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Саме із таким закликом 
звернувся до громадян 16 липня, в день 
проголошення Декларації про державний 
суверенітет України, провід Вінницького 
козацького полку ім. Івана Богуна, під час 
віча біля сплюндрованої на початку місяця 
вандалами-українофобами символічної 
пам’ятної могили Січовим Стрільцям і 
воякам ОУН-УПА — на пам’ятникові 
досі невідомі зловмисники розбили 

меморіальну таблицю.
“Скромний, невеликий монумент 

у парковій зоні міста ніяк не дає спокою 
україножерам, - зазначили козаки в 
запрошенні на віче, - що засвідчує велику 
пильність до найсвятішого — оборонців 
рідної землі від зайд та пройдисвітів, 
пам’яті про тих, хто поклав свої голови за 

незалежність України. Але історія свідчить 
що українську націю русичів-козаків не 
перемогти!”

Свою солідарність із козаками 
засвідчили, зокрема, обласна організація 
Спілки офіцерів України, свободівці, 
байкерський клуб “Отамани доріг”. Так, 
голова ВОО СОУ полковник Ігор Окуленко 
переконаний, що за глум над символічною 
могилою українофоби безперечно 
нестимуть відповідальність перед вищим 
Божим судом, але в правовій державі їх 
має покарати й закон — наш, український.

По закінченні віча його учасники 
пройшли ходою зі смолоскипами до 
адмінбудівлі Вінницької міськради, де 
зачитали свої вимоги до влади серед 
котрих: вжити всіх необхідних дій для 
пошуку зловмисників і притягнення їх до 
відповідальності, забезпечити охорону 
і патрулювання поблизу пам’ятника, 
відновити пошкоджену меморіальну 

дошку, спорудити на цьому місці Пантеон 
слави українським борцям за свободу і 
самостійність України.

Олекса Славин,
член НСЖУ
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НЕ БУДЬ ОСТОРОНЬ,
УКРАЇНЦЮ!
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На сьогодні заморожування овочів і 
фруктів - найвигідніший і найзручніший спосіб 
консервування. Відмовившись від використання 
консервантів (оцет, сіль, цукор), ми отримуємо 
здорову продукцію. Також треба пам’ятати, що при 
довготривалому зберіганні овочі і фрукти втрачають 
велику частину вітамінів. А ось в замороженому 
продукті зберігаються всі вітаміни на момент 
заморожування. І навесні кількість вітамінів у 
замороженій, приміром, моркві, буде набагато 
вище, ніж у свіжій. Заморожувати можна тільки 
свіжі й зрілі, не деформовані та пошкоджені овочі 
і фрукти. Перестиглі продукти просто розповзуться 
після розморожування.

Температура, призначена для 
заморожування, - від мінус 18 до мінус 23 градусів. 

При температурі мінус 18 і нижче овочі і фрукти 
краще заморожуються і зберігаються від 8 до 12 
місяців. А при температурі від 0 до мінус 8 градусів 
лише до трьох місяців.

Заморожувати потрібно невеликими 
порціями. Розмір кожної порції визначайте 
індивідуально. Тобто рівно така кількість, скільки 
вам необхідно для приготування одного супу, 
компоту, пирога і так далі. Оскільки повторно 
заморожувати продукти не можна в жодному разі, 
то упаковуйте заморозку з таким розрахунком, щоб 
можна було відразу використовувати весь вміст 
пакету або контейнера. До того ж маленькі порції 
швидше і якісніше заморожуються і зберігаються.

Потрібно пам’ятати, що після 
розморожування овочі і фрукти не миють. Тому 
перед тим, як заготовлювати продукти, їх необхідно 
добре вимити і обсушити. Обсушити потрібно 
обов’язково. Інакше все злипнеться в неапетитний 
шматок. Заморожувати можна практично всі 
фрукти, овочі та гриби. 

Слід зауважити, що більшість овочів 
перед заморожуванням потребують бланшуванні. 

Бланшування - це відварювання продуктів в 
невеликій кількості води при слабкому кипінні.

Зелень. Кріп, петрушка, кінза. Перед 
заморожуванням зелень обов’язково помийте 
і обсушіть. Потім дрібно поріжте і розкладіть 
невеликими порціями. 

Щавель. Листя щавлю добре промийте 
та поріжте. Потім опустіть на 1 хвилину в киплячу 
воду. Відкиньте на друшляк і обов’язково остудіть 
після того, як стече зайва рідина. І тільки потім 
розкладіть по пакетах і заморозьте. Ще одна деталь 
- безпосередньо перед приготуванням щавель 
розморожувати не потрібно. Опустіть заморожений 
щавель відразу в суп - і тоді смак, колір і зовнішній 
вигляд нічим не буде відрізнятися від свіжого.

Цвітна капуста. У свіжої цвітної капусти 
видаліть верхні листки, а сам качан розділіть 
на суцвіття. Бланшуйте капусту з додаванням 
невеликої кількості лимонної кислоти 3 хвилини. 
Потім злийте воду, суцвіття остудіть і обсушіть. 
Розкладіть по пакетах або до контейнерів і 
заморозьте.

Брокколі. Дуже ніжний сорт капусти. 
Тому бланшувати його попередньо не потрібно. 
Досить розділити на суцвіття, промити, обсушити 
і заморозити, розклавши по пакетах.

Солодкий перець. Видаліть у салатного 
перцю плодоніжку і насіння. Помийте і обсушіть. 
Поріжте дрібними шматочками і таким чином 
заморозьте. Попереднього бланшування солодкий 
перець не вимагає.

Кабачки та цукіні перед заморожуванням 
обов’язково відваріть, попередньо порізавши 
кубиками й видаливши насіння. Потім обов’язково 
відкиньте на друшляк, остудіть. Розкладіть у 
пакети, видаліть повітря, злегка спресувавши вміст, 
і закрийте отвір.

Полуницю, малину чи ожину краще 
зберігати в контейнерах. Так вони не помнуться 
при заморожуванні та збережуть форму при 
розморожуванні.

Смородину, вишню та аґрус, а так само 
багато інших ягід можна заморожувати сухим 
способом і зберігати в целофанових пакетах. 
Можна перетерти ягоди і заморожувати у вигляді 
пюре. З цукром або без - вирішувати вам.

Абрикоси, персики сливи, вишні. 
Очистити від кісточок і заморожувати у пласких 
ємностях разом з виділеним соком. Потім 
заморожені брикети скласти в пакети.

Підготувала Оксана Талимончик

СВІЖІ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ЦІЛИЙ РІК!

Вітаєм
о!

17 серпня  відзначатиме свій день народження 
Асенія Ціо! З цим святом її вітають родичі, близькі 
та друзі, бажають міцного здоров’я, терпіння, 
любові, удачі, миру та злагоди в родині.

До пробажань приєднуються кум Віктор 
з дружиною Оленою та редакція журналу 
“Вінниця”.

Доброго чоловіка, гарного батька, вдячного сина Сергія 
Володимировича Шевчука 25 липня привітали з днем народження 
друзі та родичі. Вони зичать йому довгих літ щастя, здоров’я, сили та 
вдачі. Нехай завжди здійснюються твої, дорогий, заповітні мрії!

Нехай кожна мить буде повна надії
і нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 
Удачі, натхнення й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!

Від усієї душі, від щирого серця, вітаємо 
31 липня з сьомою річницею подружнього життя 
дорогих для нас людей Ольгу Сергіївну Шевчук 
та Сергія Володимировича Шевчука. Бажаємо 
їм міцного здоров’я, сімейного благополуччя, 
достатку в домі та нехай доля та Господь дарує 
їм 100 літ!

З найщирішими побажаннями сестра 
Олена з чоловіком Віктором.

Виконком Вінницької обласної 
організації Спілки офіцерів України вітає 
всіх своїх членів із 20-ю річницею з дня 
заснування організації та зичить їм і їхнім 
рідним здоров’я неміряно, щастя по вінця, 
порозуміння і добробуту в родинах.

Â³òàºìî!

Â³ò
àºìî
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î!
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Вінницька влада (міста і  області) в 
часи УРСР і СРСР ініціювала і затвердила 
договір від 07.05.1986 між облпсихлікарнею 
і Вінницьким хімзаводом на побудову 
нового підсобного підприємства за 
Вінницею, щоб перевести за місто 
підсобне господарство і звільнити землі 
підсобного господарства облпсихлікарні 
для розбудови міста.

Нове підсобне підприємство 
успішно закінчували будувати і на основі 
зазначеного договору директор підсобного 
підприємства .Дудник А.Є. нас запросив і 
прийняв на роботу з умовою, що будемо 
прописані й отримаємо сімейне житло 
на новому підсобному підприємстві, а 
тимчасово (на 2-3 роки) нас поселили 
в кімнатки не житлового, аварійного і 
списаного гуртожитку на підсобному 
підприємстві. Ми працювали і чекали 
житла.

Але СРСР розвалився, і діялося, 
кому що вигідно. Вінницька влада 
(нерозумним) рішенням 01.12.1992 р. 
сама (без рішення Кабміну) ліквідувала 
підсобне підприємство облпсихлікарні і 
забрала в Міськраду 91 га землі для міста. 
Нас, жителів підсобного підприємства, 
залишили без житла, без землі (під 
городи) і без надії. Ми покрили дах, 
кожен над своєю кімнаткою, і так живемо 
- «розкошуємо». Уявіть собі, Кривошия 
Марія - три дорослі різностатеві людини 
живуть в кімнатці 10 м2, віконце 50х50 
см, і двері на мороз відчиняються. Немає 
де повернутися, а де ж кухня? Де в туалет 
сховатися? Це ж знущання над живими - 
старими і молодими. 

Крім цього, Він. MEM ніяк не хоче 
підключити нас до себе, бо ми живемо в 
аварійному будинку, і тому ми платимо по 
77 коп. за 1 кВт. В чому ж ми винні?

Ми були і є українці, ми важко 
працювали за трудодні в голодоморні, 
воєнні і повоєнні роки, і зараз працюємо за 
мізерну зарплату, і все це на благо України, 
а самі є бідними, без житла і землі.

Тому ми заявляємо про свої права 
на належне нам нове житло і землю на

основі:
1. Україна є демократична, 

соціальна, правова держава і є 
правонаступником колишньої УРСР. 
Що належало віддати нам УРСР, мусить 
віддати, відшкодувати нам незалежна 
Україна. Такий закон.

2.  На основі Загальної декларації 
прав людини (Ген. Асамблеї ООН від 
10.12.1948 р.), стаття 25 (життєвий рівень, 
житло, вдівство, старість), ми маємо 
право на житло і землю від держави, яка 
є Членом ООН.

3. На основі Конституції України, 
статті 1, 3, 8, 14, 33, 41, 48, 56, 68, 114, 
116, ми маємо право на житло і землю від 
держави.

Хворі психлікарні на підсобному 
підприємстві виробляли для себе багато 
сільгосппродуктів (рослинництва 
і тваринництва), для них підсобне 
господарство було спасінням - базою 
трудотерапії. Влада Вінниці не приклала 
зусиль і коштів, щоб закінчити нове 
підсобне господарство, а ліквідувала 
діюче. На забраній землі розбудовує місто, 
має прибутки, а тому ця ж влада за рахунок 
міста мусить надати нам житло і землю, а 
психлікарні - 50 гарантованих квартир.

Працівники і жителі ліквідованого 
підсобного підприємства облпсіхлікарні

М. Кривошея, P. Андрійчук,
 Т. Новаленко, Л. Загороднюк, 

В. Кривошея, Г. Тризна, П. Завальнюк

ЗАЯВЛЯЄМО ПРО СВОЇ ПРАВА
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У місті, де зосереджена велика маса 
працюючих електричних приладів і пристроїв, 
рівень електромагнітного “шуму” в 10-100 разів 
вище, ніж за містом. Особливо сильно він зростає 
всередині електропоїздів (електрички, поїзди метро) 
і електровозів. Всередині електропоїздів він може 
бути вище природного фону в тисячі, а то й десятки 
тисяч разів. Найсильніше відчувають на собі вплив 
електромагнітних перевантажень машиністи (вони 

часто страждають на гіпертонію, ішемічну хворобу 
серця), але й пасажири не залишаються осторонь. До 
30-35 років організм людини компенсує негативний 
вплив таких поїздок, а потім вони починають негативно 
позначатися на здоров’ї. Звичайно, це не означає, що 
треба відмовитися від поїздок в метро й електричці. 
Але за наявності вибору - їхати електротранспортом або 
пройтися пішки - краще вибрати останній варіант.

Джерела ЕМ-випромінювання в приміщеннях 
різноманітні й численні. У кожній квартирі присутні 
джерела слабкого ЕМ випромінювання. Це побутові 
прилади (телевізори, холодильники, електробритви, ПК, 
електрофен, ін.), у контакті з якими людина проводить 
близько 70% свого добового часу. Багато джерел ЕМ 
випромінювань знаходиться на робочих місцях. Їхній 
вплив на людський організм, за даними вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, може призвести до серйозних 
захворювань. Так, телевізор може бути потенційно 
небезпечним джерелом іонізуючого випромінювання, 
статичних електромагнітних полів, шуму і т.д. Однією 
з важливих умов профілактики можливого негативного 
впливу телевізійної побутової апаратури є дотримання 
оптимальної тривалості перегляду телепередач - 1,5 
години і відстані від людини до телевізора - не менше 
2 м, особливо, якщо діагональ більше 29 дюймів. 
Якщо ви працюєте за ноутбуком і дивитеся телевізор, 
намагайтеся, щоб відстань між двома приладами була 
не менше 1 м. 

Серйозною небезпекою є дисплей комп’ютера. 
Жінки, які працюють з комп’ютером більше 18 

годин в тиждень, схильні до ризику викиднів на 80% 
більше, ніж зазвичай. Можливі випадки шкірних 
захворювань. Хвороби, що виникають у дітей, які 
захоплюються комп’ютерними іграми, стали на 
сьогоднішній день національною проблемою в США 
та інших комп’ютеризованих країнах. Вибираючи 
місце для комп’ютера, розмістіть його так, щоб задня 
сторона монітора не була повернута у бік спальні або 
вітальні. Ноутбук слід обов’язково включати в розетку 
із заземленням, інакше сила негативного впливу 
буде такою, ніби ви стоїте під лінією електропередач. 
Намагайтеся працювати за комп’ютером у вечірній 
і нічний час, відходити від монітора на 15 хвилин 
протягом кожної години роботи.

Також небезпечна зона - кухня. В ній зазвичай 
розташовано багато електроприладів, а оскільки часто 
розміри кухні не занадто великі, ці прилади розташовані 
близько один до одного і, звісно ж, до людини. Особливо 
небезпечна мікрохвильова піч. Не розташовуйте її 
біля тієї стіни, за якою знаходиться ваша спальня 
(електромагнітним хвилям стіни не перешкода!). Взагалі 
намагайтеся бути подалі від електроприладів, особливо 
працюючих: на відстані не менше 30 см від поверхні 
електроплити, від 30 см до 1,5 м - від холодильника 
(випромінювання більше від холодильників типу “no 
frost”), 1,4 м - від мікрохвильової печі. Після роботи 
будь-якого електроприладу не забудьте провітрити 
приміщення.

Порушення сну, постійні головні болі, відчуття 
розбитості протягом дня - все це може бути результатом 
електромагнітного опромінення. Найбільш небезпечним 
випромінювання є для людини і особливо для дитини 
під час сну. В ідеалі в спальні не повинно бути ніяких 
джерел електромагнітного випромінювання. Звичайно, 
повністю ізолюватися від них неможливо, та й не 
потрібно. Головне - дотримуватися простих правил:

- не встановлюйте в спальні комп’ютер і 
радіотелефон;

- телевізор, музичний центр, відеомагнітофон 
на ніч обов’язково відключайте від мережі;

- не тримайте в спальні пристрої для 
підзарядки;

- зазвичай випромінювання від багатьох 
джерел “збирається” в кутах кімнати, тому краще не 
спати головою до кута;

- не встановлюйте над ліжком бра або 
світильники з плафонами, зверненими донизу, - світло 
має бути спрямоване тільки вгору;

- не тільки в спальні, а й у всій квартирі 
закрийте отвори електричних розеток заглушками або 
одразу купуйте розетки з закритими кришками;

- не залишайте мобільний телефон на тумбочці 
біля ліжка.

Підготувала Оксана Талимончик

НЕБЕЗПЕЧНА ТЕХНІКА



Для кожного з нас настане той день, який усі 
називають останнім. Потому буде сум останньої дороги. 
Неодмінно! Правда, у безбережжі радянського атеїзму 
ця діалектика обов’язково супроводжувалася Голгофою 
похоронного безладдя, ритуалом цілої низки мук, коли 
на родичів покійного, розчавлених бідою, падала ще й 
гора несподіваних, дрібних і великих клопотів, які  в 
напівбезтямному стані доводилося вирішувати швидко 
і негайно. Добре, якщо поряд - надійні друзі чи дружна 
родина, а якщо цього нема?

З похорону людина виходила або в рясних 
боргах, або обдертою як липка. Це був принизливий рубікон 
морального і матеріального пограбування. І, коли зовсім 
недавно померла дружина мого приятеля, та ще й удосвіта, 
у суботу, я мимоволі жахнувся: Що він робитиме? До кого 
побіжить? Кого покличе на поміч? Ніяких же родичів!”

Я, власне кажучи, боявся навіть негайно 
телефонувати, щоб дати чоловікові бодай трішечки 
отямитися. Та яким же було моє здивування, коли через кілька 
годин він у стані цілковитої (можливої за таких обставин) 
рівноваги сказав, що турбуватися нема чого, робиться все як 
слід, не треба ніякої допомоги, працює професійна ритуальна 
служба. Слово честі, я зрадів. З плечей зійшло почуття 
провини за те, що мені щось належало робити (та ще й у 
вихідний), а я не знав що. Потім, уже під час похорону, хтось 
зронив ім’я Михайла Паньківа, і аж тоді до мене дійшло, 
що це він - чоловік нашої  колежанки Людмили Паньків з 
державного телебачення - є директором Вінницького центру 
ритуальних товарів і послуг “Реквієм”.  Уперше за своє 
життя я почув добре слово про ритуальну службу з вуст тієї 
частини суспільства, яка від неї завжди страждала. Отоді  й 
відбулось це інтерв’ю. 

- Михайле Івановичу! У Вашій біографії 
був факультет фізичного виховання і початкової 
військової підготовки Вінницького педінституту, 
посада військового  керівника і заступника директора 
з військово-патріотичного виховання у залізничному 
технікумі, крутий бізнес автоперегонів, а тепер,  ось уже 
шість років - несподіванно тиха, але далеко не затишна і 
не комфортна заплава ..... 

- Мушу сказати, що комфорту і затишку я не шукав 
ніколи. Шукав справу, яка б мені була цікавою. Особливої 
несподіванки в цьому виборі теж нема.  Виріс і народився 
в гірському селі Головецьке Сколівського району Львівської 
області. Це там, де знаменита “Маківка”. У роки Першої 
світової тут у бою з ворогом героїчно полягли і схоронені 
на гірському перевалі українські стрільці. Тут, під  небом, 
живе істинно віруючий народ, і тому я - дитина Божа 1966 
року народження, молюсь і ходжу до церкви. У нашому селі 
жодної людини не поховали без покути гріхів, псалтиря і 
панахиди - іншими словами, без замкнутого циклу життя, 
прийнятого в православ’ї та в інших релігіях і визнаного 
священним. Тому нічого дивного: ця дорога - моя.

Замолоду я займався моральним і фізичним 
вихованням молоді у військово-спортивному клубі, 
улюбленою справою було створення цих клубів у Вінниці, 
маю розряди з кількох видів спорту. Коли розвалився 
Радянський Союз і з’явилась можливість поліпшити 
матеріальний добробут сім’ї, я під час літніх канікул почав 

виїжджати за кордон, а позаяк я з сільської колгоспної 
сім’ї, де троє дітей, що змалечку навчені не лінуватися, то 
не цурався найчорнішої роботи і за літо, не розгинаючись, 
заробляв у капіталістів стільки, що сім’ї вистачало на рік. 
А потім почала вибиратися з Європи наша окупаційна 
армія, і офіцерам, прапорщикам, сержантам дозволили 
вивозити з собою легкові машини. Я допомагав хлопцям, 
які не вміли самі їздити, потім перегони машин з Європи 
стали моїм бізнесом, трохи пізніше - уже й крутим. Мої 
маршрути пролягали із Західної Німеччини, Італії, Бельгії, 
Голландії в Україну. Набувши досвіду, як кажуть, набравши 
обертів, почав доставляти класні, елітні автомобілі. Одним 
з них була ексклюзивна “Хонда”, придбана персонально 
з рук генерального директора центральної європейської 
фірми концерну “Хонда”. Заможний покупець, який 
замовив машину, зажадав, щоб її поставили на автосервісне 
обслуговування в Києві, і це як виняток було зроблено.

Я володію німецькою, і тому мої духовні інтереси 
не обмежувалися розкішними іномарками - активно вивчав 
духовний світ Заходу, зокрема релігійну обрядовість. Стан 
їхніх кладовищ, доглянутих із винятковою охайністю, просто 
вражав. Там уперше я звернув увагу, як чітко, злагоджено, 
вищою мірою делікатно й інтелігентно працює похоронна 
служба - можна сказати, що саме в ній зосереджені 
філігранні здобутки 
людської духовності. 
Ніякої мирської суєти, 
спалахів невдоволення, 
гніву, образ - настрій 
і поведінку задають 
професійні службовці 
в тісному контакті 
зі священиком. Усе 
тут регламентовано, 
передбачено, зважено, 
все задовольняється. 
Мені це настільки 
сподобалось, що ще 
там, у Німеччині, 
вперше виникло  
бажання спробувати і 
себе на цій ниві, аби ця 
служба і на нашій землі 
перебувала в такому ж 
стані. Довго й не вагався 
- готовий був покинути 
свій тяжкий (інколи й 
смертельно небезпечний) бізнес.

Але тут сталася смерть у родині мого друга, і 
мені впритул довелося зайнятися похороном - від підбору 
місця, копання ями на кладовищі до бігання за документами, 
батюшкою, хустинками, домовиною, транспортом, виносу 
покійника, організацією поминального обіду. Усім цим, 
звичайно, у місті займалися. Але окремі люди або групки 
людей. А між ними - відстань, час, нерви, і на кожному кроці 
- гроші, безсоромно великі. Тобі  ніколи у це вникати - скрізь 
переплачуєш, а переплативши, ще й дякуєш сердечно за те, 
що зробили ласку, послухали, виручили.

Після того випадку я сповна збагнув, наскільки ця 8
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служба серйозна, вкрай потрібна, але вульгарно занедбана 
сімдесятьма роками тотального атеїзму. Більше того, вона 
опинилася, так би мовити, в сфері  байдужості й навіть 
презирства. Займатися покійниками, їхніми гідними 
проводами в останню дорогу вважалося чомусь майже 
ганебним заняттям: “Заробляти на покійниках? Та це ж яку ж 
совість треба мати?”  Навіть той, хто виготовляв  пам’ятники, 
не зізнавався, що він - господар промислу. Люди працювали, 
заробляли, а господар ховався - соромно і боязко за можливі 
наслідки. 

Ми у сім’ї довго думали, перш ніж узятися за цю 
справу. І все одно не уникнули шоку. Дізнавшись, що це ми 
створили центр ритуальних товарів та послуг, вчорашні друзі 
переходили при зустрічах на інший бік вулиці, обминали 
нас , як небезпечно хворих; на наших двох доньок деякі 
ровесники дивились осудливо. Може, й досі відверталися б, 
аби ми займалися своєю справою мляво, не енергійно. Але 
я вирішив створити не якусь артіль чи цех для проби. Ми 
вклали у справу всі наші заощадження і заснували центр 
цілодобової роботи з таким спектром товарів і послуг, що 
це стало для Вінниці справжньою революцією. Коли, в 
який день, в яку пору доби не увійшла б до  вашого дому 
очікувана чи несподівана біда, телефонуйте до мене, 
Михайла Івановича Паньківа, в “Реквієм” на (067) 430-
12-27. Ваше горе не застане нас зненацька, ми - вартові 
вашої біди і негайно прийдемо на допомогу.  Підкажемо, 
як усе організувати, дамо розпорядника, компетентних 
людей, оформимо всі документи, помиємо покійника, навіть 
зробимо йому макіяж у нас в центрі чи вдома, забезпечимо 
прощальною кімнатою, якщо з певних причин покійника не 
можна тримати в останню ніч удома, запросимо священика 
(причому будь-якої конфесії), людей, які читатимуть 
псалтир, організують панахиду, винесуть покійника в 
день похорону. Звісно, забезпечимо і транспортування 
померлого та всі необхідні ритуальні потреби за помірними, 
цілком доступними, прозорими цінами. Замовимо навіть 
поминальний стіл у кафе «Поминальне» або в будь-якому 
ресторані чи їдальні міста.

Повірте, на тих похоронах, що забезпечуються 
центром “Реквієм” набагато менше сліз, ніж на інших. І це  
пояснюється тим, що зовсім немає тієї нервової шарпанини, 
що вимучує зазвичай людей, приголомшених не тільки 
горем, на якому сім’я мала б зосередити всі свої духовні 
сили, а й супроводом обтяжливих турбот, які відволікають 
і забирають енергію, ображають своєю нестерпною  
буденністю. Знімаючи з ваших плечей тягар другоряддя, ми 
дозволяємо вам спокійно перейматися нюансами прощання, 
спогадами останніх хвилин, цілком перейти на хвилю 
духовності, образ вашої печалі стає світлим і незахмареним. 
І це не просто слова. це - істина.

Михайло Паньків має величезну теку відгуків 
і подяк саме за сердечне обслуговування під час похорону 
за оце цілковите вивільнення часу від полови дріб’язку, бо 
головним стає прощання і тільки прощання з тією людиною, 
яка полишає землю з усіма її гріхами, негараздами, турботами 
і переходить у світ безгрішшя і досконалості.

- Якщо немає ніяких нарікань, а лише - подяки, 
з якими приїздять, приходять, телефонують, - розповідає 
Михайло Іванович, - то це найліпша ознака якості нашої 
роботи, свідчення того, що ми на правильній дорозі. У нас 
уже достатньо заявок, так би мовити, на майбутнє. Позаяк 
життя коротке, а вартість послуг у ньому має властивість 
дорожчати, то ми укладаємо угоди з тими, хто хоче усе 

підготувати й оплатити сьогодні, щоб не обтяжувати 
родину додатковими турботами згодом. Бог прийме вас до 
себе через 10-15 років чи й пізніше, а вартість ритуальних 
послуг залишиться тією, яку ви оплатили сьогодні. Це 
вже - світовий досвід у центрі “Реквієм”. Поки що така 
термінологія у нас звучить і сприймається трохи дикувато, 
але тільки тому, що ми теж поки що напівдикі у світі віри, 
культури і духовності.

- Ця робота приносить вам насолоду?
- Питання, мабуть, треба ставити під іншим кутом 

зору. Йдеться не про насолоду. Я не міг би працювати, 
аби мене втішила людська смерть чи принаймні кількість 
смертей. Люди народжуються і вмирають, це процес 
природний. Моє завдання - влаштувати гідний, цивілізований 
фінал цього процесу. Похорон потрібен не мертвим, похорон 
- дійство для живих: ось головна сутність. Щоб проводжали 
з просвітленими обличчями, добрими словами і почуттями, 
щоб в очах освітилося: людина прожила свій вік гарно, іде 
в потойбіччя спокійно, її життєва дорога була правильною, 
діти і внуки її люблять, пам’ять про неї  шануватимуть 
стільки, скільки житимуть на землі. Треба робити все, щоб 
ці високі слова і почуття були аурою і змістом похоронного 
проводжання. Врешті-решт, це мистецьке досягнення. І коли 
ми з дружиною бралися за нинішню справу, то мета була 
саме такою. Упосліджене, занедбане, загублене підняти, 
розбудувати і довести до найвищого рівня досконалості. 
Тому кожна подяка, радість зі сльозами на очах - це найвища 
нагорода і оцінка наших скромних зусиль: ми робимо свою 
непросту справу так, що це подобається людям.

- Кажуть, що ви уже беретеся і за обслуговування 
інших міст?

- Так. Доставляємо покійного з відповідними 
послугами в будь-який кінець України. Складнішою 
виявилася  проблема поховання іноземців. Родичі їхні не 
знають мови - це перешкода. Але “Реквієм” узяв на себе усі 
турботи. Така специфіка. Потрібна цинкова труна, герметично 
закрита, запаяна. Шість днів йшло на її виготовлення (тепер 
маємо готові). Маємо також холодильну камеру.

Приїхавши з іншої країни, родичі померлого 
не знають, куди піти, що робити. А ми допомагаємо їм 
в оформленні всіх необхідних документів. Маємо своїх 
представників в аеропортах. Супроводжуємо вантаж до 
місця поховання. Уже поховали трьох людей з Туреччини, 
двох з Австрії, йорданського студента, який втопився у 
Вишенському озері, німця, китаянку. Найскладнішим було 
поховання вінничанина в Італії, коли довелося вдаватися 
навіть до ексгумації.

Випадок винятковий. Вінничанка розлучилася 
з чоловіком і виїхала до Італії, залишивши сина під 
наглядом бабці й дідуся. Влаштувалася вона за кордоном 
непогано, вийшла заміж, завагітніла, регулярно надсилала 
дитині посилки з товарами і грішми. Це дозволяло синові 
вести свій спосіб життя. Була компанія. Якось, коли, за 
розрахунками приятелів, уже мав надійти черговий “транш” 
, вони вирішили його відібрати, а оскільки посилки не 
виявилось, то не повірили і вбили хлопчину. Вагітна мати 
не могла приїхати. На біду, сина схоронили без неї, а коли 
вона з розпачу і відчаю нервово захворіла і вже не могла й 
мріяти  про персональний приїзд на Батьківщину, то почала 
домагатися, щоб дитину перевезли до неї і перепоховали 
в Італії. Новий її чоловік, мабуть багата людина. Купили 
місце під могилу в центрі Рима, оплатили ексгумацію тіла 
у Вінниці, а ми провели всі підготовчі роботи, виконали всі 
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залежні  від України процедури, відправили вантаж-200 до 
Рима, а там ... тіло адресатові не видають. З’ясувалося, що 
треба ще дозвіл італійского  консула в Україні, а він має право 
видавати такі дозволи тільки на італійців, а тут привезли 
українця.

- Це було три року тому на Великдень, - розповідає 
Михайло Іванович. - Я з сім’єю у матері в горах. Мені 
телефонують із Рима, що така ось оказія. Люди з Рима 
приїхали за тілом цієї дитини, вийшли на консула, а він каже, 
що легше когось поховати на Місяці, ніж українця в Італії. 
Нема такого закону.

Я в розпачі. Спасибі мобільному зв’язкові. 
Господь управив так, що мені спало на думку звернутися до 
впливових друзів у Києві - вони приятелюють з українським 
послом в Італії. Але той на Великдень подався на Лазурний 
берег до Франції і не відповідає. Тоді знайшли його матір. А 
в неї - конфіденційний телефон сина. Наш посол попросив 
італійського консула прийняти моїх київських друзів, вони 
переконали італійця звернутися до свого Міністерства 
закордонних справ на той предмет, чи нема у їхніх законах 
якоїсь такої лазівки, щоб ситуацію “розрулити “ позитивно. 
Знайшли там нарешті знавця італійських паперів, які 
дозволяли щось там підписати заднім числом, поставити 
печатку і одержати довгождану візу.

Випадки бувають просто неймовірні. З Росії до 
родичів у Тульчин минулої зими  приїхав студент, пішов 
лютими морозами до лісу, заблукав і замерз. Його довго 
шукали, хвора мати тим часом умирала з відчаю. Коли 
нарешті дитину знайшли, то один добрий чоловік, не знаючи 
порядків, погодився в телефонній розмові доправити тіло її 

сина власною машиною до Росії. Але Росія - це зарубіжжя, 
на яке розповсюджуються закони про іноземців, а тут - уже 
і цинкова труна, і маса документів в інстанціях, спеціальні 
дозволи. Іншими словами, справа дісталася Михайлові 
Паньківу. Перебуваючи уже в стані високотемпературної 
напруги, мати плакала і ридала, обіцяючи за тіло сина віддати 
навіть двокімнатну квартиру, а коли Михайло Іванович ціною 
надзусиль вирішив її проблему в можливо стислі строки, вона, 
дещо отямившись від горя, приїхала до Вінниці зі своїми 
родичами, щоб показати їм, які люди очолюють “Реквієм”.

Добродійний список Михайла Паньківа довгий. Як 
це не парадоксально сприймається у нашому розхристаному 
суспільстві без керма і моральних засад, але у його служби 
вже є черга з тих людей, які бачили його роботу. Просять, коли 
настане їхній час, щоб в останню дорогу їх супроводжували 
люди з “Реквієму”.

- Хто ваші батьки, Михайле Івановичу? Хто 
виплекав вашу душу? 

- Мій тато - колгоспник з гірського села  Головецьке, 
людина, яка щиро вірила в Господа, палко сповідувала добро, 
була бажаним старостою на всіх сільських весіллях, вміла 
краще за будь-якого сучасного тамаду мовити розумне і 
доречне слово до батьків і молодят.  Якщо Іван Паньків не 
йшов на якесь весілля, то це щось означало - туди йшов мало 
хто, це була оцінка. Я кожен свій крок робив з батьківського 
благословення. І знаю, що він порадів би, дізнавшись якою 
справою займається його син.

 Іван Волошенюк  

Потому буде
сум останньої дороги.

Неодмінно!

Народжуючись, дитина має лише два 
способи реагування - це задоволення і невдоволення. 
Коли дитина сита та нічого не болить, пелюшки сухі - 
тоді вона відчуває позитивні емоції, які проявляються 
у вигляді посмішки, задоволеного гугукання, тихого 
і спокійного сну. Якщо ж дитина зазнає з якоїсь 
причини дискомфорт, то вона своє невдоволення 
проявляє плачем, криком, бриканням. З віком дитина 

починає проявляти свої протестні реакції у вигляді 
деструктивних дій (агресії), спрямованих на інших 
людей (кривдників) або цінні для них речі.

Найголовніше, що варто запам’ятати, - це те, 
що агресивність властива всім дітям, і це нормально. 
В позитивному сенсі агресивність допомагає дитині 
розвинути дух ініціативи. Але також може породити 
замкнутість і ворожість. Причина агресивності 
проста: дитина щодня стикається з розчаруваннями, 
і це дратує її. Має пройти час, щоб малюк навчився 
усувати їх і відволікатися. 

Агресивність - це реакція боротьби, отже, 
звичайно, краще, ніж апатія, млявість, пхикання, 
скарги. Тому мова повинна йти не про виключення 
агресивності, а про контроль над нею. Кращий спосіб 
уникнути надмірного її прояву - поставитися до 
дитини з любов’ю. Намагатися розмовляти з малюком, 
вести себе доброзичливо і по можливості на рівних, 
бо від агресивності страждають найчастіше самі діти. 
Дитина злиться і кидає іграшки, тому що мама не дала 
йому цукерку. Пізніше їй соромно за цей вчинок, вона 
боїться через це втратити любов батьків і ... знову 
проявляє агресивність.

Отже, що робити з агресією?
1. По-перше, потрібно в будь-якій ситуації 

проявляти безумовну любов до дитини з боку 
батьків. Не можна допускати висловлювань на зразок 

ЩО РОБИТИ 
З ДИТЯЧОЮ

АГРЕСИВНІСТЮ?
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наступних: “якщо ти себе так вестимеш, то мама 
з татом тебе більше любити не будуть!” Не можна 
ображати, обзивати дитину.

2. Якщо дитина просить вас погратися 
разом, а ви в даний момент не можете цього зробити, 
то не ігноруйте малюка, тим більше, не дратуйтеся 
на нього за настирливість. Краще покажіть, що ви 
розумієте його прохання і поясніть, чому в даний 
момент ви її виконати не можете: “Ти хочеш, щоб 
я почитала тобі книжку? Малюк, мама тебе дуже 
сильно любить, але я так втомилася на роботі. Будь 
ласка, пограй сьогодні один”.

3. І ще один важливий момент - не треба 
відкуповуватися від дитини дорогими іграшками, 
подарунками, цукерками і т.п. Для нього набагато 
важливіше і потрібніше ваша безпосередня увага.

4. Батьки, які не хочуть, щоб їхні діти 
були забіяками, самі повинні контролювати власні 
агресивні імпульси. 

5. У жодному разі не можна обмежувати 
прояв агресії дитиною, інакше пригнічені агресивні 
імпульси можуть завдати серйозної шкоди її 
здоров’ю. Навчіть його висловлювати свої ворожі 
почуття соціально прийнятним способом — словом 
або в малюнку, ліпленні або за допомогою іграшок, 
або дій, нешкідливих для оточуючих та у спорті.

6. Якщо дитина вередує, злиться, кричить, 
кидається на вас з кулаками - обійміть, притисніть 
до себе. Поступово він заспокоїться, прийде до тями. 
З часом йому буде потрібно дедалі менше часу, щоб 
заспокоїтися. Крім того, такі обійми виконують 
декілька важливих функцій: для дитини це означає, 
що ви здатні витримати її агресію, а, отже, ця агресія 
може бути стриманою і дитина не зруйнує те, що 
любить. А пізніше навчиться контролювати свою 
агресивність.

7. Поважайте особистість у вашій дитині, 
зважайте на її думку, сприймайте серйозно її почуття. 
Надавайте дитині достатню свободу і незалежність, 
за яку вона буде сама нести відповідальність. У той 
же час покажіть їй, що у разі потреби (на прохання 
самої дитини), ви готові дати пораду або надати 
допомогу. У дитини має бути своя територія, своя  
сторона життя, вхід на котру дорослим дозволений 
тільки з дозволу малюка.

8. Помилковою є думка деяких батьків, 
що “у їхніх дітей від них не повинно бути ніяких 
секретів”. Неприпустимо ритися в його речах, 
читати листи, підслуховувати телефонні розмови! 
Якщо дитина вам довіряє, бачить у вас старшого 
друга і товариша, тоді сама вам про все розповість, 
попросить поради, якщо визнає це за необхідне.

9. Покажіть дитині кінцеву неефективність 
агресивної поведінки. Поясніть їй, що навіть якщо на 
початку вона і досягне для себе вигоди, наприклад, 

забере у іншої дитини цікаву іграшку, то згодом 
з нею ніхто з дітей не захоче гратися, і тоді вона 
залишиться в “гордій” самоті. Така перспектива не 
дуже приваблива для малюка. 

10. Якщо ви бачите, як ваша дитина 
дошкільного віку вдарила іншу, спочатку підійдіть 
до її жертви, підніміть скривдженого і скажіть: 
“Марійка не хотіла образити тебе”. Потім обійміть, 
поцілуйте та проведіть з кімнати. Таким чином, ви 
звертаєте увагу на товариша по іграх. І ваша дитина 
розуміє, що веселощі скінчилися і вона залишилася 
на самоті. Зазвичай потрібно повторити це 2-3 
рази - забіяка зрозуміє, що агресивність не в його 
інтересах.

11. Необхідно встановлювати соціальні 
правила поведінки в доступній для дитини формі. 
Наприклад: “ми нікого не б’ємо, і нас ніхто не б’є”. 
Для дітей у віці чотирьох років і старше вимоги 
можуть бути більш докладними. Можете сказати: “У 
нашому будинку існує правило: якщо тобі потрібна 
іграшка, а нею грає інший і не дає її тобі, зачекай 
своєї черги”.

12. Не забувайте хвалити дитину за 
старанність. Коли діти реагують належним чином, 
зробіть все, щоб закріпити ці зусилля. Скажіть 
їм: “Мені подобається, як ти зробив”. Діти краще 
реагують на похвалу, коли бачать, що батьки дійсно 
задоволені ними. Не варто говорити: “Хороший 
хлопчик” або “Хороша дівчинка”. Діти часто не 
звертають на це уваги. Краще сказати: “Ти зробив 
мені приємно, коли поділився зі своїм молодшим 
братом, замість того, щоб битися з ним. Тепер я знаю, 
що можу довірити тобі догляд за ним”. Така похвала 
має велике значення для дітей. Вона дозволяє їм 
відчути, що вони можуть справити гарне враження.

13. Розмовляти з дитиною про її вчинок 
треба без свідків (класу, родичів, інших дітей та 
ін.). У бесіді намагайтеся використовувати менше 
емоційних слів (соромно та ін.).

14. Складіть казку, де ваш малюк буде 
головним героєм, створюючи ситуації, де дитина 
поводиться правильно й отримує за це похвалу. 
Поговоріть про це, коли малюк спокійний, бо якщо 
нервує, він вас не почує.

15. Треба надавати можливість дитині 
отримати емоційну розрядку в грі, спорті тощо. 
Можна завести спеціальну “сердиту подушку” для 
зняття стресу. Якщо дитина відчуває роздратування, 
вона може побити цю подушку.

Насамкінець пам’ятайте, що дитина не 
зміниться в один день або ніч. Тому озбройтеся 
терпінням і радійте навіть самим маленьким 
перемогам. Це приведе вас до успіху.

Підготувала Оксана Талимончик
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Сторонами договору є позикодавець та 
позичальник. Це можуть бути будь-які суб’єкти 
цивільного права, однак позикодавцем може 
виступати лише власник відповідних грошових 
коштів або речей, що визначені родовими 
ознаками.

Істотною умовою договору позики 
є його предмет. Предметом договору позики 
можуть бути грошові кошти або інші речі, 
визначені родовими ознаками, причому 
позичальник, отримавши за договором позики 
грошові кошти, зобов’язаний повернути 
позикодавцеві таку саму суму, а якщо йшлося 
про зазначені вище речі — рівну кількість 
речей того самого роду та такої самої якості.

Форма договору: усна або письмова 
(якщо сума договору позики не  менш як у десять 
разів перевищує встановлений законом розмір 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян, 
а у випадках, коли позикодавцем виступає 
юридична особа, - незалежно від суми). Варто 
звернути увагу на те, що складання розписки 
позичальником не є письмовою формою 
укладення договору позики, і в разі якщо такої 
письмової форми вимагає закон, то наявність 
розписки не є перешкодою для настання для 
сторін наслідків, що передбачено ст. 218 ЦК.

Грошове зобов’язання по договору 
позики має бути виконане у гривнях.

За згодою сторін в договорі позики 
може бути визначений грошовий еквівалент в 
іноземній валюті. У цьому випадку сума, що 
підлягає сплаті, визначається за офіційним 
курсом відповідної валюти на день платежу, 
якщо інший порядок не встановлено договором 
або законом.

Право власності на готівкові грошові 
кошти виникає у позичальника в момент 
фактичної передачі йому таких коштів 
позикодавцем. Якщо мова йде про безготівкові 
розрахунки, то право власності позичальника 
виникає з моменту зарахування таких коштів 
на його рахунок у банку. 

Зміст договору становлять його права та 
обов’язки. Основним обов’язком позичальника 
є повернення позикодавцеві позики у строк 
та в порядку, встановлені договором. Якщо 
договором не встановлено строк повернення 

позики або цей строк визначено моментом 
пред’явлення вимоги, позику позичальник 
має повернути протягом 30 днів від дня 
пред’явлення позикодавцем вимоги про це, 
якщо інше не встановлено договором. Вимогу 
про повернення позики може бути пред’явлено 
в усній або в письмовій формі, залежно від 
форми договору.

Позика вважається повернутою в 
момент передання грошових коштів або 
зарахування грошової суми, що позичалася, на 
його банківський рахунок. Щоб застрахуватися 
позичальник може витребувати у позикодавця 
заяву про повну виплату боргу за договором 
позики, підпис під якою може бути засвідчений 
нотаріально, у разі нотаріального посвідчення 
самого договору.

У разі порушення умов договору 
позичальник не звільняється від 
відповідальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання. Позичальник, 
який прострочив виконання зобов’язання з 
повернення позики, на вимогу позикодавця 
зобов’язаний сплатити суму боргу з 
урахуванням встановленого індексу інфляції 
за весь час прострочення, а також 3% річних 
від простроченої суми, якщо інший розмір 
процентів не встановлено договором або 
законом. У разі порушення умов договору 
позики позичальником, позикодавець має 
право звернутись до нотаріуса за вчиненням 
виконавчого напису (але тільки в тому 
разі, якщо договір позики був посвідчений 
нотаріально).

Для нотаріального посвідчення такого 
договору необхідно надати нотаріусу паспорта 
та ідентифікаційні номери обох сторін по 
договору. Якщо позикодавець або позичальник 
перебувають у шлюбі, то необхідна згода 
подружжя на передачу грошових коштів у 
позику або отримання грошових коштів у 
позику відповідно.

Дмитро Кривцов,
приватний нотаріус

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

тел.: 676987, +380674306441.
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Сім’я — це головна складова частина 
суспільства. Напевне, всі мріють про гарний 
будинок, чудових дітей та другу половинку. 
Але інколи трапляється так, що з різних причин 
спільне життя разом вже є неможливим. 
Тоді, звичайно, краще розірвати шлюб 
цивілізовано та з мінімальними претензіями 
один до одного, в допомозі в цьому нам буде 
чинне законодавство. Зокрема, державну 
реєстрацію розірвання шлюбу проводять 
органи ДРАЦС у встановлених законом 
випадках. Підставою для цього є письмова 
заява про розірвання шлюбу подружжям, 
яке не має дітей, у заяві повинно бути 
зазначено про відсутність у них спільних 
дітей, а після закінчення одного місяця від 
дня подання такої заяви, якщо вона не була 
відкликана у присутності хоча б одного з 
подружжя, отримаєте відповідний документ. 
Коли ж один з подружжя через поважну 

причину не може подати заяву до відділу 
ДРАЦС, то таку заяву, справжність підпису 
на якій має бути нотаріально засвідченою 
або прирівнянною до неї, від його імені 
може подати другий із подружжя. У випадку 
неможливості з’явитись до відділу ДРАЦС в 
установлений день строк такої реєстрації на 
письмове прохання може бути перенесений 
на інший день, але не більше одного року з 
дня подання заяви.

Проте, на жаль, трапляється і таке, що 
припинити мирним та цивілізованим шляхом 
подружні відносини є неможливим. Тоді 
питання передається до суду, і припинення 

даного визначається в судовому порядку. 
А ДРАЦС, який отримав рішення суду, у 
день його надходження робить відмітку 
про розірвання шлюбу на лицьовому боці 
актового запису про шлюб, зазначивши дату 
і номер рішення, повне найменування суду, 
яким було укладено це рішення. До речі, 
якщо один із подружжя у судовому порядку 
був визнаний безвісти відсутнім і за цієї 
підстави шлюб з ним було розірвано, то в 
разі його з’явлення і скасування рішення 
суду про визнання цієї особи безвісти 
відсутньою, шлюб може бути поновлений 
відділом ДРАЦС тільки за спільною заявою.

Коли ж після розлучення один з 
подружжя бажає відновити своє дошлюбне 
прізвище, то повинен письмово заявити 
про це під час реєстрації розірвання шлюбу. 
Тоді у паспорті або паспортному документі 
робиться відмітка на першій сторінці, де 
вказується, що у зв’язку зі зміною прізвища 
документ підлягає обміну у місячний 
строк. Відділи ДРАЦС у семиденний строк 
надсилають районним, районним у місті, 
міським чи міськрайонним військовим 
комісаріатам повідомлення про зміну 
військовозобов’язаним чи призовником 
прізвища у зв’язку з розлученням.

Державна реєстрація розірвання 
шлюбу проводиться за місцем проживання 
подружжя або одного з них. У паспортах 
або паспортних документах осіб, шлюб між 
якими було розірвано, робиться відмітка 
із зазначенням місця і часу цієї реєстрації, 
прізвища, власного імені, по батькові особи, 
з якою розірвано шлюб та прізвища після 
реєстрації.

За більш детальною інформацією з 
цього приводу звертайтесь до Вінницького 
міського відділу ДРАЦС, де вам нададуть 
високопрофесійну та кваліфіковану 
консультацію.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського 

відділу ДРАЦС

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
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Поняття цивільного шлюбу — не 
таке вже й нове. Раніше його зміст був 
трохи іншим. Так, батьківщиною цивільного 
шлюбу в XVI столітті стали Нідерланди. 
Коли її громадяни, які належали до різних 
релігійних конфесій, не могли обвінчатися в 
церкві, влада дозволили оформляти їм свої 
стосунки в мерії. Саме такий шлюб і почали 
називати «цивільним». Тепер під цією назвою 
розуміють добровільне спільне проживання 
й ведення спільного господарства двома 
людьми: чоловіком і жінкою «без жодних 

взаємних зобов’язань». Хоча в юриспруденції 
поняття цивільного шлюбу зберегло початкову 
сутність і стосується пар, які оформили свій 
союз офіційно в ДРАЦСі без вінчання в 
церкві. Вільні ж сімейні стосунки в чинному 
законодавстві України названо фактичним 
шлюбом.

Минули сторіччя й у відносинах між 
чоловіком і жінкою в усьому цивілізованому 
світі відбувся величезний прорив — 
«сексуальна революція». Україна цей процес 
бурхливо пережила на початку 90-х. Тоді 
проблеми інтимного життя почали активно 
обговорювати в багатьох друкованих і 
електронних ЗМІ, а відверті еротичні сцени 
стали незамінною частиною вечірнього 
телеефіру. І тільки церква як інститут 
суспільної моралі в цей неспокійний час 
витримала потужний натиск «сексуальної 
революції». Її позиція щодо вільного 

кохання залишилася вкрай негативною. Тому 
цивільний шлюб з погляду християнства 
вважається гріховним. У таких стосунках, як 
вважається, немає жодної відповідальності 
перед Богом, оскільки будуються вони 
переважно на плотських утіхах, а справжні ж 
шлюби здійснюються на небесах. Тому, щоб 
отримати благословення Господнє для себе й 
своїх дітей, людям, які кохають одне одного, 
слід обвінчатися в церкві.

Цікавим є і той факт, що наші 
громадяни з кожним роком віддають все 
більше перевагу “законному” одруженню. 
Так, Інститут демографії та соціальних 
досліджень НАН України провів дослідження, 
відповідно до результатів якого в Україні в 
цивільному шлюбі живуть 10-12% пар. За 
словами співробітника інституту Людмили 
Слюсар, Україна характеризується високим 
рівнем укладення шлюбів. “Так, лише 3% 
людей у віці від 35 до 49 років не мали досвіду 
шлюбного життя і не перебувають у шлюбі”. 
Крім того, не планують взагалі вступати в 
шлюбні відносини, повністю зосередившись 
на кар’єрі й особистому житті, 10% молодих 
людей у віці від 20 до 29 років.  При цьому, 
головні мотиви вступу в шлюб - це любов і 
бажання мати поруч рідну людину. Також в 
Україні значно знизилася кількість ранніх 
шлюбів. Так, в 2009 році лише 3% шлюбів 
укладалися, коли наречена була молодша 18 
років.  При цьому така тенденція характерна, 
в першу чергу, для сільської місцевості в 
західному регіоні. 

Згідно з опитуванням, серед молодих 
людей, які планують вступати в шлюб, 50% 
хочуть відразу зареєструвати його офіційно, 
45% планують спочатку перевірити стосунки, 
а потім їх офіційно реєструвати, і лише 5% 
бажають прожити все життя без офіційної 
реєстрації шлюбу. Тож, панове українці, 
кохайтеся і плодіться, бо ви є найкращою 
нацією!

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації 

журналістів

ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ ПО-УКРАЇНСЬКИ
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Літо. Як воно вабить нас своїми 
красотами! Як кожен з нас його довго чекав! 
Хтось мріє поїхати до моря на відпочинок, хтось 
здійснити круглосвітню подорож, хтось розпочати 

будівництво…  А хтось — просто посидіти з вудкою 
над річкою і потягати пузатих карасів чи поборотися 
з невгамовним коропом, який, сидячи на гачку, ніяк 
не хоче заходити в підсак. А деякі навіть засісти 
на вусатого глибинного річкового монстра – сома. 
Про це і піде мова далі про особливості літньої 
риболовлі.

Мало хто з нас має час навіть влітку 
вирватись до річки, а коли ми цей час знаходимо, то 
починаємо готуватися: варимо мамалигу, горох, а як 
же червяк чи опариш, ну куди ж без них? І як тільки  
вранці заволає будильник, негайно зриваємося з 
ліжка, біжимо до вудок, зашпортуємося за кота 
Ваську, хапаємо снасті, ранець і мерщій на річку.

Правильно вибране місце, атмосферний 
тиск, напрям вітру, правильна прикормка і наживка, 
час доби, температура води, і це геть не всі фактори, 
впливаючі на успішну риболовлю. 

 Як радує нас наш Подільський край своїми 
ставками, озерами і ріками. Особливо хочеться 
виділити Південний Буг, де є такі види риб, як 
короп, лящ, карась, плітка, товстолоб, білий амур, 

щука, окунь, судак, окунь і навіть товстощокий 
бичок – судаковий делікатес. 

На початку літа із закінченням нерестового 
періоду риба мігрує у пошуках поживи, і тоді добре 
ловляться лящ, карась, особливо короп, який, 
захопивши наживку, ніяк не хоче заходити в підсак, 
згинаючи вудилище майже вдвічі. Руки тремтять, 
вудлище зіскользує з рук, і не завжди вдається 
побороти вусатого красеня. В такі моменти 
багато хто з рибалок, невтримавшись, вживають 
ненормативну лексику.

До середини літа риба стає менш активною, 
а от під кінець літа все починається знову. І так — 
до глибокої осені.

Рибалки, обєднуйтесь, діліться секретами 
і порадами в риболовлі. Адже риболовля — це 
невідємна частина нас з вами. Хочу привітати всіх 
рибалок з минулим святом Дня рибалки, бажаю 
всім удачі, терпіння і — ні хвоста вам ні луски!

Сергій Невінський

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТНЬОЇ РИБОЛОВЛІ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ВДАЛА РИБОЛОВЛЯ

Фото: Володимир Новак
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

День незалежності — 
найважливіше національне свято в 
більшості країн світу. Не є винятком і 
Україна: 24 серпня (а саме цього дня 
наша країна святкує річницю своєї 
незалежності) є головним державним 
святом.

  Дата 24 серпня пов’язана 
з прийняттям цього дня в 1991 р. 
Верховною Радою тоді ще Української 
РСР Акта проголошення незалежності 
України.

Продовжуючи тисячолітню 
традицію державотворення в Україні, 
виходячи з права на самовизначення, 
передбаченого Статутом ООН та іншими 
міжнародно-правовими документами, 
здійснюючи Декларацію про Державний 
суверенітет України, Верховна Рада 
Української Радянської Соціалістичної 
Республіки урочисто проголошує 
незалежність України та створення 
самостійної Української держави — 
України.

Акт проголошення незалежності 
України мав величезне значення, адже 
він заклав підґрунтя для побудови 
незалежної Української держави, яка 
була багатовіковою мрією нашого 
народу. Першим кроком у цьому напрямі 
було прийняття 16 липня 1990 р. 
Декларації про Державний суверенітет 
України. Логічним продовженням 
процесу, започаткованого ухваленням 
цього документа, було прийняття Акта 
проголошення незалежності України. 
Депутатами було вирішено закріпити 
документ проведенням республіканського 
референдуму, який був призначений на 

1 грудня 1991 р. За його результатами, 
незалежність України підтримали 90,92 
% виборців.

Цікаво, що вперше День 
незалежності України був відзначений у 
1991 р., але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у 
тому, що коли 16 липня 1990 р. Верховна 
Рада УРСР прийняла Декларацію 
про Державний суверенітет України, 
одночасно була ухвалена постанова про 
відзначення в цей день свята, яке дістало 
назву День проголошення незалежності 
України. Свято Дня незалежності 
України було призначене на 24 серпня 
постановою Верховної Ради України від 
20 лютого 1992 р.

Шлях України – це шлях побудови 
самостійної демократичної незалежної 
правової держави. У цьому джерело 
нашої внутрішньої стабільності і 
міжнаціональної злагоди. 

Від щирого серця й від усієї 
душі зичу Вам  здоров’я, щастя, добра, 
достатку, миру, щедрої долі, сили і 
наснаги в усіх ваших справах і нехай мрія 
про краще майбутнє окриляє вас на нові 
звершення, на нові добрі починання, в 
ім’я соборної незалежної демократичної 
процвітаючої України, надійної запоруки 
добробуту й щасливого життя її народу.

Борис Володимирович
Новаківський,

начальник 
Вінницького районного

управління юстиції

СТРОК ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛА

Відповідно до статті 821 

Вінницьке райуправління юстиції інформує
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Цивільного кодексу України, договір 
найму житла укладається на строк, 
встановлений договором. Якщо у 
договорі строк не встановлений, договір 
вважається укладеним на п’ять років. До 
договору найму житла, укладеного на 
строк до одного року (короткостроковий 
найм).

Як уже вказувалось, договір найму 
житла є строковим, тобто він не може 
бути укладений на невизначений строк. 
Якщо у договорі строк не встановлено, 
договір вважається укладеним на п’ять 
років. Договір найму житла за строком 
може бути короткостроковим - до одного 
року, середньостроковим - від 1 року до 5 
років і довгостроковим - більше 5 років. 
Якщо  договір  найму  житла  укладено  на  
строк  до  одного року  (короткостроковий  
найм),     до  нього не  застосовуються 
положення про:

- право на житло  інших осіб, що 
проживають разом з наймачем, право 
вселення тимчасових мешканців;

 - переважне   право  на  
переукладання  договору  житлового 
найму після закінчення його строку;

 - правила піднайму;
 - заміну наймача у договорі найму 

житла.
 У разі закінчення строку дії 

договору  найму житла  наймач має  
переважне  право  на  укладення договору  
на  новий  строк. Тобто наймодавець, який 
має намір укласти договір найму житла 
на новий  строк, повинен  пам’ятати, що 
переважне  право  перед іншими особами 
на укладання договору має наймач.

Не може вважатися 
середньостроковим договір, укладений 
на новий строк до одного року з тим же 
наймачем. У такому випадку мова йде 
про укладення нового короткострокового 

договору після закінчення строку 
попереднього короткострокового 
договору. У противному разі сторони 
уклали б договір на більш тривалий 
строк. 

Анна Миколаївна Швець, 
Провідний спеціаліст
Вінницького районного 

управління юстиції

ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ 
СЛУЖБУ БЕЗ КОНКУРСУ

Чи можливо вступити на 
державну службу без проходження 
конкурсу? 

             (с. Якушинці, Палій К.М.)

Законом України «Про державну 
службу» встановлено, що право на 
державну службу мають громадяни 
України незалежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової 
і національної приналежності, статі, 
політичних поглядів, релігійних 
переконань, місця проживання, які 
одержали відповідну освіту і професійну 
підготовку та пройшли у встановленому 
порядку конкурсний відбір. 

Без конкурсного відбору 
може здійснюватися переведення на 
рівнозначну чи нижчу посаду в одному 
державному органі, а також просування 
по службі державних службовців, що 
зараховані до кадрового резерву або 
успішно пройшли стажування.

Ірина Лісовенко,
провідний спеціаліст

Вінницького районного 
управління юстиції
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ÂIÄÇÍÀ÷ÅÍI Â ËÈÏÍI  ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑI!

Продовжується конкурс
“ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”

на найращий віршований та прозовий твір

Вишневська Яна Юріївна - студент-
ка Вінницького  національного тех-
нічного університету, факультет 
Екології та екологічної кібернетики. 

ЕМІГРАНТ

Що сниться емігранту на чужині?
Чому душевний щем з’їдає дні?

Лише палка любов до Батьківщини
Зігріє у реальності сумній.

Поглянь довкола  –   всюди чужі долі,
А ти - ворона біла тут, чужак,

Немов пташина просишся на волю,
Відчувши гіркоту життя на смак.
Ні теплої долоні, ні притулку,
Не залатаєш рану у душі…

Лиш серце в кулаці та очі в смутку
І трошки заплямовані вірші.

Ти спину гнеш, і серце рветься навпіл:
Як там Марійка, підросла, мабуть?!
Про неї спогади - це чудний напій,
Що повертає всю життєву суть.

А ненька? Ти віддала б все, що маєш,
Щоб знов відчути рук її тепло…
Домівка рідна – то ключі до раю.
Чому життя до пекла привело?
Що сниться емігранту на чужині?
Чому душа скитається у млі?

Чом не протягне руки Батьківщина,
Чому не гріє грудочка землі?

Кондратенко Оксана Леонідівна 
- студентка 3 курсу історичного 
факультету КНУ ім. Шевченка

ВІРТУАЛЬНІСТЬ

Дивний час і незвичне сторіччя
Тихо плине німа віртуальність
Зафарбує пожовклі обличчя-
Із людей витягає реальність.

В інтернеті готують сніданок
На обід у онлайн-ресторани

Тут і сплять, зустрічають світанок
І будують невидимі храми.

Мегабайтами сповнять свідомість-
Розірве інформація мізки

Не зустрінуться в часі натомість
Пусті душі, розбиті на тріски.

УВАГА!

Залишився лише місяць
проведення конкурсу

“ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”.
Не зволікай!

Чекаємо на ваші листи!
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Конкурс триває до вересня 2011 року. Рукописи подаються (надсилаються) 
за адресою: ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” 

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

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

Голова Молодіжної організації журналістів Віктор Рудь та член МОЖу 
Крохмалюк Роман вітають відзначених у червневому етапі конкурсу “Літературний 
бриз”. Ними стали шанувальники красного слова Неля Манжос та Альона Куца.

Щиро вітаємо!

ÏÀÐÒÍÅÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:

bRmmhv|jhi kRrep`rspmn-
lelnpR`k|mhi lsgei
l. jnv~ahmq|jncn



20

ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАР
Серпень

Кипарис: 26 липня – 04 серпня. 
Часто означений як дерево життя, образ року 
і часу. Символ чистоти. Кипарис – вірність. 

Завжди доброзичливий, відрізняється силою 
і спритністю. Оптиміст, перед самотністю 
надає перевагу гамірному товариству. Буває 
бешкетником, іноді запальним і нестриманим. 
Як натура стихійна, особисте життя влаштовує 
залежно від збігу багатьох обставин. У будь-
яких умовах не втрачає бадьорості, намагається 
знайти позитивні емоції навіть у дрібницях. 
Кипарис уперто прагне щастя, намагається 
зберегти вірність друзям і в подружжі. Його 
присутність приємна для оточуючих. У 
повсякденні майже все сприймає пасивно – 
пливе за течією без зайвих рухів. Не терпить 
компромісів, різких висловлювань, суперечок 
і сварок. Віддає перевагу здоровому способу 
життя. Але не завжди стриманий у почуттях, що 
іноді збентежує або ж і відштовхує партнера. 
Люди знаку кипариса відрізняють розумом і 
високим інтелектом, логічним мисленням.

Тополя: 04 – 13 серпня. За природою 
- песимістка. Струнка незалежна красуня 
потребує доброзичливих стосунків, бо це 
похмура натура. Старіння її не на жарт лякає. 
На додаток вона дещо вередлива, її гумор 

часто буває надто злим. Загальновідомо, що 
тополя добре росте на відкритому просторі, 
тож і народжені під цим знаком хворобливо 
ставляться до тісняви, незручностей, 
обмеження волі. Тополя намагається видаватися 

безтурботною, навіть зухвалою, але за цим 
ховається її вразлива і дуже чутлива натура. 
Надзвичайно гоноровита, вона ретельно 
ховає від присутніх свої образи і поганий 
настрій. І якщо в хвилини скрути на її обличчі 
посмішка - це машкара самозахисту. Гонорова 
тополя не раз залишається самотньою, не в 
змозі знайти супутника життя, хоч і здатна 
на великі чисті почуття. До шлюбу ставиться 
серйозно, розлучається вкрай рідко. Це 
натура аристократична з гострим розумом, 
винахідливість та інтуїція стають у нагоді в 
складних миттєвостях життя. 

Кедр (кедрина) 14 – 23 серпня. Людям, 
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народженим у кедровий період, властиво 
приголомшувати оточення. Вони приваблюють 
силою душі й тіла. Вимогливі як до себе, так 
і до інших, потреби перевищують середній 
рівень. Часом «кедрові» люди видаються 
народженими для казки чи легенди. Підвищене 
їхнє відчуття гармонії, високий естетизм 

нерідко сприймається сторонніми як снобізм. 
Відважні, щедрі і працездатні, вони вже самою 
своєю присутністю сприяють успіху справи. 
Кедри мають чудові фізичні дані. Хвороби 
випадкові й незначні. Часто бувають в оточенні 
друзів, які його довірливість ставлять на службу 
своїм корисливим цілям. Дружба з кедровими 
людьми додає радості та сил. Та, підкорюючи 
оточення, кедр страждає, марнуючи себе. Ще 
й шукає та знаходить на свою голову всілякі 
пригоди. До шлюбу ставиться серйозно 
і готовий на все заради коханої людини. 
Кедр не терпить жартів і кепкувань. Має 
математичне мислення і наділений неабиякою 
імпульсивністю. 

Сосна: 24 серпня – 02 вересня. 
Властивості людей соснового періоду здатні 
однаково притягувати і відштовхувати 
оточуючих. Не всім до вподоби атакуючий 

стиль життя. Гарна сосна постійно прагне 
затишку і комфорту серед цінних і красивих 
речей. Багато важить інтер’єр як удома, так 
і на роботі. Схильність до вишуканості аж 
безглузда, витікає з підвищеної вимогливості 
до себе й інших. Але частіше до інших. Сосна 
або тягнеться вгору – їй добре зрозумілі високі 
прагнення, або набуває чудернацьких форм, 
пристосовуючись до обставин. У вияві дружніх 
почуттів стримана, ніколи не відкривається до 
кінця. Не боїться життєвих буревіїв – це гарне, 
сильне, витривале дерево. Аскетизм дозволяє 
вижити в найважчих умовах, але нічого 
проти комфорту немає, особливо – духовно-
психологічного. Люди сосни практичні, 
культура для них - досвід попередників для 
вирішення життєвих завдань. Картина – 
документ, книга – інструкція, спілкування 
– обмін навичками. Кожен рух керується 
реальною користю. У дружбі і коханні для цих 

людей – на чільному місті повага. Вони не мають 
рівних у самозахисті: реакція - майже миттєва, 
в єдиноборстві - виключна самовідданість. 
Сосна прийме все, окрім болота. 

(Далі буде.)
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Більшість людей мають свій 
улюблений колір. Одним подобається 
небесно-блакитний, бо він підкреслює їхні 
очі, а іншим зелений, бо має заспокійливу 
дію. У будь-якому випадку колір може багато 
що сказати про вас.

ЧЕРВОНИЙ – асоціюється з 
кров’ю й вогнем. Його символічні значення 
різноманітні і суперечливі. Все, що червоне, 
символізує, перш за все, радість, красу, 
повноту життя, любов, а з іншого боку – 
війну, помсту, ворожнечу, агресивність і 
прагнення тілесної втіхи. 

ЧОРНИЙ – символізує, передовсім, 
нещастя, горе, траур, втрату, загибель усього, 
що рухається і дихає. Чорне асоціюється 
з мороком та землею і є емблемою всього 
прихованого, таємного і невідомого. 

БІЛИЙ – символізує чистоту, 
незаплямованість, невинність, чесність і 
радість. Білий колір асоціюється з денним 
світлом і з небесними світилами, а також 
з продуктивною силою, втіленням якої є 
молоко і яйце. 

СИНІЙ – це колір неба і моря. Він 
поєднує в собі певне протиріччя збудження 
і спокою, викликає відчуття холоду і нагадує 
про тінь. Синя поверхня немов віддаляється 
від людини, манить погляд углиб. Синій 
колір – колір доброти, вірності, постійності, 
прихильності. Він означає чесність, добру 
славу і вірність. 

ЗЕЛЕНИЙ – колір трави і листя. 
Багато народів пов’язує цей колір з молодою 
порою, надією, веселощами. Зелений 
колір гранично матеріальний і впливає 
заспокійливо. Одначе він може справляти 
гнітюче враження, тому недарма називають 
журбу “зеленою”. 

ЖОВТИЙ – колір золота, яке в 
усі часи сприймається як застигле сонячне 
світло. А ще жовтий колір – колір осені, 
в’янучого листя, колір достиглого колосся 
і, разом з тим, колір хвороби, потойбічного 
світу. Цей колір справляє тепле і приємне 
враження. 

РОЖЕВИЙ – ті, хто любить цей 
колір, є мрійливими, слабкими й дуже 
ніжними натурами. Ці люди віддають 
перевагу домашньому способові життя, 
цінують комфорт і тишу, проте вкрай важко 
переносять зіткнення з реальністю. 

БУЗКОВИЙ (ФІОЛЕТОВИЙ) – 
життя прихильників цього кольору сповнене 
сюрпризів, зокрема найнеприємніших. Люди, 
які обожнюють цей колір, є комунікабельними 
й віддають первагу духовному спілкуванню, 
якого їм бракує у житті. 

БЛАКИТНИЙ – люди, які надають 
перевагу цьому кольорові, вирізняються 
релігійністю, схильністю до містики. 
Від природи вони безперечно наділені 
екстрасенсорними здібностями, відчувають 
світ невидимого. Найближча людина для 
цих людей - мати, якій вони віддані і яку 
безмежно шанують. 

БРУНАТНИЙ (КОРИЧНЕВИЙ) 
– це дуже розумні, врівноважені й статичні 
люди, які схильні до наукових занять 
і віддають перевагу самотності. Вони 
ощадливі аж до скупості, владолюбні та 
дуже надійні.

Підготував Олекса Теплий,
член Молодіжної Організації 

журналістів

СКАЖИ, ЯКИЙ КОЛІР ТОБІ ПОДОБАЄТЬСЯ,
І Я СКАЖУ: ХТО ТИ

16 липня 1990 р. у Вінниці Крайова організація НРУ утворила ініціативну групу для створення структури, 
що сприятиме утворенню Збройних сил України як однієї зі складових забезпечення самостійності держави. Очолив 
військовиків голова крайового Руху полковник запасу ЗС СРСР з 33-річним стажем і академічною військовою освітою 
Олександр Нижник.

У результаті наполегливої та плідної роботи була сформована делегація офіцерів од Вінницького гарнізону, 
яка брала участь у з’їзді офіцерів-громадян України 27-28 липня 1991 року в Києві. Головою оргкомітету з питань 
оргпідготовки і проведення з’їзду Рада колегій НРУ призначила Володимира Муляву, членом оргкомітету від 
Вінниччини був  Олександр Нижник, на той час старший викладач ВПІ та член Великої Ради Руху.

З’їзд прийняв ряд документів, де, зокрема, були викладені принципи побудови Збройних сил України, а 
також проголосував за утворення Спілки офіцерів України. Складнощі щодо утворення організації СОУ на Вінниччині 
тоді були чималими, тому і вимагали від обласного оргкомітету виважених кроків і послідовності в роз’яснювальних 
заходах. Часу було обмаль. Але, завдяки плідній співпраці ініціативної групи з проводом Вінницької КО НРУ, яку на 
той час очолював Степан Вовк, а також сприянню ректора ВПІ Бориса Мокіна і допомозі заступника Ради колегій 
Руху Володимира Муляви, 18 серпня 1991 року в Білій залі Вінницького політеху відбулась установча конференція, 
яка проголосила створення Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України.

Сергій Ольховенко, член НСЖУ

До 20-ї річниці ВОО СОУ
ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ

13.07.2011р Калинівське районне управління юстиції легалізувало Калинівський 
районний осередок Спілки офіцерів України. Голова Калинівського РО СОУ - Володимир 
Іванович Дяченко.
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ЄДИНИЙ СИН
М А М О

Пам’ятаю себе ще малим.
Як ти ніжно мене цілувала!
Працею зморена, разом із тим
Наді мною ночей не доспала.
А ласкавою була завжди,
Бо єдиного сина ростила,
Хоч нераз і додав я біди,
Але ти мені все простила,

МАМО.
Пам’ятаю, як підлітком був.

Тоді пестощів менше вже стало,
Та тихенько, тоді, коли спав,
Ніжно, нене, мене цілувала.
І в солдати мене проводила,

Коли йшов у почесну ту путь, -
Присягнув Батьківщині служити
І тебе в вирій днів не забуть.
У листах твоїх мав я відраду.
Думав, скоро додому вернусь.

Та війна наповзла підлим гадом –
Бити найманців, Мамо, клянусь.
Їх насунуло тьма темно–чорна,
Згасли всюди яскраві вогні.

Я в боях Батьківщину бороню,
Дорогу, як й ти, Мамо, мені.

Ув окопах, в землянках – усюди
Ой як хочеться, Мамо, тобі

Ще хоч раз прихилитись на груди
І про все розказати тоді:

Як зустрівся із Батьком отут–же,
На фронтах у гарячих боях…
Знаю, Мамо, за нами ти тужиш
Й плачеш гірко, лебідко моя.
Розповів би про те тобі, Мамо,
Що вже Батька давно поховав, -
На очах в мене він помер рано,
Бо ворожий снаряд розірвав.
Він просив тоді, Матінко мила,
Як над ним мої сльози лились,
Щоб набрати землі із могили

І тобі передати колись.
Я набрав її у вузелечок,
Де б не був, то її я беріг.

Сподівався, до тебе прилечу
Й стану з нею на рідний поріг.
Але ворог і в мене поцілив,

Тож лежу і вмираю: прощай…
Тобі вістка сумна прилетіла…
Нас додому ти вже не чекай.

В І Н Н И Ц І    
П О В О Є Н Н І Й

Невпізнанною Вінниця стала,
Невпізнанним наш край дорогий.
А недавно ж його зруйнували

І стоптали лихі вороги.
І, здавалося зайдам проклятим,
Що вони підкорили вже нас,
Що не буде нам щастя і свята,

Що для нас вже і світ білий згас.
Сонце ж глянуло у наші вікна –
Ми розбили катюг-ворогів.

Рідна Віннице, як ти розквітла
У ці сонцем осяяні дні!

І тепер уже за Божим планом
Ми в майбутнє йдемо, як в весну.
Лиш буває, що гостем незваним
До вдови повертається сум
І до матері, втрата якої

На війні – найдорожче – сини,
Й до дівчиноньки молодої,

Що без рідних з весни до весни.
Хто ж там бомби нові знов готує?!
Не допустимо знов ми війни!
Серце гнівно у грудях бунтує,

Паліїв проклинаємо ми.

Феодосія Данилівна Томчук,
87-річна народна поетка,

с.Зарванці Вінницького району

Творчість народних поетів
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ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍ²

ÊÎÍÒÎÐÈ
ÌÊÏ ÆÅÊ ¹1 - 35-91-38

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹2 - 26-36-55

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹3  - 53-42-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹5  - 61-74-14

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹6  - 51-15-19

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹7  - 51-13-53

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹8 - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹10 - 46-71-18

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹12  - 43-32-15

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹13 - 53-44-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹14  -

26-36-55; 35-82-47

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹15  - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹16  - 50-94-58

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹18  - 

27-87-82; 66-88-23

ÏÏ «ÌÅØÊÀÍÅÖÜ» -  

43-10-05; 35-92-83

ÏÏ «ÌÀÉÑÒÅÐ ÊÏ»  - 46-94-72

ÒÎÂ «ÅËÀÑ–ËÒÄ» ÆÅÊ ¹23  -

27-64-63

ÒÎÂ «ÅÍÅÐÃÎÀÃÐÎ²ÌÏÅÊÑ»

ÆÅÊ ¹25 - 

65-69-50

ÒÎÂ ÂÊÔ «ÁÓÄÌÀØÏÐÎÄ»

ÆÅÊ ¹26 - 

63-20-03

ÒÎÂ ÆÅÊ «ÓÞÒ»  - 57-00-45

ÒÎÂ «ÍÀØ Ä²Ì»  - 46-43-34

ÄÓ ÊÅÂ  - 59-68-74

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

vinnicya@mail.ru

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 1 - 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 96,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 2 -

âóë. Êè¿âñüêà, 68,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 3 -

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, áóä.18,

òåë.: 27-75-89; 55-43-78

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

âóë. Êîçèöüêîãî, 1, òåë.: 35-02-72

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë. Êîñìîíàâò³â, 30, òåë.: 46-08-18

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 1 - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÖÅÍÒÐ ÌÀÒÅÐ² ² ÄÈÒÈÍÈ - 

âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138,

òåë./ôàêñ 68-70-10; 68-70-01 

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

- âóë. Êåëåöüêà, 68, òåë.: 51-32-79

ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ

ÄÈÒß×À ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ - 

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

Ë²ÊÀÐÍ²



26
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27

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ
№1   

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ

Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 50-91-16
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-21-15

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

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

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

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

Запчастини
до двигунів “RABA-MAN“.

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

ÔÎÏ ÄÐÎÇÄ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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МАСТИЛА
Scooter 4t, Moto 2t,

для бензопил
STIHL, Husgvarna

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

ÏÌÏ “Â²ÄÀÐ”

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
№2  

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

автосигналізації. Ремонт скутерів

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

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÑÒÎ
АВТОСЕРВІС. СТО

№3

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

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

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

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

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

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

технічний огляд усіх категорій

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

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

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

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

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

Компьютерная диагностика,
чистка форсунок инжектора, 

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

Новая резина и диски

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

ÌÈÍÈ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

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

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

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

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

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

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

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

ÑÒÎ

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

заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ
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ВЕЛО-, МОТО, БЕНЗОТЕХНІКА
№4

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

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

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

Suzuki Letz, 2008 рік випуску.
Гарний стан.

Витрати бензину на 100км. - 2 літри.
Колір жовто-гарячий

моб.: (095) 28-888-98ÏÐÎÄÀÌ
ÑÊÓÒÅÐ Á/Â
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ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
№5

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

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

бесідки та інші негабаритні вантажі.

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

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

Перевезення по місту, області, країні.
Розміри 1,8м*1,8м*5м. Об’єм 15 м3.

Вантажопідйомність - 4 тонни.
В кабіні водія 6 пасажирських місць.

тел.: (0432) 50-42-81
моб.: (067) 960-89-26
Володимир
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ТАКСІ
№6

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
№7

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

вироби з бетону.

вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 27-09-92
моб.: (097) 171-91-42
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Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

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

“ÅÊÎËÎÐ”

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

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

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

Плитка тротуарна та фасадна,
поребрики, дашки,

з/б огорожі нового покоління,
вироби з бетону

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

“ÁÅÒÎÍ-ËÂ”
ÍÀÉØÈÐØÀ 

ÃÀÌÀ ÊÎËÜÎÐ²Â

Регіональний представник
Харківського плиточного заводу.
Керамічна плитка та сантехніка.

Магазин-склад.
Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÒÎÂ “Â²ÍÀÒ-Ä”

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

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

Цемент,
вапно та інші

будівельні матеріали

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

ÑÏÄ ÄÀÖÞÊ À.Â.
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Металочерепиця та профнастил.
Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
№8

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

Безкоштовні інженерні роботи.

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

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍ
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БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ
№9

Монтаж промислового ел.обладнання підприємств, 
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових 
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних та 
кабельних ЛЕП, ТП, РП 0,4-10 кВт, зовнішнього освіт-

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

Укладання та шліфування підлоги.
Можлива оренда шліф-машини.

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

ÎÐÅÍÄÀ
ØË²ÔÓÂÀËÜÍÎ¯

ÌÀØÈÍÈ

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

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

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

цтво Росії, Німеччини, Франції

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

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

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”
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Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

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

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19А
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 460-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ, САУН
№10

ÁÀÑÅÉÍÈ

ì. Â³ííèöÿ, âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 160
òåë.: (0432) 50-91-37, (096) 326-88-61

« »« »

www.akvamarin.vn.ua
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ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

№11

Дахові котельні. Котли.
Конвектори. Колонки.

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

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

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

Все для опалення:
котли газові та електричні,

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

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

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.
Проект, поставка, монтаж, гарантія, сервіс.

Ліцензія АВ №556463. Дозвіл на початок робіт №080.11.05-45.33.1

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

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

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

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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ

“ÊÎÒËÈ”
Найкращі кондиціонери

для охолодження та обігріву приміщення. 
Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,
Carrier, C&H, Systemair, Lessar

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

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ

КОНДИЦІОНЕРИ (побутові та промислові). 
ВЕНТИЛЯЦІЯ (побутова та промислова). 
ОПАЛЕННЯ (автономне та промислове).

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

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

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

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

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

Кліматична техніка:
кондиціонери, вентиляція, опалення. Сис-

теми: відеоспостереження,
контролю доступу, охоронної сигналізації, 

комп’ютерні мережі, АТС

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

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

вул. Соборна, 4
(кінотеатр “Росія”)
тел.: (0432) 69-03-12
моб.: (067) 736-65-54
www.teplo-invest.com.ua
e-mail: teplo-invest@i.ua

Проектування, виготовлення, монтаж,
гарантійне обслуговування, наладка,
паспортизація вентиляційних систем

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

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

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

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

- êîòëè - êîëîíêè - ðàä³àòîðè -  ïîìïè
- íàñîñí³ ñòàíö³¿ - âîäîï³äãîòîâêà.
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ
№12

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÄÂÅÐÍÅ
Ä²ËÎ
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Броньовані двері “BIZON”, а також міжкімнат-
ні двері від провідних виробників України та 
Білорусі. Гаражні секційні ворота “Door Han”. 
Встановлення, гарантія, сервісне обслугову-

вання. Оптова та роздрібна торгівля

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

Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

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

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

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

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

Гурт та роздріб

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
№13

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

вул. Коцюбинського, 27/1 
(2 поверх)
тел.: (0432) 26-56-57
моб.: (067) 785-96-77

Євровікна
з євробрусу

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

вул. Коцюбинського, 11
(магазин “Альпарі”)
тел.: (0432) 61-79-84
моб.: (068) 210-23-25
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Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

Â²ÊÍÀ

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

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

тел.: (0432) 69-23-75
моб.: (067) 591-59-71Â²ÊÍÀ

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

м. Вінниця
вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114

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

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

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

Â²ÊÍÀ
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Âèêëèê íàøîãî àãåíòà ö³ëîäîáîâî - (067) 430-12-27
Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ ÎÁËÀÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â ÒÀ ÏÎÑËÓÃ

www.rekviem.vn.ua

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
№14

Виготовлення надгробних споруд
 та інших виробів з граніту, 
мармуру, залізобетону. 

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
№15

ГРАНІТ.
ЗАЛІЗОБЕТОН.

МАРМУРОВА КРИХТА. 
ДОСТАВКА

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

ßÊ²ÑÍ²
ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍ²
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Сисокопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

моб.: (098) 210-61-30
моб.: (097) 239-05-53 ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
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Виготовлення обладнання
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ,
щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

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

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
№16

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

вимикачі промислові, реле.

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

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
MOELLER-EATON, WEIDMULLER, EUROPOWER,

FG WILSON, RAYCHEM, ELKOEP.
Низковольтна апаратура, клеми, реле,

дизельні електростанції,
кабельні муфти, силові роз’єми

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

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

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

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

Діє гнучка система знижок!

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”
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МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ
№17

Двері. Решітки.
Поручні. Сходи. Огорожі.
Гаражні ворота та інше.

вул. Максимовича, 10А
моб.: (067) 700-24-77

ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ 
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ 

ÑÊËÀÄÍÎÑÒ²

ÏÏ ÓÑ Î.À.

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

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

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”

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

та ін.

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

Металопрокат в асортименті
та вироби з нього. Виробниче обладнання. 

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

Труби газопровідні, профільні, меблеві

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

ÔÎÏ ÍÀÓÊ Â.ª.
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Вироби з металу: решітки, перила, 
козирки і навіси з полікарбонату, ворота. 
Камінні приналежності, ковані меблі, 
художня ковка. Виїзд замірника безко-

штовний. Якість гарантовано!

тел.: (0432) 26-80-70
моб.: (067) 261-98-64ÏÏ ÂÀÊÓËÀ

Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

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

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

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА
№18

ВТОРИННА СИРОВИНА
№19

Закуповуємо в населення
БРУХТ чорних металів.
Демонтаж та самовивіз

вул. Ватутіна, 1
тел.: (0432) 27-80-91
моб.: (097) 751-38-22
моб.: (096) 465-98-68
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САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
№20

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

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

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
“ÌÅÁË²”

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

Виготовлення нестандартнихт корпусних 
меблів: кухні, шафи-купе, дитячі,
вітальні, спальні, офісні меблі.

Меблева фурнітура.

тел.: (0432) 69-94-78
моб.: (067) 430-40-54
e-mail: mebli-lira@ukr.net

ÌÅÁË²
“Ë²ÐÀ”
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Меблеве виробництво.
Проектування, дизайн.
Корпусні меблі плетені,
м’які для дому та офісу

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

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

ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

вул. Привокзальна, 9А
моб.: (093) 646-27-99
моб.: (097) 487-07-72

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

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

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

ÏÏ ÓÌÀÍÅÖÜ

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ âiä 2000ãðí.
ÊÓÕÍI
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М’які та корпусні меблі
українських виробників.

У продажу та на замовлення.
Ортопедичні матраци

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

“ÌÅÁË²”

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА
№21

КОРПУСНІ МЕБЛІ
на замовлення.

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

ÌÅÁË²
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß
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Меблеві тканини, 
шкірозамінник, автотканини. 

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

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

ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

“ÏÀÐÒÍÅÐ+”

Житомирське 
шкіряне взуття від виробника. 

Для жінок і чоловіків.
ТОРГІВЛЯ НА ВИПЛАТУ.

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

Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

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

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ. ТЕКСТИЛЬ
№22

Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.

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

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

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ”

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

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

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

ХОББІ ТА РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ
№23
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„Óí³âåðñàëüíèé
àòëåòè÷íèé
êîìïëåêñ”

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

СПОРТИВНІ ТОВАРИ
№24

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ
№25
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Все для саду та городу: засоби захисту
рослин, широкий асортимент насіння, садово-

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

спеціальна програма для пенсіонерів

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

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂ²Ò

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
№26

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО
№27

Сейфи для зброї.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
№28
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
№30

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

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

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

Біопрепарати для вигрібних ям

вул. Винниченка, 11
тел.: (0432) 27-54-45
моб.: (067) 729-51-88

“ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ”

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
№29

НЕРУХОМІСТЬ
№31

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

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

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”
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Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

Оренда будинків та квартир.
Купівля-продаж житла

та комерційної нерухомості.
Повний юридичний супровід угод.

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

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

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

Ваш комфорт - наша забота!

тел.: (0432) 57-32-51
моб.: (098) 416-70-41
моб.: (097) 679-61-33
моб.: (063) 637-71-15

УЧБОВІ ЗАКЛАДИ. ШКОЛИ ТАНЦІВ. 
№32
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Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

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

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

“ÀËÜÔÀÐÀØ”

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ
№33

63

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

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

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

РОБОТА
№34

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

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

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

“ÅËÜÁÀ-²ÍÂÅÑÒ”

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

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

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

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

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

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

ÊÀÄÐÎÂÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ

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

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

мы ответим на них!

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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ

tian De.
Приглашаем на работу.

Полная занятость и достойный зароботок. 
Гиппоалергенная тибетская косметика

ул. Зодчих, 28А, оф.17,
3-й этаж
моб.: (096) 359-99-18
моб.: (096) 126-53-81

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

та інші види страхування

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

ÏÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
№35
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ
№36

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

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

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

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”

Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

Судова будівельно-технічна  експертиза

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

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

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

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

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

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

Всі види юридичних послуг. Представництво 
в судах, в тому числі в Європейському, Верхо-

вному, Вищому спеціалізованому та ін.
Існує пільгова система.

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
№37

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

усні консультації. Інші юридичні послуги

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

свідоцтво №588 від 26.05.08

ÀÄÂÎÊÀÒ

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

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

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Безкоштовна юридична консультація. Під-
готовка документів, позовів. Представництво 
Ваших інтересів в державних, судових, слід-

чих органах та органах прокуратури.

вул. Привокзальна, 34
моб.: (067) 429-39-18 - 
           цілодобово
тел.: (0432) 50-41-14
тел.: (0432) 69-30-66

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85
тел./факс: (0432) 56-26-79
моб.: (097) 943-52-68

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

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

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

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

ÍÎÒÀÐÈÓÑ
ÅÂÑÒÐÀÒÎÂÀ

ÀË¨ÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ

НОТАРІУСИ
№38
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Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

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

Працюємо без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÒÊÀ×ÓÊ Ì.Â.

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ
№39

Гарячі тури: Єгипет, Туреччина.
Європа від 115 євро.

Діють бонусні та акційні програми.
Ми відпочиваємо і Вам бажаємо!

вул. А.Артинова, 69
тел.: (0432) 52-78-82
моб.: (093) 623-22-58
моб.: (096) 983-46-56

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ. САНАТОРІЇ
№40
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АТЕЛЬЄ
№41

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

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

Пошиття карнавальних костюмів.

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

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

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

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”

Пошиття та ремонт одягу
з тканини, шкіри та хутра.

Зміна дизайну. Реставрація шуб.
Завжди раді вас бачити!

вул. Червоноармійська, 16А
2 поверх
моб.: (068) 836-05-00

ÀÒÅËÜª
“ÄÅËÀÉÒ”

Якісний ремонт всіх видів одягу.
Ремонт взуття.

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

моб.: (067) 602-22-93
ÏÎØÈÂ

ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ 
ÎÄßÃÓ
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Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

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

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ
№42

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

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

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Ремонт телевідеотехніки,
моніторів LCD.

Швидко, якісно, гарантія.
Телевізори б/в

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

ÔÎÏ
ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КОМП’ЮТЕРНОЇ
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

№43

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН
№44
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КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№45

ЧОРНИЛА. КАРТРИДЖІ.
КОМПЛЕКТУЮЧІ.

НОУТБУКИ.

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ 
ÄËß ÂÑ²Õ
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Êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ íà çàìîâëåííÿ
Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì
Ìîäåðí³çàö³ÿ

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”

Мобільні телефони б/в.
Запчастини.

Розборка телефонів, ремонт

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

“ÌÎÁ²ÑÂ²Ò”

МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ. ЗВ’ЯЗОК
№46
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Найширший вибір побутової техніки для 
дому, офісу, ресторану. Найнижчі ціни. 
Інтернет-магазин: www.saturn.vn.ua
Працюємо: пн.-пт.: з 900 до 1600

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

пров. Щорса, 3А
тел.: (0432) 64-24-57
bazeluk@svitonline.com

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№47

Найбільший вибір техніки
за найнижчими цінами.

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Працюємо без вихідних

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

ÑÊËÀÄ 
ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ
Різноманітні електронні ваги.

Послуги з впровадження, гарантійного та 
сервісного обслуговування.

Модернізація механічних автомобільних 
ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
№48

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

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

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”
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Друкуємо: книги, бланки, рекламна полі-
графія. Друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

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

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

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

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

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

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90
тел.: (0432) 61-15-93
www.neodizain.com

Зовнішня реклама
будь-якої
складності

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

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua
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ДОРОЖНІ ЗНАКИ
№49

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

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

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ
№50

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

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

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ
№51
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
№52
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
№53

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

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

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

Весільне фото.
Альбоми. Віньєтки. Сімейне фото.

Портрет. Реклама

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

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
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Професійна фотозйомка
урочистих подій. Студійна фотосесія.

Дитяче та сімейне фото.
Виготовлення віньєток.

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

ÔÎÒÎÀÒÅËÜª
Ê-19

Профессиональная фото-видеосъёмка. 
Качественно, оригинально, стильно.

Гибкие цены.
Индивидуальный подход к заказчику

ФОТО (063) 337-59-93 
Руслан

ВИДЕО (063) 828-63-69 
Роман

ÔÎÒÎ
ÂÈÄÅÎÑÚ¨ÌÊÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈÉ

Художественное фото.
Семейная и свадебная фотография. 

Изготовление фотокартин под живопись. 
Все виды фотоуслуг

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

“ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß”

Професійно та неповторно.
Дарувати радість і красу
Вашого святкового дня -
моє головне бажання

тел.: (0432) 65-93-73
моб.: (097) 391-45-61
моб.: (066) 668-54-29

ÂÅÑ²ËÜÍÅ ÔÎÒÎ
Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ
№54

Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

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

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ
№55
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Живі квіти. Штучні квіти. Вазони та аксесуари. 
Сувеніри та листівки. Доставка по місту.
Розрахунок готівковий та безготівковий.
Виготовляємо: весільні, святкові букети,

корзини. Без вихідних з 700 до 2000

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

“ÊÂ²ÒÈ
Ç ËÞÁÎÂ’Þ”
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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАММА
№56
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Організація святкового салюта,
драпіювання тканинами, оформлення 
квітами та повітряними кульками.

Спецефекти

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

ФЕЄРВЕРКИ
№57
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
№58

Теплоходи “Пирогов М.І.”
та “Ляля Ратушна”. Проведення

корпоративів, сімейнихсвят, весіль,
випускних вечорів, ділових зутрічей.

Система знижок від 20%

вул. Козицького, 64
тел.: (0432) 67-09-25
тел.: (0432) 67-09-26

ÏÐÈÑÒÀÍÜ 
“Â²ÍÍÈÖß”
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№59

85

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ
№60

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

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(буд.побуту “Ювілей-
ний”), 1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”
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Дві затишні зали на 80 і 20 чол. Щодня жива музика. 
Супутникове TV для вболівальників, більярд. Запро-
шуємо для відзначення свят, урочистих подій, кор-
поративів та весіль. Кондитерський цех виготовляє 
торти та тістечка на замовлення. Комплексні обіди.

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

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

Новий ресторан на 2 зали.
Велика зала на 100 чол., 

VIP-зал на 15 чол. Приймаємо
замовлення на проведення весіль,
ювілеїв, корпоративів та інших свят.

вул. Зодчих, 10
(мікрорайон “Поділля”)
моб.: (097) 239-42-98

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
“ÁÓËÜÂÀÐ”

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ
№61

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

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

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

¯ÄÀËÜÍß
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ПІЦЕРІЇ
№62
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.

ГОТЕЛІ
№63

Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ
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Пропонуємо
зручні готельні номери класу

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 

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

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

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

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

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

САУНИ. ЛАЗНІ
№64
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Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 
в суглобах, післяпологовий біль, біль 

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
№65

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

консультації. Гарантійне обслуговування

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА
№66

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

путей наладить с ним отношения.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
№67
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Хірургія. Профілактика. Лікування. 
Консультація по догляду та утриманню 

тварин. Надання ветеринарної
допомоги у Вас на дому

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
№68

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

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

РОЗВИТОК ДІТЕЙ
№69

www.vinnicya.vn.ua
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ
№70

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÎÊÀÒ, ÏÎØÈÂ
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Іграшки,
канцтовари,
піротехніка.

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

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

ІГРАШКИ
№71

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




