобiлiв, тракторiв,
комбайнiв та сiльгосптехнiки

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

запчастини

e-mail: p
odagro_@ukr.net
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авТОСЕрвІС. СТО3

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

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

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

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

·Балансування  ·Вулканізація  ·Прокатка сталевих дисків

ШИНОМОНТАЖ

CTO вул. Максимовича,12

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

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

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

авто
станція технічного обслуг   вування

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

Шиномонтаж 
Автоелектрик
Шумоізоляція 
Автозвук 
Ксенон
Підбір автозапчастин

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

СТО
%

якос
ті

Моторист (ремонт та обслуговування
(бензинових та дизельних двигунів)

СТО 
Чистка инжектора
Замена масла

Ремонт двигателей
Ремонт ходовой
Ремонт задних балок французских автомобилей

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

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

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

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

Citroen, Peugeot 

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

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

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

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

e-mail: vlsignal@gmail.com

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
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CTO
Выписка документов и налоговых накладных

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

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

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

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

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски

расходные материалы

АВТОсервисшиномонтаж

“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

вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка4

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

фоП
щербацкий С.а.

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

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

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

(067) 447-22-57 

автомайстерня
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

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

та плоскошліфувальні роботи.

вул. Пирогова 274
тел. (067) 757-31-27
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Продажа велосипедов, компонентов, 
одежды. Продажа туристического 
снаряжения. Палатки, спальники, 

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

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

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

www.vinbike.com.ua

ÑÀËÎÍ ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ «ÞÃÀËÎÊÀ»
Ремонт и продажа японской  мототехники

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

      ЗАПЧАСТИНИ
МОТОЦИКЛИ      
СКУТЕРИ     
С/Г ТЕХНІКА 

тел. (097) 562-07-19

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

ПЕрЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖирСькІ Та ванТаЖнІ5

Dynamic 
Parcel 
Distribution Експрес-доставка вантажу, 

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

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО-НОВОМУ

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

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

4,5т 2,5т 1,3т

6м

6,5м

(0432) 57-57-53, (067) 589-44-60, (099) 065-34-44

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рiзних виробiв та конструкцiй,

будiвельних матерiалiв,
негабаритних вантажiв.

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

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

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

Вантажні перевезення

098-588-08-98

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

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

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

міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

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

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО

ЦЕГЛА
Äîñòàâêà

Ðîçâàíòàæåííÿ

ЧЕРВОНА
М-100

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

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

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

буДІвЕЛьнІ Та 
ОзДОбЛюваЛьнІ МаТЕрІаЛи7

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

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки м-100, м-75

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

(067) 430-89-60



40 41

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

тов
«ПАРТнеР Полісся»

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

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

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

(050) 313-90-95

виробнича
база

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

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

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

www.plutka.vn.ua

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

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

тел.: (097) 284-93-24
(093) 631-80-30

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

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

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

(067) 433-74-63

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARkETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

ДОшКА ОБРІЗнА
Брус, рейка, стропила, цемент, цвяхи

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

(063) 406-01-98

ФАРБИ POLIFARB
Водо-дисперсійні фарби, емалі, лаки, 

монтажні піни, саморізи і т.д.

вул. Ватутіна, 16 Б
Будівельний ринок

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

тЕРИтОРІЯ
РЕмОнтУ

Двері вхідні та міжкімнатні
Ламінованвана підлога та 

паркетна дошка
Декоративні огородження

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

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

e-mail: terrem@ukr.net

    ТВоя 
ПідлогА ЛАмІнАт, ПАРКЕтнА ДОшКА, ПЛІнтУС.

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

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

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

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

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

можлива доставка

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

(067) 726-68-31

«Буд-майстер»
СПД Кікабідзе

будівельні матеріали
Вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, 

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

Можлива доставка, послуги вантажників.

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

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

www.budmajster-vn.prom.ua 

ФОП  КЛОЧКО

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

анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

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

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

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

ñïä îêîëîò î.ì.

Виготовлення:
рейка, брус, стропила

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

Розпилювання на пилорамі,
 сушка деревини
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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

ПОкрІвЕЛьнІ МаТЕрІаЛи8

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

Хрести підсвічники, престоли 
та інша церковна утварь. 

тел.:
(067) 932-28-33
(095) 617-89-40

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

Індивідуальні замовлення для монтажу.
 Металопласткові вікна. 

 Безкоштовні інженерні роботи

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРОФНАСТИЛ

Гарантія 
10 

років

Монтаж
демонтаж 

дахів

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

ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА

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

ПРОФНАСТИЛ  МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

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

Ціна від 46 гривень. 
Утеплення “ROCKWOOL“. 

Водостічні системи “PROFIL“. 
Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. 

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

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
ТА  ПРОФНАСТИЛ
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буДІвЕЛьнІ рОбОТи9

завод
«профіль»

проФнаСтил, металочерепиЦя
водоСтічні СиСтеми

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

вул. Гонти, 26А
тел.: (0432) 69-49-59

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

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

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

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

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

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

ПП
“боруС-буД”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

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

дахбуд качеСтво проверенное временем!

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

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

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

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

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

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

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

тов «бму
«Вінницяградобуд»

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

лізація, електропостачання). 
Оптова торгівля будматеріалами.

вул. Першотравнева, 88
2-й поверх

тел.: (0432) 67-02-02
67-09-95

ліц. Аг № 574516 від 11.02.2011

Всі види асфальтувальних робіт. 
Гарантія 3 роки.

тел.(0432) 69-35-68
(067) 983-25-56

ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

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

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизм

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АСФАЛЬТУ
ВСІ ВИДИ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

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

Буріння свердловин
для підприємств та населення

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

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

ремонтні 
роботи

Ремонтні роботи, фасади, 
покрівельні роботи, 

фактурна штукатурка, короїд 
та багато іншого

тел.(067) 160-80-84
(063) 272-43-24
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буДІвЕЛьниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

промиСловий
альпінізм

Висотні роботи
Утеплення фасадів

тел. (068) 3-666-999

отверСтие в бетоне
(кирпич, гранит, пеноблок)

без шума и пыли
тел.(096) 068-94-69

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Рамные (фасадные)
Клино-хомутовые

Вышки-туры передвижные
Сетки для лесов

аренда,   продажа

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

БУдТеХікА генеРАТоРи

прокат
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

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

(067) 548-80-22

архІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуги11

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

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

Кваліфікаційний сертифікат АР №00087

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

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

тов “архітектурно-
Проектна МайСтерня

“ПляСовиця” архІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

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

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

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

Консультації безкоштовні

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

ПП “гоСт-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДеРжАВної
АРхітеКтУРно-бУДіВеЛьної інсПеКції УКРАїни

ВіД 7 гРУДня 2011Р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕхнагЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)12

ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
газифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ13

ОПАЛЕННЯ

ЗАПЧАСТИНИ

17 ðîê³â 
   äîñâ³äó!

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

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

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

АСЕНИЗАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

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

або на сайті
www.mrsos.com.ua

РЕмОнт
САнтЕХнИКИ
ПРОЧИСтКА

КАнАЛИЗАЦИИ

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

солевых наложений, строительных отходов, 
органики жировых накоплений.

тел.: (096) 855-12-53
(099) 428-37-08

e-mail: voloshl@i.ua

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

системи водопостачання та каналізації. 
Продаж. Монтаж. сервіс.

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

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.airconditioner.vn.ua
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тк “єврокліМат” Котли, радіатори, труби, бойлери, газові 
колонки, тепла підлога, сонячні колектори, 
насоси, фільтри для води, кондиціонери. 

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

www.termart.com.ua

Сантехніка. Опалення. Водопостачання. 
Каналізація. Кондиціонери.

Продаж. монтаж. Сервіс.

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

(097) 485-51-94

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

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

на воду, сантехника, електробойлеры и 
глубинные насосы.

Качественно, недорого!

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

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

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

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

Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

обладнання
атракціони

хімічні засоби
обслуговування
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наТЯЖнІ СТЕЛІ15

Гарантия 12 лет

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe DesignÍàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe Design

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы
òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы
òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы
òåë.: (067) 430-20-19, (0432) 57-35-22

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від виробника

матові, глянцеві, фотодрук
працюємо по Вінниці та області

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

натяжні
Стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

натяжні
Стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

натяжні Стелі
рулонні штори-жалюзі

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

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

вул. Зодчих, 28А, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11

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

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

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

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

ÁÐÎÍÜÎÂÀÍ² ÄÂÅÐ²
(098) 327-93-09

Від виробника Широкий вибір

ДВЕРI
ВIКНА(067) 490-94-91

(097) 320-49-19

З НАТУРАЛЬНОЇ
ДЕРЕВИНИ

СКЛОПАКЕТИ

Ìàéñòåðíÿ
óçíèöüêèõÊ

ДвЕрІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ16

Двері вхідні броньовані вітчизняного 
виробництва за найкращою ціною.

Можливий продаж в кредит.
Спеціальні умови для дилерів

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

(093) 315-01-66
www.milano.com.ua

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

www.vip-t.com.ua
ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
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МЕТаЛОПЛаСТикОвІ 
вІкна, ЖаЛюзІ17

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

КРЕДИТ 0% ОТП Банк св. 100296773

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

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

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

НАРОДНАЯ СЕТЬ ОКОН

вул. Винниченка, 34 , 
2-й поверх

Замір 
доставка
монтаж 
демонтаж

ВІКНА та ДВЕРІ
Металопластикові Металеві

ДВЕРІ

Обшивка, утеплення балконів

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

Він-Атлант

Виробник Україна (прямі поставки)

Магазин

“теМП”

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

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

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

склад-магазин
«двері»

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

провідних виробників України та Білорусії.
Гнучка система знижок

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

Дверне
   Діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

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

Виклик  інженера  проектувальника
Послуга  мобільний офіс

Безкоштовне  гарантійне  обслуговування

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

МЕТАЛЕВІ та МІЖКІМНАТНІ  ДВЕРІ
ДВЕРІ БАЛКОНИ ЛОДЖІЇ

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

металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь якої складності

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

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

н

1100

1
3

0
0

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

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I
·жалюзі ·ролети  ·ролетні штори

·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

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

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

ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

СтеклоПЛАСТ
(097) 011-11-00

Двері Вікна Ворота Ролети
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ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛьна
Та ОСвІТЛюваЛьна ПрОДукЦІЯ18

тов
 «Сбт-12»

металопластикові вікна, двері,
 балконні конструкції. 

Енергозберігаючі склопакети. 
Виготовлення. монтаж.

пл. Жовтнева 1, оф. 813
тел.: (0432) 67-12-10

(067) 238-54-67

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

вікна Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

ЄврОвІкна
з євробрусу

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

вул. коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

ТЕХНІКА
АВТОМАТИКА

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

ПРОСТО ПРИЙДИ 

І ПРИДБАЙ

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

Стабілізатори напруги

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

Гелеві аккумуляторні батареї

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

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

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

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

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

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

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

МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу19
тов “Синтез-Союз” Виготовлення дитячих майданчиків,

тренажерних комплексів,
теплиць та парників,

а також будь-які вироби з металу

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

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

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

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

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

вОрОТа гараЖнІ СЕкЦІЙнІ. 
авТОМаТика20

Элипс Ворота  гаражные
«KRUZIK» (Чехия)

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

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

СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ21

(067) 441-64-61

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 

A.Leonoff
шаФи-купе

Швидко. якісно. За цінами виробника 

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

Изготовление нестандартной мебели

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

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

м .Вінниця
ТЦ. ШОК

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

(098) 889-71-70

Когда мебель искуство... тел. 
(063) 145-10-12
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склад-магазин
«меблі»

якісні  меблі вітчизняних виробників 
за помірними цінами:

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

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

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура22

Меблеві тканини

“Партнер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА

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

“Юлія”
Меблі виробництва 
України, Польщі, Італії

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

ТЦ “Шок” 
тел.(098) 247-111-8

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

ОДЯг. взуТТЯ. акСЕСуари24

сеРТифікоВАні
елекТРонні 
ВАги

Послуги з впровадження гарантійного
та сервісного обслуговування.

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

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

(067) 756-12-68

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

Салон  жіночої та
чоловічої білизни

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

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

р-к. «Привокзальний-2», маг. №7

(097) 148-58-89

ТОргОвЕЛьнЕ 
ТЕхнОЛОгІЧнЕ ОбЛаДнаннЯ23

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
прилавки, вітрини, стелажі з ЛДСП, 

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

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
електроплити, грилі, слайсери,

пароконвектомати, 
мясорубки, ваги.РОЗРОБКА 

дизайн-проектів торговельного та 
технологічного обладнання

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

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

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

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

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

Маркиза Женская одежда (Турция)
больших размеров от 50 до 70 

рынок «Западный» контейнер №105
Зоя Алексеевна, тел. (067) 423-75-38

Маги Гранд бутик №91а

Intrigo

Колготки
(Италия, Польша)

MARLIN

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

Купальники
(Польша)

Øê³ðÿíå âçóòòÿ â³ä âèðîáíèêà

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

легінси та гетри. Широкий асортимент 
купальників цілий рік.

тЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8

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

ВЕЧЕРНИЕ, ВЫПУСКНЫЕ, КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ И АКСЕССУАРЫ

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

тел. (093) 795-08-75

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



68 69

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

рынок “Муниципальный”
(вход со стороны Химзавода)

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

www.vinbag.prom.ua

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

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua

СувЕнІри. гОДинники. раМки. карТини25

ГОБЕЛЕНЫ

ВЫШИВКАсамый большой выбор в городе

ТЦ "Шок" 
ул. 40 лет Победы, д.53

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

66-02-30

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

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

www.garland.vn.ua

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

Сувеніри та подарунки
на будь-який смак і гаманець

Ювелірні вироби 
продаж та ремонт 

«ПРЕЗЕНТЪ»

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

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

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

предмети колекціонування.
Робимо зліпки ручок та ніжок малюків, рук 

закоханих та молодят.

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

тел.: (067) 869-24-90
www.charivna-mit.at.ua
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“Ñîëîäêà õàòà”

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

Фермеське 
господарство 

«Грендач»

Вирощування та продаж 
зернових культур (ячмінь - пшениця), 

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

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

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

СІЛьСькОгОСПОДарСька 
ПрОДукЦІЯ27

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

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

www. vinorudomino.com.ua

ПрОДукТи харЧуваннЯ26

АБЕтКА СмАКУ
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(068) 623-24-80

www.abetka-smaku.com.ua

Продам мЕД
з власної пасіки.
Опт та роздріб.

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

Продам мЕД
Гречаний. Квітковий.

Опт та роздріб.

(097) 586-16-74
(093) 675-77-54

Продам МЕД
►Гречаний      ►Квітковий

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

Встречайте волшебные ароматы
 кофейни.

Самый широкий асортимент 
лучшего в городе чая и кофе.

ТРЦ «Магигранд»
пр. Юности, 43А

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

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

“аверСа-україна”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30
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наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби захиСТу рОСЛин28

СПОрТивнІ ТОвари29

тел.: (067) 898-07-49, (099) 405-31-66, www.sportera.com.ua

ТЕкСТиЛь. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ30

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

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

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

SWAROVSKI ELEMENTS

хІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ31

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
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СПЕЦОДЯГ
СПЕЦВЗУТТЯ

вул. Г.Арабея,3
СПЕЦВЗУТТЯ
від виробника

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

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

СПЕЦОДЯг. заСОби захиСТу32

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

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ
халати, куртки, бушлати
медичний одяг
корпоративний одяг

одяг для охоронців
ЗІЗ та взуття в асортименті
нанесення логотипу

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

Ïîøèòòÿ îäÿãó íà çàìîâëåííÿ îðãàíiçàöié

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 хІМІЯ33

миСливСтво. рибальСтво34

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

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

Магазин

ВСЕ ДЛЯ 

рыбалки
Ехолоты, снасти, лодки, 
удочки и многое другое

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

канЦЕЛЯрСькІ ТОвари. 
ПаПІр. книги35

Магазин «глобуС»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»
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www.princess-models.com
vk.vk.com/princessvn

Проводит набор
девочек с 3 до 16 лет

в мастерскую Красоты
познать её секреты

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

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

навЧаннЯ36

курСи
бухгалтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«Скарб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

Откройте новые возможности финансовых рынков 
с надежным партнёром! 

Персональные консультации, уникальные 
обучающие курсы, индивидуальное обучение, 

бизнес-тренинги, мастер-классы и многое другое.

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

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

vn.forexclub.ua

навчання роботі 
з програмними продуктами  

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

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

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

www: falcon.vn.ua

СТуДІї ТанЦІв. ЙОга37

   Приглашает на занятия
· Хатха - Йога
· Йога для начинающих
· Аштанга Йога
· Детская Йога (от 10 до 14 лет)
· Йога для беременных
· Йога - н· Йога - нидра и основы медитации 
· Массаж тибетскими поющими чашами 

ул. Киевская 16, (Инфракон)
5 этаж, ком. 517

тел.: (096) 761-10-51
(063) 580-06-83

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

Танцевальная академия
 "LaMar" приглашает вас 
на занятия по уличной 

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

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

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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авТОШкОЛи38

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

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

www.mercuriy.vn.ua

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

нЕрухОМІСТь39

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

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

Оформлення документів.
Оформлення ВмЖ ПмЖ в Болгарії.
Відпочинок в Болгарії від 140 Євро

вул. Р.Скалецького, 15А
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua

агенСтво нерухоМоСті

 “Добриня і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕрухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

рОбОТа40

Великому оптовомо-роздрібному 
підпріємству потрібні на постіцну роботу 

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

Кур’єри з/п 2000 грн

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

робота!
На підприємство в м. Калинівка здійснюється  

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

Оплата висока

тел.(097) 780-10-90

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

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

відповідальність, впевненість. 

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

(097) 600-72-85

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

Запрошуємо Оптово-роздрібному підприємству 
потрібні торгові представники.

тел.: (063) 879-74-69
(096) 681-80-56
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банки41

крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи42

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

ауДиТОрСькІ. 
бухгаЛТЕрСькІ Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуги43

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

Працює, як бджілка !

ЕЛЕКТРОННИЙ
ПІДПИС

ТОВ “Системи для бізнесу”
м. Вінниця, 

вул. Келецька, 51. оф.114
(приміщення 

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

Працюємо без обідньої перерви

Вичерпні консультації за телефоном “гарячої лінії”

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

(0432) 50-21-21

(067) 350-24-00
(áàãàòîêàíàëüíèé)

e-mail: vn@sys2biz.com.ua

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

ауДиторСька фірМа 
“СлауДі і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

тов
“ПоДільСький
екСПертний

центр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

ПП 
«ПоДілля-
екСПерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

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

тов “ауДиторСька фірМа 
“СтанДарт ПлюС”

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

Відновлення бухгалтерського обліку.

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

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

ФОП
ПІВтОРАК В. Ю.

Ведення  бухгалтерського обліку  (1с Бухгалтерія).
Бухгалтерське супроводження підприємств 

(фізичних осіб-підприємців). 
консультації з питань оподаткування 

(”ліга. Закон”)

пров. Щорса,14А, оф. 201
тел. : (0432) 65-61-33

 (067) 961-72-07
www.oblik-audit.com.ua

терміново Великому підприємству, 
необхідні продівці-консультанти.

тел.: (096) 681-80-56
(093) 892-34-88

работа
для тебя

Всем кто ищет работу!!! 
Срочно нужны 

торговые представители.

тел.: (093) 892-34-88
(063) 879-74-69

Працевлаштування
на постійну роботу 

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

(096)681-80-56

бизнеС-центр
“уСПех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

новые
 возможности

Производится конкурсный отбор 
на должность 

продавца-консультанта.

тел.: (097) 192-68-72
(093) 892-34-88
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ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”

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

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:

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

“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

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

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Послуги захисту прав інтелектуальної власності

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, кім. 703; тел. (0432) 66-09-28, (067) 942-16-73

юриДиЧнІ ПОСЛуги45

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)

СТрахОвІ кОМПанІї44

вСІ виДи 
СТрахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

Страхова коМПанія

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

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

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

www.megagarant.com

Захищаємо те, що Ви цінуєте
(всі види страхування)

Знижки 50-30%
Лауреат Премії Український фінансовий олімп 

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

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

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

innadom63@mail.ru
vinnitsa@alfagarant.com
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Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія

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

проектної документації на отримання дозволів

Приватне підпріємство

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

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

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

Правозахисна асоціація «АДВОКАСІ - ADVOCASI»

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

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

11 років захисту громадян в судах,
підготовка юридичних документів.

Керівник - відомий в Україні правозахисник Душко Валерій Пилипович

нОТарІуСи46

нотаріуС

лавренов
ігор анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

нотаріуС
куранова

оксана олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 900 до 1800

Субота - 1000-1200, Неділя - вихідний.

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

нотаріуС

терещенко
валентина ваСилівна

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

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

(067) 90-00-992

нотаріуС
лукашенко 

волоДиМир бориСович

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

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

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

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

нотаріуС
ковальова
віра Миколаївна

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

Субота - 1000-1400, Неділя - вихідний

вул. Гоголя, 1, кв 1
(навпроти Центрального 

Універмагу)
тел. (0432) 69-30-11, 

35-82-70

вінниЦьке
юридичне

бюро

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

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

Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27А
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46

ВіННицьКА оБЛАСНА 
КоЛЕгія АдВоКАТіВ

АдВоКАТ

оСоВСьКий
СЕргій ВоЛодиМироВич

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com
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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

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 євгенівна

Вінницький районний 
нотаріальний округ

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

нотаріуС
ПоСвятенко
юрій ДМитрович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

Приватний
нотаріуС

третяк
аліна олекСанДрівна

ВСІ ВИДИ нОтАРІАЛЬнИХ ПОСЛУГ
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., Нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

нотаріуС

байлеМа
ірина ДМитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

нотаріуС
кривцов Д.в.

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

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

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

нотаріуС

бортнік
яна анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

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

ОхОрОннІ фІрМи, 
СиСТЕМи Та СигнаЛІзаЦІЯ47

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

ТуриСТиЧнІ ПОСЛуги, СанаТОрІї48

Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

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

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

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

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

www.slavtur.com.ua

туриСтична 
агенція 

і бюро
ПереклаДів

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

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

ГОРЯЩИЕ тУРЫ,
БОЛГАРИЯ,ЧЕРнОГОРИЯ ИЗ ВИннИЦЫ

шЕнГЕн ВИЗЫ, СтРАХОВАнИЕ
АВтОБУСнЫЕ И АВИА  тУРЫ

ОРГАнИЗАЦИЯ  тУРИСтИЧЕСКИХ  ПОЕЗДОК
АВИАБИЛЕтЫ     ГИБКАЯ СИСтЕмА СКИДОК!!!!

ул.Соборная, 82
тел.(0432)52-95-01, 

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

e-mail:evraziya_tur@ukr.net

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

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

тЦ “ПЕтРОЦЕнтР”, 2 пов.
пр. Коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66
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АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.

бюрО ПЕрЕкЛаДІв49

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

аТЕЛьЄ50

АтЕЛЬЄ
ВИшИВАнКА

Вишивка гладю, різноманітні 
орнаменти, написи, шеврони, 

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

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

(096) 458-52-24

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

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

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

театральное 
ателье -

Прокат
коСтюМов

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

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

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

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

seleznova54@gmail.com

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

Прокат детских и праздничных платьев.
Пошив школьной формы.

пл. Гагарина, 2
(Универмаг, 1 этаж, 

правое крыло)
тел.: (098) 273-27-14

(063) 562-15-31
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кур’ЄрСькІ ПОСЛуги,
СЛуЖби ДОСТавки51

ВІННИЦЯ

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

®

Курєрська доставка по Україні і світу від 10 грн

www.express-mail.net

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

СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки52

фоП бураковСький рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

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

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

ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн53

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

СервіС-центр

 витратні матеріали
- оргтехніка

- послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

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

СервіСний центр ГАРАнтІЙнИЙ тА ПІСЛЯГАРАнтІЙнИЙ РЕмОнт
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

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

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

вул. Келецька, 61А
тел.: (0432) 69-91-93

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

www.interservice.vn.ua

СервіСний центр

HI-TECH
Ремонт та обслуговування 

компютерної техніки

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

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

Создание сайтов. Хостинг. Домены

Веб-дизайн
Винница, ул. 600-летия, 17

тел. 8(0432) 52 30 27 (многоканальный)

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

Информационные технологии для
Вашего бизнеса
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ÊËÈÍÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

тел. (098) 095-35-31
(093) 150-29-36

Татьяна

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

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

·Заберем ·Постираем ·Привезем
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХИМЧИСТКА и СТИРКА

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

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

кЛІнІнгОвІ кОМПанІї 
хІМЧиСТки. ПраЛьнІ54

рекламное агенство

wEb  кафе 
Создаем и раскручиваем сайты

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

Хімчистка 
«сніжинка»

Хімчистка одягу, дублянок. 
Прання білизни, килимів. 

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

вул. Едельштейна, 6
вул. Пирогова, 15

тел.: (0432) 35-05-44
55-08-15

хіМчиСтка

хІМЧиСТка вЕрхньОгО ОДЯгу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

вул. 50-річчя
 Перемоги, 26

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

ЦІЛОДОБОВО

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

риТуаЛьнІ ПОСЛуги55

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

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

Пропонуємо
клінінгові

послуги:

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

(067) 432-88-80
Клінінгова
компанія
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риТуаЛьнІ вирОби56

Памятники та надмогильні комплекси
з чорного та кольорового граніту. 

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

скульптури і бюсти з каменя

ПАМ’ЯТНИКИ
вул. Короленка, 29

тел.: (097) 127-89-36
(093) 002-36-49

пам’ятники
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47

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 

ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛьнІ ТЕЛЕфОни57

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

побутова техніка і посуд
Дилер з найкращими цінами

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

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua

Магазин: вул. Космонавтів,40  тел.:(0432) 46-55-33
Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63
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кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОграМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ58

ПоБУТоВА ТеХнікА 
б/у

з німеччини

Доставка. ГАРАнтІЯ. 
Обслуговування.

Продаж у розстрочку + ремонт

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

ПОБУтОВА
тЕХнІКА

Б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

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

СИСТЕМА ПРОГРАМ 1С:ПІДПРИЄМСТВО

фірма 1С

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

1С:Франчайзинг

Продаж, налагодження, навчання

ЛІГА
ЗАКОН

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

ПОЛІграфІЧнІ ПОСЛуги. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи59

tehniko
интернет магазин 

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

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

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

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

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ
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Зовнішня реклама
Унікальна поліграфія

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

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

 

Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

Плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

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

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru

 

друкуємо: книги, бланки, рекламна 
поліграфія. друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

Хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “мАЯК”)

тел.: (0432) 43-51-39, 65-80-80
e-mail: dilo_vd@mail.ru

dilo2007dilo@rambler.ru

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

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua

 

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua
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ПЕЧаТки Та ШТаМПи60

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСьквикОнкОМ)

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

www.shtamp-service.com

 

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-, вІДЕОзЙОМка61

 

КРЕАтИВнАЯ ФОтОСЪЕмКА:
Свадебная, семейная, 

корпоративы, оригинальный 
сценарий, печать фотокниг.

тел.: (063) 107-26-44
(067) 975-18-73

вЕСІЛьна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

 
ФОтОЗЙОмКА. 

Виготовлення фотокниг.
ЗБЕРЕЖІтЬ СВОЇ СПОГАДИ ОРИГІнАЛЬнО

тел.:(067) 686-75-55
(095) 875-55-52

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОграМа62

тамада
Світлана

Професійно проведу за індивідуальним 
сценарієм з костюмованими 

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

та російською мовами.

тел.: (096) 436-49-63
(063) 987-36-69

 
 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна, 87А
тел.(0432) 52-76-36

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

ПРОФЕСІЙнЕ ФОтО:
Весільне, студійне, сімейне, 

дитяче, рекламне.

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

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

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

 "SMILE-SHOW" ШОУ-ГРУППА 
S te uti dh ioW  

Юрій Білошкурський
тел. +38 (067) 704-41-24

e-mail:
www.whitestudio.com ua

white78@mail.ru

ФОТОГРАФ
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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

вЕСІЛьнІ СаЛОни63

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

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

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

Inna Makarova

Вы цените простоту и элегантность, 
но не принебрегаете деталями и любите роскошь? 
Тогда Ваш выбор- свадебный салон «belIssIma»!

Ждем Вас в нашем салоне

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

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

Åêñêëþçèâíèé ñàëîí
âåñiëüíèõ, âå÷iðíiõ 

òà äèòÿ÷èõ ñâÿòêîâèõ ñóêîíü

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

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

народний
циганський

ансамбль
«БРАтСтВО
 ЦЫГАнЕ»

Розважальна шоу-програма.
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям 

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

«Братство цыгане»

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

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

выпускные вечера.

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

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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вЕСІЛьнІ акСЕСуари. 
ДизаЙн. квІТи64

ТЦ Квартал

ТЦ Sky Park

ТРЦ Мегамолл

ТСЦ Магигранд

( Папанина, 1а )

( Соборна,24 )

( 600-летия,
17 )

( Юности,43а )

050-
55-6

6-213

067-348-37
-12

093-608-7
3-23

тел.

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

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

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

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

Шоколадные фонтаны. 
Фруктовые пальмы,

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

 (097) 729-91-02
 МАКСИМ 

Elis M

«Òâié äåíü»Студiя святкового дизайну

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

Оформлення бенкетних залів, автомобілів, 
Виїздні церимонії

Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.

Da Vinci
Studio
тел.: 

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

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

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
ТЦ Анастасія, 1-й поверх

тел.: (096) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharlin DiSe

(067) 758-65-19
20
0гр

н/г
од

Ак
ція

Обслуговування весіль,
корпоративів, свят, ювілеїв.

Трансфер в аеропорт

ВЕСIЛЬНИЙ АВТОМОБIЛЬ НА ПРОКАТ

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

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

http://vinavto.com/
Александр

Свадьбы. Праздники. Кортежи. Трансфер

Больше
5 часов

скидка 10%

Свадебные перевозки  Audi Q7, BMW 5, Lexus GX470

Audi Q7
BMW 5

Lexus

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

Свадьбы     Ювилеи
Дни рождения

тел.: (063) 326-87-29
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ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛих66

Весільні  авто
Від 200 грн/год

тел.: (098) 763-05-79
(063) 488-02-02

тел.: (098) 290-34-45

WWW.DUET.VN.UA
вул. Соборна, 95;  ТЦ «Петроцентр», 2 пов., нове крило
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СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 67

«Наталi»салон краси

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

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

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.

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

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

•свадебные прически 
•вечерние •плетение волос

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

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

•парафинотерапия •услуги косметолога

салон-парикмахерская

Работаем
с 800 до 2000 

  Пт. с 900 до 1800 

без выходных

·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
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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

Перманентный татуаж бровей
  -волосковый метод     -шатирование

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

 Наращивание волос и ресниц. 
Реконструкция, керотирование

О
БУ

ЧЕ
Н

И
Е

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

Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

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

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

салон-перукарня

Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

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

Солярій - 2,50
Антицелюлітний масаж - 80

Fish-SPA - 20

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

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

коСметолоГ-эСтетиСт (093) 33-74-036
(096) 213 86-93

Врач-косметолог
Татьяна

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

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

ул. Скалецкого, 38А
салон-парикмахерская

«Fusion»
тел. (097) 155-32-66

“бажання”
центр краСи
та зДоров’я

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

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

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

·ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ 
·мАнІКЮР, ПЕДИКЮР · ПОКРИттЯ ГЕЛЬ-ЛАКОм 

·ПРОКОЛЮВАннЯ мОЧКИ ВУХА 
·БІО-тАтУ · мАЛЮВАннЯ ХнОЮ ·ПЛЕтІннЯ ·СОЛЯРІЙ

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69
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кОСМЕТиЧнІ заСОби68

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

Полищук Юлия (097) 74-32-947 e-mail: polishuk_2005@mail.ruПолищук Юлия (097) 74-32-947 e-mail: polishuk_2005@mail.ru

- можливість необмеженого заробітку 
- можливість розпочати власний бізнес
- Гнучкий графік
- різноманітні заохочувальні програми
- підтримка та можливість навчання

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

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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

e-mail: lukashvika@ua.fm

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛьнІ69

Êàôå ßÊÓØÈÍÖ²
Українська, кавказька, турецька кухні.

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

Дитячий майданчик. Супутникове TV.
Жива музика, караоке.

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

тел.: (097) 456-25-66

(063) 463-27-11

Максим
овича, 43Б

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

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

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

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди

 

їдальня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

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

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

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

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

ППерець фарширований. Тюфтельки Морозко. Фрикадельки. Фарш Домашній.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
 ХАРЧУВАННЯ

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

www.abetka-smaku.com.ua ЗОЛОТЕ РУНО

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

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

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

зал на 130 чоловік

РесТоРАн 
проведення урочистих подій.
банкетна зала на 150 чоловік.
Жива музика. Смачна кухня.

працюємо цілодобово.
9 км від центру міста

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

(097) 255-14-10

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

гОТЕЛІ70

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

— Сауна
— Кімната відпочинку

— Готельні номери
— Паркування

ССССауна

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

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

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

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік

Сауни. ЛазнІ71

— Сауна
— Кімната відпочинку

— Готельні номери
— Паркування

ССССауна

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

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОгІЧнІ ПОСЛуги72

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

3-D

МеДичний центр 
лікування

захворювань хребта

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

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

втручань на хребті та травм.

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

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

www.kovalenko.vn.ua

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТРКОНСУЛЬТАТИВНО
ЄДИНИЙ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Є проблеми зі шкірою? Звертайтесь до нас!

Високопрофесійні консультації лікаря косметолога-дерматолога. 
Надаються послуги: видалення бородавок, папілом, рубців. 
Індивідуальний підхід та лікування шкірних захворювань. 

Допоможемо вирішити проблеми вугревої хвороби демодекозу. 
Вирішимо проблему  надмірного потовиділення та старіння шкіри.

Повний спектр косметологічних та дерматологічних послуг

вул. Пирогова, 77 тел.: (0432) 68-01-52, (067) 914-86-07, (097) 490-89-90 www.dermatolog.vn.ua

МЕДиЧнО-ДІагнОСТиЧнІ ЦЕнТри73

теСтирование 
вСего

организМа

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99
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Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

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

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

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

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

ПОСЛуги ПСихОЛОга74

СеМейный ПСихолог 
евСеева

люДМила ивановна

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

наталія анатоліївна

конДратенко 

ПСихотераПевт

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

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

ПСихолог

МороДецька
ольга іванівна

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

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

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

конСультаційний центр 

“Поліграф теСт - 
sprInT TEsT”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

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

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

МЕДиЧнІ ТОвари75

Стелька-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!

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

+
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фІТнЕС. ДІЄТОЛОгІЯ76

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

www.yursana.com

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

*
*
*
*
*
*

*

бІОЛОгІЧнО акТивнІ ПрЕПараТи77

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

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

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

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

вЕТЕринарна МЕДиЦина
зООТОвари78

ДиТЯЧиЙ ОДЯг ІграШки79

Шиншиллы
Разноцветные и стандартные

Цена - минимум
Удовольствие - максимум

(096) 150-27-06,  (093) 563-78-63
Татьяна

www.dimusha.com.ua

Широкий выбор детских колясок, 
комплектующих к ним, 

автокресел, игрушек, велосипедов,
 детской мебели и много другого 

для комфортной жизни Вашего малыша!
г. Винница
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Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

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

Іграшки, одяг, подарунки

Аленький
цветочек

Широкий асортимент нового и б/у  
товара для всей семьи. Принимаем на  
реализацию кроватки, коляски, манежи, 

велосипеды и другие детские вещи.

пр. космонавтов, 42
(возле клуба «н2О»)
тел. (067) 369-49-47

(093) 422-52-72

Одяг та взуття для:
новонароджених; дошкiльнят; дiтей 

шкiльного вiку; пiдлiткiв; якiсна  
шкiльна форма. 

Атмосфера стильних та яiсних речей чекає на Вас!

вул. Скалецького 7, 
Тц «омега» 1-й пов. 

маг. «дитяча Крамничка»
 ( зупинка р-к «Урожай»)

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

Магазин «глобуС»

Канцтовари, рюкзаки, сумки, 
дитячий одяг (Туреччина)

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

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

Подільське
        регіональне
               представництво

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

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

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

вул

ДИТЯЧЕ
ТА ПІДЛІТКОВЕ

вул. Келецька,84,
 тел. (0432) 55-11-06

ВЗУТТЯ

МОДНЯЧЕ

Пн-Вс 
с 10-00 до 19-00 

ул. Порика, 41
(067) 796-80-76
(096) 754-41-60
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рОзвиТОк ДІТЕЙ80

центр
гармонійного

розвитку
дитини

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

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

ліплення, живопис, основи дизайну.

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

Центр розвитку 
здорової дитини 

та відповідальноГо 
батьківСтва

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

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

Психологічна допомога

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

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

ПраЙС на рОзМІЩЕннЯ ІнфОрМаЦІЙнО-рЕкЛаМних бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

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

ПраЙС на ПОЛІграфІЧнІ ПОСЛуги
Друк візиток (односторонні) 9х5 см 1000 шт 85
Друк візиток (двосторонні) 9х5 см 1000 шт 140
Друк календариків 10х7 см 1000 шт 200
Друк флаєрів 21х10 см 1000 шт 280

Тiльки найкращi



ОКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Цены от
производителя

Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008

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

Изготовление
Монтаж

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

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним 

від загального постачання електроенергії
разом  з професіоналами! У нас для цього є все!

ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення 

для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В

Гелеві аккумуляторні батареї
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