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ЧиТаЙТЕ в нОМЕрI та на СаЙТІ
www.vinnicya.vn.ua Романтична вечеря, теплі зізнання у 

коханні і омріяна обручка – напевно, 
про це мріє кожна дівчина! Але після 
солодкої ейфорії приходить почуття 
страху і невпевненості щодо майбут-
ньої церемонії. Адже стільки потрібно 
зробити! І сукню обрати, і фотогра-
фа запросити, і з декораціями визна-
читись, і автомобіль забронювати…  
Перелік невичерпний. Що ж у такому 
разі слід робити молодим нареченим, 
які, замість передчуття чогось пре-
красного, отримують море клопотів? 
А все дуже просто! Їм необхідно лише 
прийти на щорічну виставку-шоу  
«Весільний ярмарок», яка відбудеться 
19-21 квітня у ТРЦ «Мегамолл».

Організатори свята – жіночий клуб 
«Жемчужина», зібрали команду най-
кращих спеціалістів міста та облас-
ті, аби представити перед наречени-
ми весь спектр товарів і послуг, які 
 стосуються весілля. Тут ви зустріне-
те справжніх майстрів своєї справи: 
 перукарі та візажисти, декоратори та 
ведучі, фотографи та відеооператори 
намагатимуться зробити все можли-
ве, аби ви обрали саме їх! Не дивно, 
що на виставці щогодини між нарече-
ними буде розігруватись неймовірна 
кількість призів. Головний подару-
нок - путівка у Відень від партнера  

заходу агентства мандрів «Мер-Ка-
Ба»!!! Серед подарунків також вечірня  
сукня, шоколадний фонтан, талісман 
сімейного щастя, виїзна церемонія та 
оформлення столу наречених, а також 
багато інших сюрпризів!

Весільна виставка – прекрасна мож-
ливість зекономити свій час та сили і 
обрати усе що потрібно всього лише 
за 1-2 дні. Її ефективність перевірена 
і доведена щасливими парами, котрі 
були відвідувачами шоу в попередні 
роки. Багато наречених зіштовхува-
лись із тим, що, об’їздивши місто у  
пошуках таких необхідних речей, вони 
приходили додому втомлені і незадо-
волені від даремно витраченого часу. 
На щастя, їхні проблеми вирішувала 
Весільна виставка, на якій, букваль-
но, за декілька годин і сукню обра-
ли, і флориста запросили, і машину  
замовили. Тому, щоб підготовка до  
весілля не стала для вас катастрофою, 
збережіть свою позитивну енергію для  
свята, вирішивши всі необхідні питан-
ня на виставці. 

19-21 квітня, ТРЦ «Мегамолл», Ви-
ставка-шоу «Весільний ярмарок» - 
свято для вас, наші щасливі наречені! 

Партнери Виставки-шоу «Весільний 
ярмарок 2013»: стоматологічна клініка 
«Рапід», агентство мандрів «Мер-Ка-Ба», 
мережа магазинів «Епіцентр», магазин 
музичних інструментів «Рок-н-ролл», ди-
зайн-студія «Венеція», студія звукозапису 
«Иначе», медіа-партнер; журнал-довідник 
“Вінниця”. 
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Історія вінницьких мостів захоплює 
і демонструє плинність часу. Спочатку 
функцію мостів виконували пороми, 
потім були дерев’яні мости, залізні, 
цегляні, а згодом і бетонні.

На початку ХХ ст. постало питан-
ня про надійний зв’язок центральної  
частини міста з Замостям, де розта-
шувались основні промислові підпри-
ємства та залізнична станція. До того 
часу, цей зв’язок здійснювався через 
дерев’яний міст, що був перекинутий 
у 1886 р. через річку Південний Буг, 
навпроти сучасної електростанції.  
За проїзд чи прохід по ньому брали 
плату, встановлену міською думою:  
з пішохода - 1 коп., з домашньої  

тварини - 3 коп., з екіпажа - 4 коп.,  
а з воза - 5 коп. Тому в 1900 р.  
міська дума ухвалила рішення про  
будівництво залізних мостів. Два  
залізні мости системи Швеллєра  
(по 27000 пудів кожний) замовили на 
Брянському рейкопрокатному заводі. 
У 1902 р. їх доставили у Вінницю і 
встановили через обидві протоки Бугу, 
які омивають острів Кемпа, проїзд по 
ним був безкоштовним. Для зв’язку зі 
Старим містом в 1910 р. купець Неми-
рівський спорудив дерев’яний міст і за 
проїзд брав плату.

До речі, поромна переправа не  
відійшла у минуле після спорудження 

мостів, натомість вона стала викону-
вати іншу функцію. Так у 1910 р. в 
кінці вулиці Козицького біля будинку 
«Кумбари» побудували кам’яні сходи, 
що служили спуском до порому, який 
з’єднував Нове місто з військовим 
містечком. Вони налічували 118 схо-
динок - з верхньої відкривався чудо-
вий краєвид на річку та околиці міста.  
Влітку це було місце прогулянок місце-
вого бомонду. Проектантом спуску був  
інженер Г. Артинов.

Часи громадянської війни не  
відзначились у мостобудуванні. Рух 
у цьому напрямку розпочався піс-
ля Великої Вітчизняної війни, коли  
проблема мостів для міста знову  
стала надзвичайно актуальною, адже 
Вінниця залишилась без жодного  
моста і городяни знову були змуше-
ні повернутись до поромів та чов-
нів. Тоді спорудили міст, який, через  
острів Кемпа з’єднував Замостя та 
Центр. У 50-х роках ХХ ст. побуду-
вали залізобетонний міст неподалік 
від острова, і він став центральним, а 
старий розібрали. У 1962 р. в експлу-
атацію здали П’ятничанський залізо-
бетонний міст і почали будівництво 
першого в країні моста з пролітними 
фермами, зведеними методом навісно-
го складання, на Старе Місто. Таким 
чином, з’явилось три мости, які нині 
поєднують частини міста.

З того часу жива історія вінницько-
го мостобудування закінчилась. Але 
вінничани, все ж таки, мріють про 
додаткові мости або хоча б якісний 
ремонт старих, які вже буквально  
розсипаються на очах.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

Вінницькі мости
ІсторІя ВІнницІ

1 квітня - День сміху;
2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;
3 квітня - у 1885 р. запатентовано двигун 
внутрішнього згорання;
4 квітня - день створення НАТО (1949 р.);
5 квітня - День геолога;
6 квітня - у 1722 р. Петро I увів податок 
на бороди;
7 квітня - Всесвітній день здоров’я;
8 квітня - Міжнародний день циганів;
9 квітня – у 1933 р. народився відомий 
французький кіноактор Жан-Поль Бельмондо;
10 квітня – у 1951 р. народився актор Стівен Сігал;
11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів 
фашистських концтаборів;
12 квітня - День працівників ракетно-космічної 
галузі України та Міжнародний день космонавтики;
13 квітня - Всесвітній День рок-н-ролу;
14 квітня -у 1889 р. народився Чарлз Чаплін - 
американський кінорежисер, актор, сценарист;
15 квітня – у 1918 р. помер український 
письменник Іван Нечуй-Левицький;
16 квітня – у 1632 р. утворилася 
Києво-Могилянська академія;
17 квітня - Всесвітній день хворих на гемофілію;
18 квітня - День пам’яток історії та культури;
19 квітня – у 1775 р. російська імператриця 
Катерина ІІ впровадила кріпацтво в Україні;
20 квітня – у 1889 р. народився 
фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер;
21 квітня - у 1910 р. - комета Галлея максимально 
наблизилася до Землі.
22 квітня - Міжнародний день Землі;
23 квітня - Всеукраїнський день психолога;
24 квітня - Міжнародний день солідарності молоді;
25 квітня - Міжнародний день секретаря;
26 квітня - Міжнародний день пам`яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф;
27 квітня – у 1972 р. загинув композитор 
Володимир Івасюк;
28 квітня - Всесвітній день охорони праці;
29 квітня - Міжнародний день танцю;
30 квітня - Джордж Вашингтон був одноголосно 
обраний першим президентом США.

ІСТОРИЧНИЙ ХРОНОГРАФ. КвІТеНь
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На мою думку, існує безліч  
причин, які спонукають поїхати саме 
до цього міста. Тут неодмінно варто  
згадати, що усі шляхи мандрівників 
ведуть до Риму. Прилітаємо в аеропорт 
Чампіно, який знаходиться в 12 км. 
від центру міста. Із аеропорту можна  
дістатися у місце проживання на ав-
тобусі (Чампіно – Терміні – 4 Евро;  
Терміні – Чампіно – 8 Евро). Стосовно 
помешкання, можна обрати неве-
личкий бутік–готель. Карту міста та  
метро вам люб’язно запропонують на  
рецепції готелю.

Спершу вирушаємо до візитівки 
цього міста - Колізею, що знаходить-
ся на станції метро «Colosseo». Тут 
ми бачимо напис S. P. Q. R. (Senatus 
Populusque Quіrіtіum Romanus), що у 
перекладі означає «Сенат і громадяни 
Риму». У подальшому ви багато разів 
іще зустрінете ці написи на старо-
винних будівлях, сувенірній продук-
ції та каналізаційних люках. Будівля  
Колізею – просто колосальна, вона 

нікого не залишить байдужим. Далі 
прямуємо біля арки Костянтина та 
Римського Форуму. Форум – це цен-
тральна площа стародавнього міста 
разом із прилеглими будівлями, місце 
для народних зібрань.

Наступним визначним місцем у на-
шій екскурсії  буде Вітторіано – досить 
пишна будівля, на площі Венеції, яку 
не сплутаєш ні з якою іншою. Багато 
скептиків придумують різноманітні 
назви для цього архітектурного ше-
девра: «Друкарська машинка», «Ве-
сільний пиріг», «Відкритий рояль», 
- разом із тим, він не втрачає від цього 
свого сніжно-білого блиску. На площі 
Ротонда стоїть храм Пантеон – досить 
цікавої форми купол із величезним 
отвором у центрі (9 метрів), для того, 
щоб природне освітлення потрапляло 
у «храм усіх боків». Пропорції Панте-
ону відрізняються виключною довер-
шеністю - діаметр ротонди майже до-
рівнює висоті храму, купол зсередини 
представляє напівсферу.

Також Рим – це місто площ і  
фонтанів, храмів і базилік. Найбільш 
відомими з них є площа Іспанії,  

назву пов’язують із амбасадою  
Іспанії, яка там знаходиться. Тут же  
Іспанські сходи – місце проведення 
дизайнерських показів, під час днів 
моди у Римі. Біля підніжжя сходів ви 
побачите фонтан Баркачча у вигляді 
човна. Ще одна не менш мальовнича 
площа - площа Республіки з фонтаном 
Наяд. Якраз на неї виходить фасад  
базиліки Санта Марія дель Анджелі  
е деї Мартірі.

Не зайвим буде відвідати найбільш 
відомий фонтан міста – Треві, тут 
безліч туристів, як вдень, так і вночі. 
Люди кидають у цей фонтан монети, 
щоб повернутись до Риму, а міська 
влада щорічно збирає тут приблиз-
но 600 тисяч Евро. Ці гроші йдуть на 
благодійність. Щодо базилік, то їх у 
місті дуже багато, всіх обійти майже 
неможливо та найбільш розкішною 
є Базиліка Святої Марії Маджоре –  
найзначніше місце вшанування  
Богоматері у Римі.

Далі за планом Ватикан – держава в 
державі. Автономним Ватикан став 
лише у 1929 р. Площа цієї країни  
всього 0,4 км. Тут варто відвідати  

Базиліку Святого Петра – серце  
Ватикану та найбільшу церкву  
християнського світу. Ще варто  
піднятись на купол храму. Це кошту-
ватиме вам 5 Евро, якщо ви людина 
тренована і готова до фізичних наван-
тажень. У іншому випадку – 7 Евро  
(більшу частину шляху проїдете у  
ліфті, решту - по сходах). Це найвища 
точка у Римі, з якої видно усе місто. 
Якщо вистачає часу, варто відвіда-
ти Пінакотеку – тут можна побачити  
багато шедеврів Рафаеля, Тиціана, 
Караваджо та інших. Вийшовши на 
площу Святого Петра, пошукайте  
червоний квадратик – це місце, де 
був поранений Іоан Павло ІІ. А потім  
прямуйте до замку Святого Ангела. 
Він відкриє деякі сторони життя пап, 
їх побут, захоплення.

Доторкнувшись до цього міста,  
відчуваєш його багатогранність та  
стародавність і уже точно знаєш, що 
колись неодмінно сюди повернешся.

Аліна Кобець,
член Молодіжної 

організації журналістів

РИМ — ВIЧНЕ МIСТО
нотАтКи МАнДрІВниКА
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Одним із найбільш трепетних та 
хвилюючих днів для кожної людини є 
день її весілля. Проте дехто вже, мож-
ливо, підзабув, що наші предки перед 
весіллям в обов’язковому порядку 
проводили обряд заручин.

Заручини (полюбини, хустки,  
рушники, сватанки) - заключний етап 
сватання, обрядове закріплення зго-
ди на шлюб. Водночас, це перший 
передвесільний обряд, що набував 
законної чинності. На заручини до 
молодої приходили разом із молодим 
його батьки та родичі. Старший старо-
ста накривав рушником хліб, клав на  
нього руку дівчини, зверху - руку  
хлопця і перев’язував їх рушником. 
Після цих церемоній дівчина і хло-
пець вважалися зарученими і відтепер  
не мали права відмовлятися від  
шлюбу. Спроба його скасувати вва-
жалася за безчестя, за відмову ж —   
відшкодовували матеріальні витрати 
та ще й платили за образу. По суті, 
заручини - це своєрідне обговорення 
намірів здійснити одруження моло-
дих людей, оскільки саме слово має в 
своїй основі поняття «мовити», тоб-
то змовлятися. Батьки «заручилися» 
одружити своїх дітей, після чого оста-
точно призначали день весілля. І лише 
при Катерині II, в 1755 р., церковний  
Святійший Синод зумів з’єднати  

обряд заручення і вінчання, але  
заручини продовжували жити в  
народній традиції.

У даний час, заручини не  
бувають такими гарними й урочистими.  
Зазвичай, перед заручинами молодий 
чоловік знайомить свою обраницю 
з батьками і повідомляє їх про свій  
намір одружуватися, а в цей день  
молоді та їхні сім’ї зустрічаються, щоб 
офіційно оголосити молодих нарече-
ним і нареченою. На заручинах голо-
вне - серйозна розмова батьків, про 
сім’ю молодих, про їх майнові можли-
вості та обов’язки, що з необхідного 
новій сім’ї може дати рідня нареченої, 
а що - нареченого.

Звичайно, раніше до заручин  
відносилися серйозніше ніж зараз. 
Вважалося, що заручини і спіль-
ний клопіт з приводу підготовки до  
весілля зближують молодих і дозво-
ляють краще пізнати їхнім сім’ям 
одна одну. Зараз ця процедура вже 
носить більш формальний характер.  
І тому, деякі сім’ї відзначають заручини  
в ресторані, музика і святковий  
настрій створюють радісну атмосферу  
та запам’ятовуються надовго—як  
молодим, так і їхнім батькам. А деякі 
пари, що люблять галасливі компанії, 
навіть відзначають заручини, організу-
вавши вечірку, на яку запрошують усіх  
близьких та друзів.

Якими будуть ваші заручини —  
вирішувати лише вам. Тому, постарай-
тесь докласти максимум зусиль, щоб 
вони привели до ідеального весілля та 
щасливого сімейного життя!

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

Заручини - від історії до сьогодення
«На сьогодні грантова діяльність  

Вінницької обласної Ради та місцевих 
громадських організацій є однією з най-
кращих в Україні. Залучення грантів у  
Вінницьку область - одне із найголовні-
ших завдань, адже це додаткові кошти 
на розвиток територіальних громад», -  
зазначила  голова постійної комісії з питань  
соціально-економічного розвитку, бюдже-
ту та фінансів Наталія Гетце. Грантовою 
діяльністю на сьогодні займається не-
велика кількість громадських організа-
цій Вінниччини. Найбільш ефективно на 
сьогоднішній день працює Міжнародна 
громадська організація «Україна-Польща-
Німеччина». За останні 6 років ними реалі-
зовано 18 проектів на загальну суму 4 млн. 
грн. Завдяки реалізації одного з грантових 
проектів було створено Вінницьку обласну 
Асоціацію органів місцевого масовряду-
вання (800,0 тис. грн). У рамках проекту 
людської безпеки «Кусаноне», було підпи-
сано грантовий контракт між Посольством 
Японії в Україні та Вінницьким облас-
ним осередком Міжнародного Товариства 
«Україна-Польща-Німеччина». Проект мо-
дернізації медичного обладнання в Козя-
тинській центральній районній лікарні ви-
грав грант у сумі понад 115 тис. дол. США.

Міжнародна громадська організація 
Єврорегіон «Дністер» протягом першого 
року діяльності для налагодження тран-
скордонного співробітництва залучила 
близько 2 млн. грн. та вже реалізовує два 
проекти коштом європейських фондів. 
Ще близько двох десятків проектів знахо-
дяться у роботі. Серед них такі масштабні 
інфраструктурні напрями, як спорудження 
автомобільно-залізничного мосту «Ям-
піль-Косоуци» (вартість 8 млн. євро), очис-
ні споруди у населених пунктах на березі 
Дністра (5 млн. євро), під’їзні шляхи до 
пропускного пункту «Бронниця-Унгурь» 
(3 млн. євро), розвиток аеропорту «Вінни-
ця». Крім того, постійно реалізовуються 
мікро-проекти у сферах культури, спорту, 

освіти, медицини.
Слід підкреслити, що сьогодні в  

області вже працює 2 масштабних проекти.  
Швейцарсько — Український проект  
«Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO, бюджет якого складає 1440 
тис. грн. Друга фаза проекту ПРООН/ЄС  
«Місцевий розвиток орієнтований на гро-
маду II», яка буде завершена у 2014 році, 
на яку передбачено виділити 380,8 тис. 
дол. США (понад 3 млн. грн.).

Молодіжні громадські організації Ві-
нниччини на сьогодні майже не мають 
грантової історії. Проте займають активну 
громадську позицію. Протягом останніх 3 
місяців голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бю-
джету та фінансів обласної Ради Наталія 
Гетце провела переговори та займалася  
організацією багатосторонніх зустрічей з 
всеукраїнськими фондами та організація-
ми. У результаті даної роботи, підписано 
договір про партнерство між Вінницькою 
обласною Радою та Ресурсним центром 
ГУРТ. Даний договір сприятиме встанов-
ленню прямих зв’язків громадських ор-
ганізацій, безпосередньо з донорськими 
організаціями на основі довгострокових 
договорів, переддоговірним та договірним 
процесам з метою залучення благодійних 
коштів в громадський сектор Вінницької 
області, пошуку іноземних партнерів та 
здійсненню експертно-аналітичної роботи 
з інвестиційними програмами регіону.

Світлана Ярова

ПОНАД 7 млн.  ЗАЛУЧЕНО ДО БЮДЖЕТУ ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК ГРАНТІВ
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В сегодняшнем мире бизнеса очень труд-
но устоять в борьбе за покупателя. Потому 
все, кто хочет не только выжить, но и раз-
виваться обращается к рекламе. Но тут не 
всё так просто. Если вы владеете крупной 
компанией с многомиллионными дохо-
дами, то вопрос рекламы можно отдать в 
руки специалистов рекламного отдела. А 

если у вас только маленький магазинчик, то 
тут эффективнее было бы подумать само-
му и решить, в каком направлении следует  
развивать свою рекламу? В этом вопросе 
вам могут помочь некоторые правила.

Исключите «брендовую» рекламу. Вы 
не Coca-Cola и не BMW – ваши логотипы 
и рекламные слоганы не продают. Название 
вашей компании в телевизионной рекла-
ме тоже не увеличит продажи. У вас нет 
миллионных рекламных бюджетов и того 
огромного запаса прочности, какой есть у 
этих компаний. И главное – у вас нет пра-
ва на ошибку, а просчет может стоить вам 
бизнеса.

Стройте свою рекламу по принципу 
прямого отклика. Отклик по каждому ва-
шему рекламному сообщению должен быть 
измерим. Вам необходимо знать, каков 
возврат вложений по каждому сообщению. 
Если вы вкладываете гривну, а извлекае-
те десять – эта реклама работает. Если вы 
вкладываете десять гривен, а извлекаете 

две – эту рекламу необходимо исключить из 
вашего арсенала. Но, к сожалению, ошиб-
ка многих компаний состоит в том, что они 
часто не интересуются, а поэтому даже 
не знают, какая реклама у них работает,  
а какая – нет.

Реакция, которую должна вызывать 
ваша реклама в уме потребителя: «О! Да 
это же про меня!» Тогда и продавать вам 
будет намного легче. Я сказал «продавать»? 
Прошу прощения. Тогда и покупать ваше-
му потенциальному потребителю будет на-
много проще. Ведь люди не любят, когда им 
продают – люди любят покупать.

Концентрируйтесь на вашем рынке, 
а не на медиа. Большая ошибка многих 
предпринимателей, которым вдруг «при-
спичило порекламироваться» – концентра-
ция на рекламном канале. «Где бы мне еще 
порекламироваться?» - типичный вопрос 
типичного бизнесмена. Если у вас нет убе-
дительного сообщения для вашего рынка – 
лучше потратьте ваши рекламные гривны 
на лотерейные билеты.

Используйте двухшаговую рекламу. 
Проблема в том, что обычная реклама в 
90% случаев не совпадает по времени с по-
требностью клиента. Обычная реклама при-
носит увеличение потенциальных клиентов  
на 1 - 2%, (тем, кому она попала в момент 
острой необходимости вашего товара или 
услуг). Двухшаговая реклама решает эту 
проблему. Рекламируйте не услуги или 
товар, а информацию о себе: кто вы, где 
вы и чем занимаетесь, при этом следует 
рассчитывать на долгую перспективу, а не 
на одиночный выброс информации. Тог-
да вы будете компанией, которая окажется  
рядом с клиентом в нужный момент.

Я очень надеюсь, что эта информация 
станет полезной для вас и вашего бизнеса. 
И поможет правильно распорядиться своим 
рекламным бюджетом.

Виктор Рудь,
член Молодёжной 

организации журналистов

5 правил работающей рекламы 
для малого и среднего бизнеса Як можна економити електро-

енергію і при цьому не зменшувати її  
повсякденне використання? Не таке 
вже й складне запитання, скажуть 
вам прихильники енергозберігаючих  
(а точніше люмінесцентних) ламп.  
А чи знаєте ви всі переваги та недолі-
ки такого виду освітлення? Розпочне-
мо, як завжди, з плюсів:

1. Споживання електроенергії 
менше — світла більше. Лампа роз-
жарювання потужністю 100 Вт має 
світловіддачу 100-150 люмен, а світ-
ловіддача енергозберігаючої лампи 
потужністю 20 Вт складає 1100-2000 
люмен - різниця очевидна.

2. Довший термін використання. 
Люмінесцентна зазвичай працює у 
8-10 разів довше лампи розжарюван-
ня.

3. Під час роботи температура енер-
гозберігаючої лампи не перевищує  
60 °С, а лампи розжарювання 95 °С

4. Освітлення від енергозберігаючої 
лампи буває декількох відтінків: тепле 
денне світло (аналогічне за кольором 
освітлення до ламп розжарювання), 
денне світло і холодне денне світло.

5. Відсутнє мерехтіння (стробоско-
пічний ефект), стабільність освітлення 
забезпечується електронним баластом 
лампи.

6. Заводська гарантія від виробника 
на кожну енергозберігаючу лампу.

А тепер про мінуси енергозберігаю-
чих ламп:

1. Висока ціна. Одна люмінесцент-
на лампочка коштує, в залежності від  
потужності, у 5-10 разів дорожче  
лампи розжарювання.

2. Термін справної роботи компак-
тних люмінесцентних ламп залежить 
від частоти вмикання і вимикання 
живлення – чим частіше клацати  
вимикачем, тим швидше лампа вийде 
з ладу.

3. Такі лампи протипоказані людям, 
які мають хвороби шкіри та епілепсію.

4. Енергозберігаюча лампа містить 
пари ртуті, які є отруйними для лю-
дей. При пошкодженні лампи необ-
хідно кількагодинне провітрювання 
приміщення та вологе прибирання 
розчином марганцю. Якщо ж розбито  
кілька ламп одразу, потрібно викли-
кати фахівців МНС для проведення  
демеркуризації приміщення.

5. Використані лампи не можна  
викидати разом зі звичайним побуто-
вим сміттям. У будь-якому місті ма-
ють бути пункти прийому таких ламп.  
(Поцікавтесь чи є вони у нашому місті?)

Заощаджувати електроенергію мож-
на по-різному. Існують також і світ-
лодіодні лампи, які також є енергоз-
берігаючими, але в яких не міститься 
небезпечна ртуть. Тому, вирішувати 
вам!

Підготувала Ксенія Талимончик

ЕКОНОМИМО НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА НЕБЕЗПЕКУ
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Совсем скоро на улице будет теплая и 
солнечная погода, тогда каждый начнет ду-
мать о принятии прохладного душа или ку-
пании в водоеме. Именно в этот период за-
хочется посетить специальные комплексы, 
бассейны и другие заведения, которые 
помогут отдохнуть, остыть и расслабится 
или у Вас есть ещё один вариант - постро-
ить свой собственный бассейн.

Одним из самых распространенных ви-
дов отдыха является посещение бассейнов, 
где есть возможность поплавать, охладит-
ся, заняться спортом и получить удоволь-
ствие. Но, к сожалению, данный вид отдыха 
требует много времени на то, чтобы к нему 
добраться, да и посещает его довольно 
много людей, что способствует развитию 
и распространению разного рода вирусов 
и инфекций. Поэтому, оптимальным ва-
риантом является собственный бассейн, 
который будет разработан специально для 
Вас, с учетом всех требований, пожеланий, 
и при этом - на это не понадобятся боль-
шие финансовые затраты.

Можно стать владельцем разного вида 
бассейнов, которые будут служить не толь-
ко для плавания, но и украшать домашний 
ландшафт. В городе Винница решить эту 
проблему может помочь фирма «Аквама-

рин». Именно она предоставит возмож-
ность клиенту стать обладателем собствен-
ного бассейна с самым лучшим дизайном. 
Разработки и проекты данной фирмы по-
зволяют не только обеспечить потребите-
лям комфорт и уют, а также используются 
как элемент ландшафтного дизайна. Боль-
шой опыт специалистов компании позво-
ляет найти максимально подходящее ре-
шение для сооружения бассейна, которое 
будет оптимизировано согласно параметру 
цена/качество.

Существует возможность разработ-
ки бассейнов разных размеров, стилей и 
дизайнов. Специалисты компании гра-
мотно подберут место для водоема. Ис-
пользуя природные материалы (песчаник, 
закарпатская галька, крымский камень и 
т.д.) пруд будет выглядеть естественно и 
эстетично. А возможность дополнить его 
различными видами водопадов, каска-
дов, ручьев, украсив альпийской горкой и 
необычной растительностью, сделает его 
необычным и красивым. Искусственные 
водоемы и пруды сделают территорию, 
окружающую дом, уникальной и непо-
хожей на соседние участки. Внутренние 
бассейны смогут порадовать их владельца 
в любое время года, а наружные позволят 
в летний период чувствовать себя, словно 
на берегу моря, когда рядом чистая вода и 
ярко светит солнышко.

Возможность стать обладателем бассей-
на или водоема есть у каждого из Вас. Лю-
бое Ваше желание будет реализовано по 
высшему разряду, а главное качественно и 
надежно.

Марина Голота
директор фирмы «Аквамарин»

тел. (0432) 35-02-83, (096) 326-88-61
г. Винница, ул. 1-го Мая, 160

Стань обладателем Своего баССейна

Нi для кого не секрет, що лише артезі-
анська свердловина є надійним джерелом 
якісної води. Саме цей факт спонукає біль-
шість людей створювати власні автономні 
системи водопостачання, та шукати шля-
хів підвищення їх якості, надійності, ком-
форту та енергозаощадження.

Існуючі сьогодні традиційні системи 
водопостачання, попри свою привабливу 
ціну, на жаль, вже давно не відповідають 
вимогам часу і не можуть у повній мірі за-
довольнити своїх користувачів: постійне 
коливання тиску, збільшений об’єм гідро-
акумулятора (80-100 л.), надмірне енергос-
поживання та інші.

Та чи існують альтернативи таким 
системам і чим вони відрізняються? 
До вашої уваги, ми пропонуємо системи 
водопостачання з свердловини на основі 
контролеру постійного тиску Sub Drive. 
Вони були розроблені кращими в світі фа-
хівцями – спеціалістами компанії Franklin 
Electric (Gmbh). Така система включає в 
себе насос, який розташований в свердло-
вині, невеликий гідроакумулятор (зазви-
чай 8-24 л.), механічний датчик тиску і сам 
прилад або серце системи – блок керування 
з контролером постійного тиску Sub Drive.

Які переваги такої системи? Спожи-
вачі завжди будуть мати постійний тиск 
води в своїх трубах (2-6 Ваr), незалежно 
від кількості водоспоживання. Sub Drive 
створює ідеальні умови для роботи насоса: 
плавний пуск, захист по сухому ходу, ав-
томатичний перезапуск, високий пусковий 
момент, автореверс (на випадок блокуван-
ня насосу), температурний контроль дви-
гуна, кількість пусків, контроль по напрузі 
190-260 В.

Система працює плавно, автономно, 
без будь-якого втручання з Вашої сторо-
ни, з максимальним ККД. Споживання 
електроенергії відбувається у залежності 

від кількості піднятої води. Таким чином, 
Sub Drive створює Вам не тільки комфорт-
ні умови водопостачання, а й заощаджує 
ваші кошти. Вам не потрібно витрачати 
зайві кошти на створення системи захисту 
двигуна насоса. Для живлення системи ви-
користовується звичайний неекранований 
кабель. Замість об’ємного гідроакумуля-
тора 80-100 л. достатньо взяти 8-24 л. Ви 
отримаєте просту, але дуже надійну, ін-
телектуальну систему, що буде вам вірно 
служити протягом багатьох років.

Гарантія на таку систему складає до  
3 років, при умові налаштування системи 
Sub Drive монтажною організацією. Сфера 
застосування таких систем досить поши-
рена: від одного до 2-3 приватних будин-
ків, а в окремих випадках – цілої вулиці, 
для готелів, підприємств, садово-городніх 
кооперативів, систем зрошення і таке інше.

Стосовно консультацій та  
придбання систем Sub Drive ви можна  
звернутися до сервісного представни-
ка компанії Franklin Electric в Україні  
ПП «Проммаркет-ВІ».

Тел/факс: (0432)52-30-18,43-11-64;
Моб: (068)340-18-93, 94; (050)461-63-08

Чи може водопостаЧання 
бути якісним та комфортним?
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Студия современных танцев 
«INCANTO-DANCE» занимается разви-
тием танцевальной культуры. Мы поддер-
живаем идею, что научиться танцевать 
может каждый и это зависит только от же-
лания будущего танцора. С помощью заня-
тий танцами человек развивается не только 
как танцор, но и как личность, поскольку, 
каждому мы предлагаем свой стиль. В на-
шей танцевальной студии есть множество 
современных направлений, так что вы об-
язательно найдете именно то, что вам по 
душе.

Стрип-дэнс (Strip-dance) — одна из 
разновидностей клубного танца, испол-
няемая как часть стриптиза. Существует 
большое количество вариантов стрип-
дэнса, базирующихся на техниках разных 
танцевальных направлений: RNB, латина, 
классический стрип и т.д. Характерная чер-
та - большая пластичность и эротичность.

Гоу-гоу (Go-go) — эксцентричный 
динамичный клубный танец, сочетающий 
различные   стили. Рассчитан на импро-
визацию, свободное владение разными 
техниками и умение двигаться под любую 
музыку.

Пол-дэнс (Pole dance) — танцевальное 
направление, базирующееся на элементах 
стриптиза. В отличие от Strip dance, ис-
полняется с шестом, поэтому, кроме 
стандартных стрип-движений, требует вла-
дения акробатическими элементами. Дви-
жение может осуществляться как в гори-
зонтальном направлении (так называемые 
«крутки»), так и вертикальном (элементы, 
выполняемые на шесте).

Контемпорари-дэнс (Contemporary dance) 
танец-импровизация, танец-перфоманс, 
схожий с театральным действием. Требует 
не только свободы тела, но и свободы духа, 
внутреннего развития. Манера исполне-
ния основана на сочетании классической 
выправки, резкой смены позиций (паде-
ния, резкие остановки, чередование напря-
жения и расслабления и др.) и предельной 
эмоциональности.

Хип-хоп (Hip hop) — танцевальное на-
правление, основанное на уличных афро-
американских танцевальных традициях, 
часть мировой хип-хоп культуры (наряду с 
рэпом и граффити). На сегодняшний день, 
это общее название для танцевальных сти-
лей (основным из которых является брейк-

ОБУЧеНИе СОвРеМеННЫМ ТАНЦАМ в вИННИЦе данс), которые используют характерные 
для танцевальной хип-хоп культуры 
элементы: прыжки, пружинящие движе-
ния, мелкие движения рук, ног, головы, 
трюковые элементы.

Jazz-funk – это великолепная «выжимка» 
из лучших движений различных стилей. 
Красивые линии, пластичные и резкие, 
порой просто сумасшедшие движения, по-
могут выразить ваши чувства и раскрыть 
ваши потайные стороны. Попав один раз в 
атмосферу Jazz-funk, вы не захотите возв-
ращаться в реальность.

Брейк-данс (Break dance) — вид со-
временного танца, зародившийся на ули-
цах бедных афроамериканских кварта-
лов в 80-х годах прошлого века. Одна из 
основных составляющих мировой хип-хоп 
культуры. Базируется на африканской шко-
ле, особое внимание уделяющей движе-
ниям корпуса и ног. Характерная манера 
исполнения: соединение полусогнутых 
ног и корпуса, создающих ощущение рас-
слабленности, и отточенных движений, 
требующих высокой отдачи и физической 
подготовки. Подразделяется на верхний и 
нижний брейк. Для нижнего характерно 
исполнение силовых и акробатических 
трюков на полу, для верхнего — высокая 
пластика тела.

Современные танцы с каждым годом на-
бирают всё большую популярность. Жела-
ем найти свой стиль!

Танцевальная студия «INCANTО»
тел.: (097)883-38-98

ЯкА РіЗницЯ 
міЖ ВАніЛЛЮ і ВАніЛіном?

Ванілін – один з найбільш популярних 
ароматизаторів та підсилювачів смаку. 
Саме його ми часто використовуємо під 
час приготування різноманітних десертів. 
Але це не натуральний продукт. Ванілін 
виготовляється за допомогою хімічно-
го синтезу з лігніну або нафтопродуктів. 
Ванілін входить до складу багатьох кон-
дитерських виробів, морозива, молочних 
продуктів, алкогольних та безалкогольних 
напоїв. Цей ароматизатор також дозволе-
ний для застосування у дитячому харчу-
ванні. Він є дешевим штучним замінником 
натуральної ванілі. А от природним джере-
лом ваніліну є стручки ванілі.

Ваніль донині є однією з найдорожчих 

прянощів на світовому ринку. А причиною 
цього є складний технологічний процес її 
обробки і трудоємкість вирощування ва-
нілі як культури (необхідність штучного 
запилення). Натуральну ваніль використо-
вують для ароматизації тільки найдорож-
чих солодощів. Ваніль на смак гірка, тому 
перед вживанням її ретельно розтирають у 
фарфоровій ступці разом із цукровою пу-
дрою. Потім цей ванільний цукор уже мож-
на використовувати. Для його приготуван-
ня на 0,5 кг цукру беруть 1 паличку ванілі.

Ваніль позитивно впливає на людський 
організм. Її аромат не тільки розслабляє 
тіло, але і заспокоює нервову систему, 
послаблює такі негативні емоції, як гнів, 
лють, роздратування, при цьому, пробу-
джує фантазію, інтуїцію, життєрадісність 
і оптимізм.

Підготувала Ксенія Талимончик
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Ось і закінчилась затяжна зима. Але 
зима — це не тільки прекрасна пора року 
з усіма її вихідними, святами, забавами. Це 
також період виснаження організму від-
сутністю необхідної кількості сонячного 
світла та вітамінів.

Мудрість східної медицини, яку про-
пагує корпорація TianDe, що в перекладі 
означає “небесна досконалість”, виражена 
у цілому комплексі з очищення організму, 
тобто, у так званій детоксикаційній про-
грамі, що включає у себе трансдермальне 
очищення, що виводить токсини з крові, 
лімфи, кісткової, м’язової та інших тканин 
нашого організму. Така система очист-
ки покладена в основу трансдермального 
очищуючого пластиря Master Xerb. В його 
основі лежить рефлексотерапевтична дія 
на стопи людини. Східна медицина вважає 
ступні ніг другим серцем. Це пояснюєть-
ся тим, що там зосереджені рефлекторні 
точки практично усіх внутрішніх органів 
людини. Активні речовини пластиру не 
потрапляють всередину, а виводять забруд-
нення ззовні. Це дозволяє уникнути нега-
тивної дії на печінку, кишково-шлунковий 
тракт та організм у цілому.

Дія цього препарату направлена не на 
тимчасовий ефект, а на перспективу. По-
вне виведення шлаків та токсинів усуває 
причину різноманітних захворювань, ви-
ключаючи саму ймовірність появи хвороб. 
Результат застосування цього унікального 
продукту — це виведення з організму за-
лишків хімікатів, які знаходяться у ово-
чах, м’ясі та інших харчових продуктах, 
токсинів, лікарських препаратів. Також це 
покращення сну, підвищення тонусу ор-
ганізму, помітне зменшення набряків, ви-
кликаних захворюваннями серця, легень, 
нирок, печінки, покращення стану шкіри, 
позбавлення від простудних захворювань.

Здоровим бути легко!
Ще однією перлиною в очищенні орга-

нізму є трави з чарівного місця Шамба-
ла. Як відомо, Шамбала — це унікальна  
територія на Землі, яка знаходиться на кор-
доні Алтаю та Тибету. Саме там і ростуть  
цілющі трави, які стали невід’ємною части-
ною детоксикаційної програми від TianDe. 
Це збори, в яких підібрані пропорції трав 
для досягнення максимальної користі для  
нашого організму.

Китайська мудрість говорить, що “якщо 
ти втратив гроші — ти втратив дещо, якщо 
ж ти втратив здоров’я — ти втратив усе! 
Дійсно, наше здоров’я — це неоціненний 
скарб, дарований нам природою. І тіль-
ки бережне ставлення до власного скарбу 
надасть вам можливість прожити довге та 
щасливе життя.

Отже, після тривалої зими, запрошуємо 
усіх відвідати Центр Тібетської космецев-
тики по вул. Театральній 10 та отримати 
енергетичний заряд Тибету та Алтаю.

Наталія Березовська,
керівник Центру

(067) 104-91-86

Темперамент - це набір біологічних осо-
бливостей організму, виражені у діяльнос-
ті людини, індивідуально-психологічні 
особливості особистості, в яких проявля-
ється рухомість її нервових процесів, сила, 
врівноваженість. Загалом розрізняють чо-
тири типи темпераменту.

Меланхолік – людина вразлива, схильна 
постійно переживати різні події. Свої пере-
живання вона не може стримувати вольо-
вими зусиллями, легко підпадає під вплив 
інших. Таку людину легко впізнати: вона 
рідко посміхається, невпевнена у собі, час-
то губиться, не доводить роботу до кінця. 
Рухи й мова повільні. Швидко втомлюєть-
ся від людей і нового оточення. Почуття 
виникають повільно, але відрізняються 
глибиною. Ці люди вразливі, хоч зовні цьо-
го не виявляють. Також, вони, як правило, 
песимістично налаштовані.

Флегматик – людина повільна, має 
стійку мету і настрій, зовні мало проявляє 
емоції та почуття. Таку людину важко роз-
смішити чи розізлити. Вона наполеглива 
в роботі, в екстремальних ситуаціях зали-
шається спокійною і врівноваженою, чим 
компенсує свою повільність. Терпляча, 
із «залізною» витримкою. Рухи повільні, 
спокійні. На запитання відповідає не од-
разу. Схильна обґрунтувати свій вчинок, 
а згодом діяти. Ухиляється від суперечок. 
Має стійкий настрій.

Сангвінік – оптимістична рухома лю-
дина з частими змінами настрою, вражень, 
з швидкою реакцією на усі події, що від-
буваються навколо неї. Ця людина досить 
легко переживає свої невдачі та неприєм-
ності. Може також стримувати свої реакції 
та прояви почуттів. Темп реакцій досить 
високий, що проявляється у швидких ру-
хах, ході, мові. Багато чим цікавиться, 
радіє життю. Емоції виникають легко, та 
вони несильні, поверхневі. Швидко забу-
ває образи, доброзичлива.

Холерик – швидка, пристрасна, активна, 
однак неврівноважена людина. Для неї ха-
рактерні різкі зміни настрою, емоційні спа-
лахи – така особа нестримана, нетерпляча, 
різка, також схильна до бурхливих реакцій 
і нездатна стримувати емоції. В результаті 
чого швидко виснажується.

Загалом, можна сказати, що всі вищео-
писані особливості можуть допомогти ро-
зібратись у рисах темпераменту людини, 
якщо вони чітко виражені, та такі люди до-
сить рідко зустрічаються. У більшості спо-
стерігається змішаний тип темпераменту 
в різних пропорціях. Та перевага рис яко-
гось із видів темпераменту дає можливість 
включити людину в одну із цих груп, щоб у 
подальшому мати можливість прогнозува-
ти та аналізувати дії оточуючих.

Аліна Кобець,
лікар психіатр 15 відділення 

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

Що таке темперамент?
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ГІНЕКОмАСТІя У ДІТЕй 
ТА її ВПЛиВ НА СТАН ЗДОРОВ’я

Гострі респіраторні вірусні інфекції 
(ГРВІ) та грип у дітей - це захворювання, 
які виникають через транзиторні відхилен-
ня захисних систем організму. І найбільш 
часта інфекційна патологія дитячого віку, 
на частку якої відводиться до 90% усіх  
інфекційних захворювань.

За даними ВОЗ в розвинутих країнах у 
перші 3 роки життя діти, які проживають 
у сільській місцевості переносять в се-
редньому по 6-8 ГРВІ на рік, а в містах -  
до 7-10. До школи загальна кількість пере-
несених дитиною ГРВІ становить близько 
50, якщо враховувати не лише важкі, але й  
малосимптомні інфекції. До речі,  
«домашні» дітки за перші 7 років життя 
переносять на 10-15% менше ГРВІ, ніж 
«організовані».

Так, проникнення вірусу в організм  
дитини супроводжується клінічними озна-
ками - поява кашлю, першіння в горлі. 
Стадія розвитку та розмноження вірусу 
характеризується нежитю та сльозотечею.  
А стадія розповсюдження вірусу в  
організмі дитини супроводжується розви-
тком симптомів загальної інтоксикації -  
підвищення температури тіла, погіршення  
апетиту, підвищена втомлюваність,  
слабкість, порушення сну. Слід зазначи-

Чим небеЗпеЧні грві?
ти, що зменшення симптомів інтоксикації  
відбувається лише з періоду або стадії  
активації імунної відповіді організму.  
Стадія видужання характеризується  
очищенням верхніх дихальних шляхів 
від пошкоджених вірусом шарів епітелію. 
Проте ці захворювання можуть призво-
дити до розвитку ускладнень - інфекцій 
верхніх дихальних шляхів, захворювань 
лор-органів.

Чому ж саме діти в групі ризику? ГРВІ 
та грип у дітей раннього віку (до 3-х років 
життя) можуть ускладнюватися отитом, 
синуситом, бронхітом, пневмонією з час-
тими рецидивами. Слід звернути увагу, що 
грип, на відміну від інших ГРВІ, має більш 
тяжкий перебіг з розвитком ускладнень. 
На сьогоднішній день виділений цілий 
ряд факторів ризику розвитку частих ГРВІ 
у дітей. Хочу звернути увагу лише на де-
які з них. Одним із таких факторів є осо-
бливості розвитку імунної системи дітей 
раннього віку, так званий «пізній старт». 
Ранній вік є одним із критичних в житті 
дитини: це пов’язано зі зменшенням мате-
ринських антитіл, які дитина отримала ще 
у період внутрішньоутробного розвитку, 
тоді як власні антитіла ще не встигають 
утворюватися аби захистити дитину від 
швидкого потоку «антигенної інформації», 
яка потрапляє із зовнішнього середови-
ща. Важливим фактором ризику розвитку 
частих ГРВІ є також анатомо-фізіологічні 
особливості діток, що роблять їх більш 
сприйнятливими до інфекції. Які ж ці ві-
кові особливості? Найбільш вагомими є 
вузькість дихальних шляхів, схильність 
слизової оболонки до набряку. Сприятли-
вим підґрунтям для розвитку ГРВІ у дітей 
є також вплив факторів навколишнього се-
редовища - характер вигодовування, рання 
соціалізація - раннє відвідування дитячих 

Гінекомастія - це збільшення грудей у хлоп-
чиків або у чоловіків, внаслідок доброякісного 
збільшення тканини молочної залози.

Вона може виникати внаслідок дисбалансу 
між чоловічим статевим гормоном - тестос-
тероном і естрогенами - жіночими статевими 
гормонами. Сама по собі гінекомастія не при-
зводить до погіршення здоров’я, але вона може 
супроводжуватись підвищеною чутливістю 
грудей, болями в ділянці грудей, а також може 
провокувати психоемоційні розлади у підлітків. 
Гінекомастія може виникати у новонароджених 
хлопчиків завдяки естрогенам матері, а також у 
підлітків, в період статевого дозрівання. У цих 
випадках вона зазвичай зникає самостійно. 

Збільшення грудей у чоловіків можуть про-
вокувати: гормональні зміни, які виникають під 
час старіння; збільшення в організмі жирової 
тканини, що може підвищувати рівень естро-
генів; деякі захворювання, які призводять до 
зниження рівня тестостерону або патологія 
гіпофізу; підвищена активність щитоподібної 
залози; захворювання нирок та ниркова недо-
статність; пухлини яєчок, наднирникових залоз 
або гіпофізу. Також, деякі лікарські препарати 
та хімічні речовини можуть провокувати збіль-
шення грудних залоз - це, наприклад, гормони; 
лікарські засоби, які блокують утворення або 
дію чоловічих статевих гормонів; методи ліку-
вання раку (хіміотерапія); ліки від хвороб серця 
і судин; ліки для лікування психіатричних ста-
нів; алкогольні напої, при їх надмірному вжи-
ванні; наркотики.

Сама діагностика гінекомастії зазвичай не-
складна. Необхідно звернутись до лікаря, ендо-
кринолога, який огляне, визначить збільшення 
грудей, оцінить стан статевих органів і призна-
чить необхідні обстеження - це може бути уль-
тразвукова діагностика, комп’ютерна томогра-
фія, гормональні дослідження та ін.

У більшості випадків лікування гінекомастії 
не потрібне. Але якщо її причиною є ліки або 
інші хімічні чи біологічні речовини, то лікар 
може порекомендувати припинити їх викорис-
тання, а при необхідності, призначити лікуван-
ня. Методи лікування гінекомастії - це препара-
ти, які блокують дію естрогенів, або операція 
по видаленню тканини грудей.

Огородник С.О., Тромпінська І.О.,
дитячі ендокринологи 

Вінницького обласного клінічного 
ендокринологічного диспансеру

ВОКЕД.

дошкільних закладів, пасивне паління,  
кліматичні умови.

Як захистити дитину від інфекцій або 
попередити розвиток ускладнень? При ви-
борі заходів профілактики ГРВІ вирішаль-
не значення має ймовірність інфікування 
дітей, яка є досить високою в організова-
них колективах, в епідемічних осередках. 

На сьогоднішній день при наявності в  
аптеках безрецептурних препаратів гостро 
стоїть проблема самолікування. Батьки 
самостійно або за допомогою Інтернету 
«призначають» дітям ліки, інколи достат-
ньо агресивні, що призводить до значного 
погіршення їхнього стану, появи усклад-
нень.

Тому головне, перш ніж лікувати, необ-
хідно вияснити причину захворювання, 
питання довіри до лікаря та усвідомлення 
межі своїх можливостей та своєї відпові-
дальності.

Людмила Сергіївна Старинець,
завідувач інфекційно-боксового

відділення для дітей раннього віку
ВОДКЛ.
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Здоровье – это самое важное, что мы 
имеем и для того чтобы максимально его 
поддержать и сохранить на дольше, был 
создан магазин «Медтехника плюс Здоро-
вье». Мы – это организация, которая зани-
мается поставкой специальной медтехни-
ки и товаров для здоровья еще с 2009 года. 
Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье.

Наша работа и все усилия нацелены 
на то, чтобы помочь людям сохранить и  
поддержать их здоровье, предоставить им 
необходимые товары, медтехнику и кон-
сультации от специалистов. Главное преи-
мущество в том, что мы используем только 
качественную продукцию по доступным 
ценам и гарантируем высокий уровень 
обслуживания каждому клиенту. Самыми 
распространенными среди товаров явля-
ются следующее:

• Тонометры – приборы для измере-
ния артериального давления человека. Их  
существует несколько видов: механи-
ческие ручные, автоматические и полу-
автоматические. Кроме того, существует 
тонометр на плечо и даже запястье, что 
позволяет максимально точно узнать какое 
сейчас у Вас давление.

• Глюкометры – служат для измерения 
уровня глюкозы в организме. Он будет 
полезным людям, которые страдают от са-
харного диабета, так как сможет диагнос-
тировать состояние углеводного обмена.

• Ингаляторы – аппараты, которые  
используются для лечения и профилактики 
заболеваний, связанных с дыхательными 
путями. Он пропускает лекарство  
непосредственно в дыхательную систему, 
способствуя этим прямому воздействию 
на поврежденные органы, чем за доли 
секунды устраняет боль и удушье.

• Лампы бактерицидные – это средство 
для уничтожения вредоносных вирусов. 
Оно особо актуально во время сезонных 
эпидемий многих инфекционных  

болезней, так как обеззараживает  
помещение.

• Слуховые аппараты – электрический 
прибор, который усиливает звук.

• Прибор «Витафон» - универсаль-
ное средство для лечения заболеваний, 
которые несут воспалительный или  
травматический характер.

• Дыхательные тренажеры – прибор, что 
служит для восстановления нормального 
уровня углекислого газа в крови. 

• Термометры – предназначены для из-
мерения температуры тела, жидкости, 
пары, газа и т. д.

• Средства реабилитации – они помо-
гают человеку с ограничениями жизне-
деятельности. К ним относятся: трости, 
костыли, ходунки, роллеры, инвалидные 
коляски, стулья-туалеты и многое иное. 
Также есть специальные тренажеры для 
реабилитации, которые помогут занимать-
ся с поврежденной частью тела и восста-
навливать ее функции.

• Противопролежневые товары – это 
товары, которые способствуют предотвра-
щению пролежней и коррекции положения 
человека.

Есть и множество других товаров и 
медтехники, которые помогут с уходом за 
больными и профилактикой заболеваний. 
Наш магазин нацелен на то, чтобы макси-
мально помочь Вам справится с трудностя-
ми вызванными болезнями и разного рода 
заболеваниями. Простота, надежность и 
высокий уровень специализации - главное 
в нашей работе. Еще одним из преиму-
ществ есть наш сайт http://techmed.com.
ua, с помощью которого можно заказать  
продукцию не выходя из дома, а также 
прочесть всю информацию о приборах. 
Мы работаем для Вас!!!

г.Винница, 
ул. Хмельницкое Шосе, 82 (завод «Аналог»),

тел.: (067) 899-21-99; (050) 418-88-59
м-н «Медтехника+Здоровье»

Винницкий магазин
 «МЕдТЕхнИка пЛюС ЗдОРОВьЕ»

Проблеми з травленням трапляються 
практично в кожного з нас. Велика кіль-
кість жирної, важкої, вуглеводної їжі збіль-
шує в кілька разів навантаження на під-
шлункову залозу та печінку. Особливо коли 
настають свята, чимало хто зіштовхується 
з переїданням та суміщенням непоєднува-
них продуктів. Однак реклама ферментних 
препаратів говорить нам, що з ними можна 
їсти будь-яку їжу і в будь-якій кількості.  
Та чи нешкідливе постійне об’їдання, 
покладаючись лише на таблетки? Адже  
будь-яке перевантаження організму, зокрема  
і переїдання, завжди є небезпечним.

Спочатку ферментні препарати створю-
валися, як засоби для засвоєння їжі, люди 
із хронічним панкреатитом, коли підшлун-
кова залоза не виробляє власні фермен-
ти. І такі ліки їм справді необхідні. Але  
регулярний прийом цих засобів здорвими 
людьми створює серйозну загрозу їхньо-
му здоров’ю Організм може зменшити  
вироблення власних ферментів. Тому для 

людей зі здоровою підшлунковою зало-
зою прийом таких ліків повинен бути об-
меженим. До сьогодні, полеміка навколо 
ферментних препаратів досягла значного 
напруження: на тлі недобросовісної кон-
куренції поширюються справжні чут-
ки і плітки, абсолютно не підтверджені 
об’єктивною реальністю і які не мають  
наукового підґрунтя. При цьому можна зга-
дати слова Ф. Шиллера: «Наука для одного 
- піднесена небесна богиня, для іншого - 
дійна корова, що забезпечує його маслом». 
Потрібно враховувати, що проблеми з 

кОЛи ШЛунОк нЕ зМОЖЕ- нIЩО нЕ ДОПОМОЖЕ!
абО нЕбЕзПЕка зЛОвЖиваннЯ фЕрМЕнТниМи ПрЕПараТаМи

травленням можуть бути пов’язані не тіль-
ки з огріхами в харчуванні (переїданням, 
вживанням важкої їжі, різкою зміною хар-
чових звичок), але і з різними захворюван-
нями шлунково-кишкового тракту, а також 
ферментною недостатністю підшлункової 
залози. Тому вживання навмання фермент-
них препаратів не завжди може принести 
користь. Тим більше, що їх ефективність 
далеко не завжди відповідає заявленій.

Крім того, шлунок вміщує в себе не біль-
ше 1,5 л. Через годину після обіду об’єм 
їжі збільшується і розтягує стінки шлунку. 
Занадто щільна трапеза загрожує набряком 
та запаленням підшлункової залози. У цьо-
му випадку ферменти навряд чи врятують. 
Тому краще знати міру, ніж потім лікувати 
хворий кишково-шлунковий тракт. Іноді, 
особливо при індивідуальній неперено-
симості або у випадку занадто тривалого 
вживання ферментних препаратів, можуть 
виникати побічні ефекти. До таких най-
частіше належать різного роду алергічні 
прояви. Також вживання даних препаратів 
може викликати порушення травлення, 
такі як, діарея або, навпаки, запор, тяж-
кість у шлунку, блювання. Ці прояви ха-
рактерні для захворювання підшлункової 
залози. Якщо довгий час приймати певні 
ферментні препарати, може збільшитися 
кількість сечової кислоти у фізіологічних 
рідинах. В будь-якому разі, лікування по-
трібно проводити під наглядом лікаря, 
який буде контролювати вживання того чи 
іншого лікарського препарату.

Підготував Олекса Теплий,
член Молодіжної організації журналістів
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Соліст гурту «ТіК» Віктор Бронюк - це 
дуже веселий, доброзичливий та позитив-
ний чоловік. Яскрава зірка усіх телека-
налів і водночас звичайнісінька людина, 
наш земляк, випускник Інституту історії, 
етнології та права ВДПУ. Наш діалог прой-
шов у теплй, щирй та відвертій атмос-
фері. Можна було запитувати про все що  
завгодно, без цензури та обмежень.

Як і коли сформувався склад гурту «ТіК»?
- Ще під час навчання в університеті 

об’єдналася група людей небайдужих  
до музики. Спочатку нам, студентам,  
навіть надали для репетицій кімнатку в  
підвальному приміщенні, але там були  
проблеми з вентиляцією, відтак усе 
тимчасово призупинилось. Згодом, зі  
світу по нитці, зібрали усе необхідне:  
інструменти, апаратуру, звукотехніку.

Звідки черпаєте натхнення та нові ідеї?
- Буває, як прийде рима, а під рукою  

немає папірця, наспівую на диктофон, а 
якщо є де писати, то там уже даю волю 
фантазії. У студентські роки на парах  
здебільшого займався створенням нових 
маленьких музичних шедеврів.
Ви були зразковим студентом?

- Та де там. Усе якось бракувало часу, бо 
займався громадськими справами. Проте, 
учителем хотів і навіть мріяв стати. Але 
доля склалася інакше, і я не шкодую. Якби 
не тодішні перипетії, не було б зараз гурту 
і нашої оригінальної музики.
Як ви встигаєте поєднувати зіркове 
життя з особистим? Дружина не ревнує 
до творчості?

- Звичайно, вона хвилюється за мене. 
Розумію, що часто їй із малюками мене не 
вистачає, та й сам завжди сумую за ними, 
коли далеко від дому. Але вона вже звикла 
і ставиться до моєї роботи з розумінням. 
Вважаю її справді другою невід’ємною  
половинкою, бо наснилася мені у віщому 
сні ще задовго до того, як ми познайоми-
лися!
Не втомлює популярність? Фанати не 
набридають?

- Наприклад, якщо гуляю з дитиною,  
і вона спить у колясці, а звідкілясь  
береться якийсь таксист і сигналить на всю,  
або щось вигукує на кшталт: «Вітя, що 
співає про оленів! Живий!», - то не дуже 
приємно. Але, коли їду за кермом і мене  
зупиняють «даішники», якщо впізнають, 
то просто просять автограф. Так, звичайно, 
навіть дуже зручно!
Рaparazzi не замучили?

- Тут по-різному буває! Але ніяких  
курйозних ситуацій із ними не було.  

таЄмнИЦІ ЗІРКового ЖИттЯ 
вІКтоРа бРонЮКа

Із журналістами дружимо, навіть маємо 
пісню під назвою «Свєта». Зрештою, все 
має бути в міру. Просто не треба занадто 
нишпорити в особистому житті людини,  
а на решту запитань завжди без проблем 
відповідаю. Немає таких тем, про які  
можна питатися або які – заборонені.  
Я нічого ні від кого не приховую.
Ви хворіли коли-небудь на зіркову  
хворобу?

- Грипом хворів, а цього не знаю!  
Насправді, таким не страждаю. Немає  
такого поняття, як «зіркова хвороба». Його 
вигадують фанати, журналісти, співаки, 
але нічого подібного в житті не відчував. 
Просто роблю справу, яка мені подобаєть-
ся і, сподіваюся, цим дарую задоволення 
людям.

З якими ще зірками шоу-бізнесу дружите?
- Найближчими друзями, певно, є Потап 

і Настя Каменських, Андрій Кузьменко.  
З ними пов’язано багато приємних  
життєвих моментів.
А що ви можете побажати нашим  
читачам?

- Життя проходить дуже швидко, тому  
цінуйте кожен день. Живіть, навчайтесь, 
намагайтеся поєднувати особисте і соці-
альне життя, від того вам буде веселіше 
жити. Будьте чи то бешкетниками, шибай-
головами, чи то ідеальними, але живіть 
так, аби вас ще довго пам’ятали!

Спілкувалася Ольга Урсуленко

Фонд громади «Поділь-
ська громада», в рамках 
«Корпоративного фонду 
гурту «ТІК», оголошує 
конкурс проектів для під-
тримки культурних та 
мистецьких заходів, обда-
рованих молодих людей 

та їх ініціатив, які проживають у місті Вінниця 
та Вінницькій області та навчаються у сфері 
культури, музики та образотворчого мистецтва. 
У рамках конкурсу грантів можливо отримати 
кошти на придбання музичних інструментів, 
участі у фестивалях та конкурсах, забезпечення 
діяльності гуртків та організацій тощо.

Мета конкурсу: виховання громадянина в дусі 
патріотизму та демократичних цінностей, ство-
рення умов для надання системної підтримки 
мистецьким проектам, обдарованій молоді, за-
для творчого, інтелектуального, духовного роз-
витку. Не розглядатимуться проекти політичних 
та релігійних організацій, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також ко-
мерційних структур.

Переваги будуть надані проектам, які:
- вирішують проблеми забезпечення обдаро-

ваної молоді технічними засобами та обладнан-
ням для самовдосконалення та розвитку;

- створюють середовище спілкування, що 
сприятиме активізації розвитку культури, об-
разотворчого та музичного мистецтва, розвитку 
творчих та освітніх здібностей у сільській та 
міській місцевості.

- надають можливість розвитку інших обда-
рованих молодих людей.

Для участі в конкурсі необхідно підготувати і 
подати заявку на грант за аплікаційною формою 
фонду «Подільська громада». Працівники фон-
ду консультують заявників і надають загальну 
інформацію, щодо написання проектів. Розгляд 
заявок та надання грантів відбувається під час 
засідання Експертної ради, до складу якої вхо-
дять відомі суспільні діячі міста Вінниці, пред-
ставники ЗМІ та члени Правління фонду. При-
йом заявок триває до 05.04.2013 року.

Детальніше на сайті www.gromada.vn.ua та 
за тел.: (0432) 67-20-96,

Контактні особи: 
Андрій Дручинський або Мар’яна Трачук

кОрПОраТивниЙ фОнД ГурТу «ТІк» 
ОГОЛОШуЄ кОнкурС ГранТІв!
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Договір довічного утримання (догля-
ду) є альтернативою договору дарування 
у тих випадках, коли особа за життя має  
намір розпорядитись належним їй на  
правах власності майном, але за наявності 
певних умов. За цим договором, відчужувач 
передає набувачу у власність нерухоме або  
рухоме майно, натомість «отримує» дові-
чний догляд. Такий договір укладається 
в письмовій формі та підлягає нотаріаль-
ному посвідченню, а якщо предметом  
договору є нерухоме майно, то і державній 
реєстрації, де право власності на майно, 
виникає з моменту нотаріального посвід-
чення договору, а якщо договір підлягає 
державній реєстрації – з моменту такої 
реєстрації. Однак, до смерті відчужувача 
право розпорядження майном обмежене.

Сторонами договору довічного утриман-
ня є відчужувач та набувач. Відчужува-
чем за цим договором може бути будь-яка  
фізична особа, а набувачем - повнолітня 
дієздатна фізична особа, а також юридич-
на особа або ж кілька фізичних осіб, які 
отримують майно на праві спільної суміс-
ної власності, а їх обов’язок по утриман-
ню (догляду) відчужувача є солідарним. 
При укладенні такого договору, з метою  
належного його виконання, необхідно 
чітко встановити права і обов’язки сто-
рін. Так, набувач зобов’язаний надавати  

Договір Довічного утримання та його насліДки
відчужувачу довічне матеріальне забезпе-
чення (у натуральній та грошовій формі) 
або догляд, строки та види якого також ви-
значаються договором і поховати відчужу-
вача, навіть якщо такий обов’язок догово-
ром не передбачений.

Тому можна зробити висновок, що пра-
ва набувача щодо розпорядження набутим 
майном до смерті відчужувача дуже обме-
жені, чого не можна сказати про договір 
дарування, згідно з яким права обдарову-
ваного не обмежені нічим. Відмінність між 
вищезазначеними договорами є і в тому 
випадку, якщо особа, яка здійснила відчу-
ження майна, вирішила розірвати відповід-
ний договір. У випадку укладення догово-
ру дарування позовна давність, протягом 
якої особа може звернутись до суду з позо-
вом про розірвання цього договору, скоро-
чена і становить лише один рік. У договорі  
довічного утримання навпаки, однією з 
основних є умова щодо можливості його 
розірвання у випадку неналежного вико-
нання набувачем своїх обов’язків, перед-
бачених у договорі. Тоді ризик залишитись 
без майна, у разі порушення умов догово-
ру, несе особа, на користь якої укладений 
договір, а не особа, яка є відчужувачем 
майна. Витрати, здійснені набувачем на 
утримання відчужувача до розірвання  
договору, не відшкодовуються.

Як бачимо, договір дарування і договір 
довічного утримання мають різні правові 
наслідки для відчужувача. Підводячи під-
сумок, можна зазначити, що кожна людина 
має різні причини, які спонукають її укла-
дати договори, направлені на відчуження 
нерухомого майна, а тому може сама вирі-
шувати, який договір вона буде укладати у 
тому чи іншому випадку. 

Лавренова Г.І. та Лавренов І.А.,
приватні нотаріуси Вінницького міського

нотаріального округу

ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА СУБ’ЄКТІВ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ? 

Ви маєте конституційне право не зазнава-
ти втручання у Ваше особисте життя, крім  
випадків, визначених Конституцією  
України. Законом України «Про за-
хист персональних даних» Вам надано,  
зокрема, право:

- знати де, з якою метою, ким обробля-
ються Ваші персональні дані;

- отримувати доступ до Ваших персо-
нальних даних, що обробляються в базі 
персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу з  
запереченням проти обробки Ваших  
персональних даних органами державної 
влади, органами місцевого самовряду-
вання при здійсненні їхніх повноважень,  
передбачених законом;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо 
зміни або знищення Ваших персональних 
даних будь-яким володільцем або розпо-
рядником, якщо вони обробляються неза-
конно чи є недостовірними.

При порушенні Ваших прав у сфері за-
хисту персональних даних Ви можете 
звертатися до Державної служби України 
з питань захисту персональних даних або 
до суду. Державна служба України з питань 
захисту персональних даних забезпечує 
реалізацію державної політики, спрямова-
ної на захист Ваших конституційних прав 
не зазнавати втручання у Ваше особисте 
життя у частині забезпечення законної об-
робки Ваших персональних даних. З цією 
метою Державна служба України з питань 
захисту персональних даних:

- розробляє типовий порядок обробки 
персональних даних у базах персональних 
даних, методичні матеріали та рекоменда-
ції з питань захисту персональних даних;

- розглядає пропозиції, запити, звернен-
ня, вимоги та скарги фізичних осіб у сфері 
захисту персональних даних;

- здійснює державний нагляд та  

контроль за додержанням законодавства 
про захист персональних даних;

- здійснює контроль за дотриманням 
правил передачі персональних даних іно-
земним суб’єктам відносин, пов’язаних із 
персональними даними;

- реєструє бази персональних даних та 
веде Державний реєстр баз персональних 
даних з метою надання практичної до-
помоги суб’єктам персональних даних у  
розумінні того, в яких базах персональних 
даних володільці баз персональних да-
них обробляють (можуть обробляти) його  
персональні дані.

ЧИ МАЄ ПРАВО ФІЗИЧНА ОСОБА 
БЕЗОПЛАТНО ОДЕРЖУВАТИ 

ІНФОРМАЦІЮ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ 
ДАНИМИ ПРО СЕБЕ?

Статтею 19 Закону України «Про  
захист персональних даних» визначено, 
що доступ суб’єкта персональних даних 
про себе здійснюється безоплатно. До-
ступ інших суб’єктів відносин, пов’язаних  
з персональними даними, до персональ-
них даних певної фізичної особи чи групи  
фізичних осіб може бути платним у разі 
додержання умов, визначених Законом.

Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування мають право на 
безперешкодний і безоплатний доступ 
до персональних даних, відповідно до 
їх повноважень. Оплаті підлягає робо-
та, пов’язана з обробкою персональних  
даних, а також робота з консультування та 
організації доступу до відповідних даних.  
Розмір плати за послуги з надання доступу 
до персональних даних органами держав-
ної влади визначається Кабінетом Міні-
стрів України.

Анна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького РУЮ

вІнниЦькЕ раЙуПравЛІннЯ юСТиЦІї ІнфОрМуЄ
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Я розумію, що Чорнобиль – це чорна 
біль для народу України й інших держав. 
Але не розумію, чому останнім часом бю-
рократи переглядають закони, які захища-
ють права чорнобильців і все роблять для 
того, щоб кількість їх зменшувалась? Час і 
так робить своє: він забирає від нас справ-
жніх чоловіків, які в тяжкий час захисти-
ли нас від ядерної чуми. Довожу декілька 
прикладів захисту інтересів чорнобильців 
в судах.

Громадянин В. Мельник з Хмільника Ві-
нницької області звернувся до правозахис-
ної Асоціації «Адвокасі – АЗА» з прохан-
ням захистити його права як чорнобильця. 
Права В. Мельника вдалося відстояти, але 
він витратив п’ять років свого життя на 
слухання у судах різних інстанцій. За ці 
п’ять років прийшлось надавати докази в 
судах, що В. Мельник дійсно був направ-
лений на ЧАЕС, а не за своїм бажанням 
поїхав туди, захищати інтереси рідних. 
Якщо бажаєте, рішення судів можуть бути 
вам наданні. Наступний приклад: В. Воз-
нюк з Козятина Вінницької області був на-
правлений для ліквідації наслідків ЧАЕС. 
Вказана обставина була доведена свідками 
і доказами у Фастівському міськрайонно-
му суді Київської області, але він, з дня 
страхітних проблем у Чорнобилі і до цього 
часу, так і не набув статусу ліквідатора на-
слідків на ЧАЕС. Боротьба продовжується. 
На превеликий жаль, проти набуття лік-
відатора наслідків на ЧАЕС В.Вознюком 
стало Управління праці та соціального за-

хисту населення, яке здавалося б навпаки 
мало захищати його права. Це маленька 
частка прикладів захисту інтересів ліквіда-
торів наслідків ЧАЕС судовому порядку. Я 
та правозахисна асоціація згодні захищати 
інтереси ліквідаторів наслідків ЧАЕС.

Я впевнений, що бюрократи від держав-
них структур, нарешті зрозуміють, що об-
ражати чорнобильців не варто.

Вітаємо всіх живих чорнобильців та ба-
жаємо їм здоров’я.

Пам’ятаємо всіх, хто пішов від нас.
Вічна пам’ять Вам.

Тел. для зв’язку 69-96-76, 067-76-70-365
З повагою, В.П. Душко,

голова правозахисної Асоціації «Адвокасі – АЗА»
керівник міської Партії Честі 

і боротьби з корупцією
та організованою злочинністю

Заступник Президента ветеранів силових структур
Ветеран СБУ

ПОДЯКА
Голові Вінницької правозахисної 

Асоціації « Адвокасі – АЗА»
Душко Валерію Пилиповичу

від ліквідатора ЧАЕС, 
інваліда війни ІІІ групи

25 березня 2013 року вся Україна святкує 
День Служби Безпеки України.

У цей день я хочу висловити подяку ветерану 
СБУ Душко Валерію Пилиповичу, який заснував 
10 років тому Вінницьку правозахисну Асоці-
ацію «Адвокасі – АЗА». Він пройшов тяжкий 
шлях у лавах військ контррозвідки КДБ – СБУ 
від оперуповноваженого до начальника відді-
лу військової контррозвідки. Звільнившись 10 
років тому з лав СБУ, створив правозахисну 
Асоціацію «Адвокасі – АЗА» і об’єднав поряд-
них адвокатів, юристів, фахівців в галузі права. 
Протягом 4 років Душко В.П. захищав мої права 
в суді першої інстанції, Апеляційному суді, Вер-
ховному Суді України. Нарешті, завдяки Душко 
В.П. суди захистили мене від неправомірних дій 
Управління праці та соціального захисту насе-
лення. Спасибі Вам, усім працівникам правоза-
хисної Асоціації «Адвокасі – АЗА».

З повагою О.В. Дерепа,
ліквідатор ЧАЕС, інвалід війни ІІІ групи

ЧОМУ ЛІКУВІДАТОРІВ ЧАЕС ЗАХИЩАЄ ПРАВОЗАХИСНА АСОЦІАЦІЯ
«АДВОКАСІ - АЗА» ВІД НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ЧИНОВНИКІВ?

Автомобіль значно полегшує життя лю-
дей із особливими потребами. Відповідно 
до Порядку забезпечення інвалідів спецав-
тотранспортом, на облік беруться ті інвалі-
ди, які не мають в особистому користуван-
ні автомобіля і які протягом останніх семи 
років не реєстрували авто.

Щоб стати на облік, інвалід має зверну-
тися до управління праці та соціального 
захисту населення за місцем реєстрації. 
Управління направляє його до лікувально-
консультативної комісії. Після обстеження 
ЛКК, обласна медико-соціальна експертна 
комісія прийматиме рішення: чи є в ін-
валіда показання для забезпечення його 
автомобілем. Інваліди І і ІІ груп із числа 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської ка-
тастрофи, інваліди війни І групи по зору 
або без обох рук, інваліди з куксами обох 
рук і ніг, стають у чергу не проходячи об-
стеження ЛКК. Діти-інваліди беруться на 
облік після досягнення ними 5-ти річного 
віку. Інваліди внаслідок трудового каліцтва 
отримують спецавтотранспорт за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві. Їх об-
лік ведеться окремо.

Позачергово та безоплатно забезпечу-
ються автомобілями з ручним керуванням 
за наявності медичних показань та відсут-
ності протипоказань до керування ним: ін-
валіди війни,  інваліди з ампутацією обох 
ніг, інваліди з куксами обох ніг та рук, 
сім’ї з двома і більше інвалідами, інвалі-
ди І, ІІ групи з числа ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС. На пільгових умовах, з оплатою 7% 
від вартості та передачею права керування 
члену сім’ї інваліда забезпечуються: інва-
ліди війни, інваліди внаслідок загального 
захворювання, сім’ї з двома і більше інва-
лідами, інваліди І, ІІ групи з числа лікві-
даторів аварії на ЧАЕС, інваліди війни І 
групи по зору або без обох рук; інваліди з 
куксами обох ніг і рук.

Отримують автомобілі за 30 % вартості 

Як ОТРИМаТИ
СпЕЦаВТОТРанСпОРТ?

законні представники недієздатних інвалі-
дів з дитинства, дітей-інвалідів та інваліди 
з дитинства внаслідок дитячого церебраль-
ного паралічу, прогресуючої дистрофії, 
з вираженими наслідками перенесених 
органічних захворювань, травмами голов-
ного або спинного мозку, які не можуть 
самостійно пересуватися, за наявності у 
таких інвалідів, дітей-інвалідів, а також 
медичних показань для забезпечення ав-
томобілем з ручним керуванням. А також 
інваліди III групи з числа учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС та потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи.

Інвалідам, які отримали автомобіль че-
рез органи соцзахисту, виплачується що-
року 142,0 грн. на бензин. Мають право 
на компенсацію і ті з них, які придбали 
автівку за власні кошти. Інваліди, які пере-
бувають на обліку для отримання спецав-
тотранспорту отримують компенсацію на 
автотранспортне обслуговування у розмірі 
192,0 грн. на рік. Більш детальну інформа-
цію можна отримати в управлінні праці та 
соціального захисту населення Вінницької 
райдержадміністрації за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Грибоєдова, буд.10а, тел. 66-
49-22.

Циба Л., 
заступник начальника управління,

начальник відділу персоніфікованого
обліку та надання пільг  УПСЗН Вінницької РДА
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Очень часто мы ломаем голову над 
тем, как удивить любимого человека. 
Но, к сожалению, на ум приходят лишь 
банальные варианты, а так хочется чего-
то красивого, романтического и просто 
незабываемого. Такого, от которого про-
сто дух в груди будет перехватывать, но 
при этом от радости будет желание кри-
чать на весь мир. И если первые строки 
этой статьи именно про вас, то следую-
щие варианты свиданий могут вам по-
мочь в этом.

Завтрак. Свидание за завтраком, ни 
к чему не обязывающая встреча, не 
отягощённая алкоголем и забавное нача-
ло дня. К тому же, у вас будет отличный 
повод встать и уйти, если ожидания не 
оправдались.

Каток - неплохое средство растопить 
лёд, в переносном смысле, конечно! Ка-
тание на открытом или закрытом катке 
может быть весьма романтичным, а по-
том всегда так приятно согреваться в 
чьих-то объятиях!

Дельфинарий. У дельфинов не возни-
кает проблем с тем, чтобы наладить кон-
такт с людьми, так что среди этих мор-
ских животных действительно можно 
расслабиться, почувствовать себя рас-
кованнее и зарядиться положительными 

Топ 10 самых оригинальных 
и романтических вариантов для свидания

эмоциями.
Прогулка на роликах. Тут можно 

часами гулять по бульварам города, 
прерывая рассуждения о совместном 
будущем страстными поцелуями. Так-
же, в вашем распоряжении могут быть 
и любые другие способы передвижений: 
велосипеды, ролики, скейт и прочие изо-
бретения спортивной индустрии.

Воздушный шар. Собственно, это 
и есть то самое путешествие на край 
света, где так мечтают оказаться все 
влюбленные пары. Необозримые 
просторы, бесконечность горизонта и 
тишина, в которой можно услышать, как 
бьются ваши сердца. И это не красивая 
метафора, а отзывы бывалых «воздухо-
плавателей».

Боулинг или бильярд - отличный 
способ проверить, насколько силён в вас 
обоих соревновательный дух. Умеете вы 
играть или нет - неважно, но это занятие, 
в любом случае, даст вам возможность 
повеселиться и отдохнуть.

Свидание дома - самое простое, но 
вместе с тем сложное. Если, скажем, в 
ресторане антураж уже готов, то дома 
нужно постараться самим. Но ваша фан-
тазия и энтузиазм будут верными по-
мощниками в этом благородном деле. 
Главное, чтобы обстановка располага-
ла к романтическому настроению, а не 
навязывала его.

Свидание в другом городе - будет 
очень неожиданным, потому нужно 
учесть множество нюансов. Прежде все-
го, свободное время и готовность вашей 
второй половины к такой поездке. Город 
можно выбрать абсолютно любой: от ти-
хого красивого провинциального город-

Быстрые свидания 
в виннице

Это уникальный шанс в течении одного ве-
чера познакомиться и приятно провести время 
в живом общении с десятью новыми для вас 
людьми.

Формат вечеринки «Быстрые свидания» 
(Speed dating) предполагает, что разбившись на 
пары, участники предоставлены друг другу на 
7 минут, чтобы понять, есть ли у них что-то об-
щее, и будет ли им интересно продолжить зна-
комство. По истечении этого времени прозвенит 
гонг - тогда, попрощавшись друг с другом, и 
отметив свой выбор в специальной анкете, они 
должны будут сменить партнера. Это романти-
ческое путешествие в поисках счастья и смысла 
жизни во имя самого прекрасного чувства -  
любви. А еще - веселая вечеринка в комфортной 
и дружественной атмосфере и увлекательная 
игра, в которой нет проигравших.

Даное мероприятие проходит приблизи-
тельно 1 раз в месяц, а вообще, все зависит 
от количества поданных заявок на участие.  
После быстрых свиданий складываются пары и 
некоторые из них до сих пор продолжают обще-
ние, чему мы очень рады. Люди на Speed dating 
приходят разные и очень интересные. Все участ-
ники открытые, умные, общительные люди, а 
главное - смелые.

На вечеринку попасть очень легко. Можно 
позвонить по телефону и зарегистрироваться. 
Либо отправить заявку на участие через ин-
тернет. У нас есть группа ВКонтакте «Быстрые 
свидания в Виннице», где желающие могут  
посмотреть фото и видео прошедших вечеринок.

Наши контакты,
Лилия (096)454 11-91

Александр (093)963 08-78
Почта:White_Li@mail.ru

Группа вконтакте: http://vk.com/club22224537

ка до европейской столицы. Все зависит 
от вашего желания, возможности и аван-
тюризма.

Свидание с фотосессией. Когда зна-
ешь, что все ключевые моменты будут 
запечатлены для истории, это мобили-
зует еще больше. Далее срабатывает 
«принцип домино», вы без ума друг от 
друга, и этого не могут не заметить окру-
жающие. «Какая потрясающая пара!», 
«Счастья вам, ребята!», «Горько!» и все 
такое.

Тихие улочки. И напоследок класси-
ка романтики: прогулка в лабиринтах 
улочек родного города. Особенно подхо-
дящее время года для такого свидания - 
весна, с её пробуждением природы.

Самое главное никогда не забывайте 
хорошее настроение, и позитивный на-
строй на удачное свидание. И тогда всё 
у вас будет, как в прекрасной сказке! А 
ведь именно этого нам так часто не хва-
тает.

Подготовил Роман Романтический,
член Молодёжной организации журналистов
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відділ зовнішньоекономічних 
зв’язків та перекладів вінницької ТПП

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

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

Http://www.cci.vn.ua

реєстрація, охорона та оцінка 
інтелектуальної власності:

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

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

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

Пошук партнера за кордоном
У нашому розпорядженні:

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

Кращі фахівці міста працюють у нас!
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авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

вул. Свердлова,69
тел.: (0432) 52-46-63
(097) 757-43-75
(093) 373-97-45

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

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

(0432) 69-01-64

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

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

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

Спд
маруняк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75
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• Сеть магазинов
• Оптовая и розничная продажа
• Приглашаем к сотрудничеству

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

пп

“агротехпоСтаЧ

плюС”

ЗАПЧАСТИНИ
до автомобілів, тракторів та с/г техніки

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

Гайсин, Тульчин, Староконстянтинів, с.Джурин

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

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

e-mail: atpv@mail.ru
национальная Сеть
дорожная карта Автозапчасти на “Газель”, “Волга”,

“УАЗ”, “Daewoo”, “Chevrolet”.
Оригинальные запчасти

торгового дома “ГАЗ” 

ул. Свердлова, 58
т./ф.: (0432) 52-46-40
тел.: (0432) 56-20-80
evgenx@svitonline.com

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

тел.: (097)-077-50-35, (067)-696-73-20
м. В нниця вул. Пирогова 111А

(вхід з вул. Зодчих навпроти гастроному Вінниця)
i

АВТ ОЗА ПЧАСТИНИ

Автозапчастини та аксесуари
до номарок та в тчизняних автоi i
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СІЛьСькОГОСПОДарСька ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

авТОСЕрвІС. СТО3

Сто
авто-макСимум

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

двигуна, хімчистка

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

(097) 251-09-93



38 39

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

диЗель
СервіС

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

Citroen, Peugeot 

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

автошторм

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

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

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

тел.: (0432) 69-77-00
 (067) 741-09-03
 (067) 430-27-26
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тов “Сигнал” Механічна обробка деталей двигунів, 
ремонт головок блока циліндрів.  

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

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

e-mail: vlsignal@gmail.com

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.:(0432) 69-07-60
(067) 298-09-78

kolos_oleg@mail.ru

фоп
щербацкий С.а.

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

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

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

(067) 447-22-57 

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

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

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

e-mail: setif_vn@rambler.ru

авТОСаЛОни4

вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка5

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

ЧиСтка автопеЧек Чистка автопечек (без разборки панелей), 
систем охлаждения (FULL),

интеркуллеров
Нет эффекта – нет оплаты!

тел.:(067) 493-01-07

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

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

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

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

www.vinbike.com.ua

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

(067) 726-61-94
www.velomoto.vn.ua
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ТакСІ6

ванТаЖнІ ПЕрЕвЕзЕннЯ7

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

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45
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ПрОДаЖ буДІвЕЛьних МаТЕрІаЛІв
з ДОСТавкОю:

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

тел.:(0432) 52-65-60
(067) 255-70-83

буДІвЕЛьнІ 
Та ОзДОбЛюваЛьнІ МаТЕрІаЛи8

магаЗин

“уСадьба”

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

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

доставка, можливе замовлення по телефону.

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

(063) 107-03-77

ОБОИ  •  ЛЮСТРЫ
ул. Зодчих,4
(р-н Подолье)
platinum.vin@gmail.com
www.platinum.vn.ua

тел.: (0432) 57-30-75
(0432) 57-30-85
(067) 901-73-21
 (063) 125-63-94
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фоп коваленко о.г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

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

Салон оздоблювальних матеріалів.
Студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

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

(067) 493-01-11

ДОШКА, БРУС, РЕЙКА
ВАГОНКА, БЛОК-ХАУС, 

ДОШКА ПІДЛОГИ, ФАНЕРА

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

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

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

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

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

(067) 433-74-63

“рембудмонтаж” заЛІзОбЕТОннІ ОГОрОЖІ
ТрОТуарна ПЛиТка

Виготовлення. Доставка.
Встановлення по місту та області.

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

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

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

вул. Чорновола, 14
тел. (0432) 55-43-43
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ПОкрІвЕЛьнІ МаТЕрІаЛи9

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

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

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

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

Металочерепиця та профнастил.
Ціна від 46 гривень. Утеплення 

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

від виробника. Гарантія 10 років”

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

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

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

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

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

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

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

металоЧерепиця 
профнаСтил

Водостічна система. Гідро-пароплівка. 
Гнучка черепиця KATEPAL. Утеплювач. 
Індивідуальні замовлення для монтажу.

 Металопласткові вікна. Гарантія 10 років. 
Монтаж покрівлі. Безкоштовні інженерні роботи.

вул. Чехова, 4
тел.:(0432) 69-96-14,
69-37-99, 27-16-33

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

пп
“боруС-буд”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Київська, 78, оф.38
тел.: (0432) 60-24-59

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

буДІвЕЛьниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

Газонокосарки. Бензопили.
Мотоблоки. Культиватори.

Навісне обладнання.
Продаж. Гарантія. Обслуговування.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК
(Госп. Двір)

тел.: (067) 420-12-45,
(067) 433-73-61

буДІвЕЛьнІ рОбОТи11

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

кладки, хрестовинні приставні
вишки-тури пересувні, підмостки.

Висока якість, низькі ціни від виробника

м. Харків,
вул. Шевченка, 325

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

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

Копка криниць
 Хмельницьке шосе, 7 км

(300 м від західного автовокзалу)
тел. (067) 746-14-35
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криниці
Копка, докопка

та чистка криниць.
Робимо та встановлюємо

корби з накриттям

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

тов «електромонтаж-425» Монтаж промислового ел.обладнання підприємств, 
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових 
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних 
та кабельних ЛЕП, ТП, РП 0,4-10 кВт, зовнішнього 

освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

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

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

пп
“Сбму-8”

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

вул. Тарногродського, 18
тел.: (0432) 67-02-64,

66-65-93

архІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуГи12

пп “гоСт-вм”

Ліц. АВ №600910 ДержАВної
Архітектурно-буДіВеЛьної інспекції укрАїни

ВіД 7 груДня 2011р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

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

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

кваліфікаційний сертифікат Ар №00087

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

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

ов “архітектурно-
проектна майСтерня

“пляСовиця” архІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua
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буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕхнаГЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)13

www.vinnicya.vn.ua

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

наТЯЖнІ СТЕЛІ15

ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
ГазифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ16

натяжні
Стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

натяжні Стелі
рулонні штори-жалюЗі

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

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

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

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

натяжні
Стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua
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●Монтаж  ●Сервіс  ●Гарантія
м. Вінниця, вул. Шевченка, 31

тел.:(067) 586-91-71, (050) 216-43-42

●ЖЕРСТЯНІ ВИРОБИ
●ВИГОТОВЛЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОВІТРОВОДІВ
●ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДЕЦІЮВАННЯ

www.avk.prom.ua
(Інтернет магазин)

АВК ІНЖЕНІРІНГ

Салон-магаЗин 
опалювальної 

техніки
КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.

Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 
Гарантія. Сервіс. Монтаж.

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

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

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

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

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

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

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

e-mail: 5ok.plus@i.ua

рушникоСушки Водяні (“драбинки”, “змієвики”),
електричні і комбіновані рушникосушки.

Великий асортимент і ціни від виробника.
НЕ ПОСЕРЕДНИК!!!

Гарантія від 3 до 10 років.
Можливе встановлення з виїздом до замовника.

тел.: (098) 99-99-546,
(063) 757-83-43

клімат буд СервіС Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

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

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

(067) 430-10-30
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ДвЕрІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ17

“Сан-майСтер”

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

комплектуючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

(093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

дверне
   діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

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

магаЗин

“темп”

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

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

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

МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна18

Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

вікна ОбШивка, уТЕПЛЕннЯ баЛкОнІв.
зварюваЛьнІ рОбОТи

МЕТаЛОПЛаСТикОвІ кОнСТрукЦІї

вул. Фрунзе, 4Д
(ТД “Алін”)

тел.: (0432) 69-74-30
(096) 155-63-03

вікна Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

СкЛО. ДзЕркаЛа19

ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛьна
Та ОСвІТЛюваЛьна ПрОДукЦІЯ20

Світ
дЗеркал

Дзеркала на замовлення. Скло 3-5мм. 
Скло візерунчасте для дверей

(більше 30 видів). Скління дверей.
Шліфовка. Сверління отворів.

вул. Привокзальна, 24
тел.: (097) 435-76-72,

(096) 294-33-18

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

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

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

e-mail: setif_vn@rambler.ru

Пред’явнику оголошення - знижка 10%, діє по 1.07.2013р.

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

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

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

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

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

Підвіконня, відливи, сітки.

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

350-114

ЄврОвІкна
з євробрусу

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

вул. коцюбинського, 
11

(магазин “альпарі”)
тел.: (0432) 61-79-84

(068) 210-23-25
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ТОВ
ВІННИЦЯЕЛЕКТРОКОНТАКТ Компенсація

реактивної потужності,
кабельно-провідникова продукція,

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

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

тов
ітц енергооблік

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

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

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

ЕЛЕкТрОвиМІрюваннЯ, виПрОбуваннЯ 
МЕрЕЖ Та ОбЛаДнаннЯ21

МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу22

пп
енергоСпецСервіС

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

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

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ПРАЙСИ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

portalae.vn.ua
(0432) 57-89-00
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вОрОТа ГараЖнІ СЕкЦІЙнІ. авТОМаТика23

вТОринна СирОвина24

СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ25

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

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

тел. (0432) 57-22-88
www.alutech.ua 

rspgoravs@gmail.com

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

закуповуємо в населення 
брухт чорних металів. 

Демонтаж та самовивіз. 
найвищі ціни.

вул. Ватутіна,1
тел.: (0432) 27-80-91

(097) 751-38-22
(097) 445-10-05
(096) 285-94-88

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

тов “СинтеЗ-СоюЗ” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

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

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

кбмп 
“діапаЗон-екСпреС”

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

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

62-14-41 

пвкп “гранд-м” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

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

“інженер”

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Порізка ДСП, ДВП.

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

(097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, 

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

(067) 269-24-87

ТОрГОвЕЛьнЕ ОбЛаДнаннЯ26

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

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

Викуп, або обмін б/в на нове

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

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

e-mail:tep-hol@ukr.net
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рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура27

меблеві тканини

“партнер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

ОДЯГ. взуТТЯ. акСЕСуари28

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua
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ТЕкСТиЛь. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ29

“ФАЙНО”
виготовлення домашніх текстильних виробів

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

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (097) 953-04-41

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

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

SWAROVSKI ELEMENTS

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи30

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи
Звук. Сцена. Світло

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

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

www.maestromusic.com.ua

СПОрТивнІ ТОвари31

ТОВАРИ
ДЛЯ СПОРТУ

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

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

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

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ
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СувЕнІри. ГОДинники. раМки. карТини32
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подарунки
для вСієї 
родини

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

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

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

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

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

ПрОДукТи харЧуваннЯ33

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

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

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

біля другої школи)

тел.: (068) 135-50-58

“аверСа-україна”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30

Продам МЕД
►Гречаний      ►Квітковий

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

Спд Чхань а.в. кофе и оборудование
для его приготовления.

Широкий ассортимент чая
разных сортов.

ул. Козицкого, 55
тел.: (0432) 57-76-88

(067) 430-87-66
(093) 760-66-55
(066) 458-56-65

vinvey@svitonline.com

СПЕЦОДЯГ. заСОби захиСТу34
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МиСЛивСТвО. рибаЛьСТвО36

хІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ35

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

канЦЕЛЯрСькІ ТОвари. ПаПІр. книГи38

наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби захиСТу рОСЛин37

магаЗин «глобуС»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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навЧаннЯ39

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання 
з 3 курсу

продовження
навчання 
10 і 11 класи

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

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

Ліц
. А

В №
58

58
50

 від
 14

.07
.20

11
р.

курСи
бухгалтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«Скарб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

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

індивідуальне, в групі.

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

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

www.1c.vn.ua

“курСи”

Масаж. Перукар.
Манікюр. Педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 6 пов., оф. 28
тел.: (0432) 27-56-08, 57-96-55

(067) 251-15-05
(093) 979-68-69
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вул. Фрунзе, 4 (комплекс), тел.: (0432) 69-84-24, (067) 392-06-82

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

авТОШкОЛи40

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ

АвтошколаВінницька обласна

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

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

(в приміщенні Будівельного технікуму)
Автошкола

СТуДІї ТанЦІв. ЙОГа41

рОбОТа42

работа
Компании-производителю

требуются сотрудники
для работы в офисе и на дому

тел.: (067) 92-94-234
(093) 80-63-490

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

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

відповідальність, впевненість. 

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

(097) 600-72-85

робота
Страхова компанія

з найкращою мотивацією на ринку
запрошує на роботу менеджерів

З/п від 4000 грн.

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

конСультаційно
тренінговий центр

РОБОТА!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.

Працевлаштування  по  договору.

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

биЗнеС-центр
“уСпех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

Студия 

практиЧеСкой 

йоги

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

Йога для беременных.

ул. Киевская, 16
«Инфракон» 5-й этаж

ком. 517
тел.: (096) 761-10-51

(063) 580-06-83

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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нЕрухОМІСТь43

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИНОФІС
В районі БК «Зоря» 130 м 2

з новим євроремонтом
від власника

Чудове місце під сімейний бізнес

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

оренда квартир подобово 
(євроремонт)

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

агенСтво нерухомоСті

 “добриня і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕрухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

банки44

Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.

Бюджетний відпочинок в Болгарії від 140 Євро

вул. р.Скалецького, 15а
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua

ан “преСтиж поділля”
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крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи45

ауДиТОрСькІ. бухГаЛТЕрСькІ
Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуГи46

ДЕПОЗИТИ під вигідні відсотки.

КРЕДИТИ на будь-які потреби.

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

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

www.zlagoda.vn.ua

фоп
СмалюхівСька л.о.

ЕкСПЕрТна ОЦІнка нЕрухОМОСТІ
Швидко та якісно.

Помірні ціни.

вул. Соборна, 38
2-й поверх

тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90

e-mail:mila-sm@mail.ru
тов “аудиторСька фірма 

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

Відновлення бухгалтерського обліку.

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

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

тов
“подільСький
екСпертний

центр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

пп 
«поділля-
екСперт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

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

СТрахОвІ кОМПанІї47

аудиторСька фірма 
“Слауді і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

фоп
СмалюхівСька л.о.

ЕкСПЕрТна ОЦІнка нЕрухОМОСТІ
Швидко та якісно.

Помірні ціни.

вул. Соборна, 38
2-й поверх

тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90

e-mail:mila-sm@mail.ru

“капітал-інвеСт” Експертна оцінка нерухомості, земельних 
ділянок, транспортних засобів, майна, 

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

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

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

www. kapital-invest.com.ua

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

www.vinnicya.vn.ua

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

Страхова компанія

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

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

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

www.megagarant.com

вСІ виДи 
СТрахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18
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юриДиЧнІ ПОСЛуГи48

Адвокатські послуги, представництво  інтересів. 
Кримінальні, господарські, цивільні та ін. справи. 

Справи про банкрутство. 
Абонентське обслуговування, послуги з реєстраціїї 

підпріємств у Вінниці та Вінницькій області

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

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

юридиЧна

 компанія 

«провідний 
юриСт»

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

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

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

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

(Безкоштовні
консультації)

адвокат
влаСюк

ігор тимофійовиЧ

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

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

консультації. Інші юридичні послуги.

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

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

Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com

вінницька облаСна коле-
гія адвокатів

адвокат

оСовСький
Сергій володимировиЧ

юриДиЧнІ ПОСЛуГи. Складання заяв, позовів, 
консультації та ін. Представництво інтересів 

громадян та підприємств в судах. Сімейні спад-
кові справи щодо нерухомого майна, земельних 

ділянок тощо. Спори з контролюючими органами.

вул. хлібна, 5, оф. 1
тел.: (0432) 69-57-90

(067) 731-69-46

адвокат

гераСимишина
тетяна

віталіївна

Високий рівень надання всіх видів юридичних 
послуг. Досвідчені юристи та адвокати нададуть 

консультацію сімейних, трудових, земельних, спад-
кових, житлових питань, в т.ч. прийняття нерухомого 
майна до експлуатації, надання бухгалтерської до-

помоги. Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46

вінницьке
юридиЧне

бюро

вСІ виДи
юриДиЧних ПОСЛуГ

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

(067) 769-43-62

адвокат

уСов
юрій вікторовиЧ
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нОТарІуСи49

нотаріуС
лукіянЧин в.ф

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуГ

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

вул. хмельницьке 
шосе, 2, офіс 210

тел.: (0432) 55-09-25
(050) 160-26-43

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

(067) 90-00-992

нотаріуС

терещенко
валентина ваСилівна

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

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

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

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

нотаріуС
лукашенко 

володимир бориСовиЧ

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

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

нотаріуС

бортнік
яна анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

нотаріуС
кривцов д.в.

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуГ
Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300

Неділя - вихідний.

вул. Інтернаціональна, 13
кв. 20

тел.: (0432) 35-51-23
65-68-94

нотаріуС

беЗпалюк
лариСа Сергіївна

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

57-63-74, 43-34-67
50-51-10

нотаріуСи
троян

алла Степанівна

храпенко
наталія володимирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

нотаріуС
Стеблюк

наталія володимирівна

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

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

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 

37/1
тел.: (0432) 26-36-14

нотаріуС
павлюк

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

нотаріуС

нідЗельСка
ірина євгеніївна

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуГ

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуГ

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

нотаріуС

байлема
ірина дмитрівна

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2

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

нотаріуСи
дробаха

віктор олекСійовиЧ

дробаха
олена данилівна

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

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

Сб., нд.: вихідний

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуГ
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

приватний
нотаріуС

третяк
аліна олекСандрівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

нотаріуС
поСвятенко
юрій дмитровиЧ

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

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

нотаріуС

лавренов
ігор анатолійовиЧ

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. вінниця
вул. Соборна, 85

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

нотаріуС
парфьонов 

ігор володимировиЧ

ОхОрОннІ фІрМи, СиСТЕМи 
Та СиГнаЛІзаЦІЯ50

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

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

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

пп
“атіС україна”

бюрО ПЕрЕкЛаДІв51

ТуриСТиЧнІ ПОСЛуГи, СанаТОрІї52

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

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

зустрічей, інших міжнародних заходів. 

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

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

Http://www.cci.vn.ua 

ПЕрЕкЛаДи
 ►Усні, письмові, 

з нотаріальним засвідченням перекладів. 
►Проставлення апостиля, легалізація документів  

►Візові анкети

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

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

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

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

зустрічей, інших міжнародних заходів. 

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

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

Http://www.cci.vn.ua 

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

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

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

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

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

ЕКСТРІМLIFE

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

www.exlife.in.ua

ВІДПОЧИВАЙ АКТИВНО

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

Àêòèâíèé  â³äïî÷èíîê  íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã

Баня з вінничками в похідних умовах

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

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

туриСтиЧна 
агенція 

і бюро
перекладів
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Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua

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

Мы предлагаем своим туристам маршруты, 
которые опробованы нами.

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

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

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

аТЕЛьЄ53

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

костюмы на любую тему. Всегда в наличии 
школьная форма. Изготовление корпоратив-

ной одежды. Интерьерный текстиль.

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

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

seleznova54@gmail.com

театральное 
ателье -

прокат
коСтюмов

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

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

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

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

ательє

ательє

«тая»

Індивідуальний пошив та ремонт одягу. 
Широкий асортимент пошиву. 

Приймаємо замовлення 
на масовий пошив.

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

(097) 107-23-44

ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

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

(098) 238-72-50

Художественная
МАшиННАЯ 

ВышиВКА

Машинная вышивка:
скатерти, салфетки, логотипы, банные 

шапочки. Машинная вышывка в картинах: 
фен-шуй, хайтек, цветы, знаки зодиака.

тел.: (0432) 52-96-24
(067) 171-99-19

e-mail:
Lastochkaandreevna@mail.ru
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ШЛюбнІ аГЕнТСТва54

кур’ЄрСькІ ПОСЛуГи,
СЛуЖби ДОСТавки55

СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки57

рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

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

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

фоп бураковСький

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

ТЦ “арена”, 
3-й поверх

тел. (067) 507-54-13
технолюкС-

СервіС

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

ГаранТІЙниЙ Та ПІСЛЯГаранТІЙниЙ рЕМОнТ
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

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

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

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

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

www.interservice.vn.ua

СервіСний центр

- витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1
готель “Південний буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.uaСервіС-центр

хІМЧиСТки. ПраЛьнІ56

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

Видалення механічних включень,
твердого бруду, ламаного пера.

Сушка та вспушування піря. Заміна напірника.

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

ЧиСтка
та відновлення

подушок

хІМЧиСТка вЕрхньОГО ОДЯГу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

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

хімЧиСтка

ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн58
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риТуаЛьнІ ПОСЛуГи59

ЦІЛОДОБОВО

риТуаЛьнІ вирОби60

природний 
камiнь ПаМ’ЯТники

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

(096) 595-51-95

пам’ятники

ритуальні
товари

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111
тел.: (0432) 57-63-04,

27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОГраМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ61
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ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛьнІ ТЕЛЕфОни62

ПОЛІГрафІЧнІ ПОСЛуГи. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи63

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua

 

Найширший вибір
побутової техніки для дому, офісу,

ресторану. Найнижчі ціни. 
Працюємо: пн.-пт.: з 900 до 2000

Без вихідних

• вул. 600-річчя, 17Г
• вул. Київська, 2

• пр. Коцюбинського, 11
тел.: (0432) 50-83-44

67-15-32

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

побутова
техніка

б/в 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

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

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

Друкуємо: книги, бланки, рекламна полі-
графія. Друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “МаЯк”)

тел.: (0432) 43-51-39
65-80-80

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

виготовллення
зовнішньої реклами.

Реклама точно в ціль!

тел.: (0432) 69-19-66
(098) 871-37-58
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Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

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

690-44-72
plotter_plus_vin@mail.ru
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ПЕЧаТки Та ШТаМПи64

фОТО-, вІДЕОзЙОМка65

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСьквикОнкОМ)

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

email: stampik@ukr.net

 

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

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

e-mail: ksv_centr@mail.ru

вСІ виДи фОТОПОСЛуГ
Весільна фотозйомка.

Запрошення на весілля.
Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

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

www.vitalik-foto.com

вЕСІЛьна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

 

Дизайнерські послуги. Зовнішня реклама. 
Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

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

61-15-93
www.neodizain.com

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

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

та студія  FelamentЖанна Панасюк
Весільний та сімейний фотограф
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вЕСІЛьнІ акСЕСуари. ДизаЙн. квІТи66

Р iзблен i  св iчки  ручно i  роботи

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

Зробленi вмiлими руками майстра саме для Вас

вЕСІЛьна фОТОзЙОМка
вІД 850 Грн

тел.: (067) 748-40-97
www.proffotograf.ucoz.ru

Олег

+38 067 336 66 62

helg.okmail@gmail.com

Свадебный фотограф

name

spec.

phone

e-mail
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Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

 Агенція свят
«Диво» 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна,87А
тел.(0432) 52-76-76

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

www.divo-agency.at.ua

тамада 
татьяна

лукянЧенко

Традиційне та нетрадиційне проведення 
весіль, банкетів за індивідуальним сценарієм 

тільки для Вас.
Весело та незабутньо!

тел.(098) 210-95-59

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОГраМа67

ведуЧа та  

органіЗатор Свят

тамада

ірина Сергієнко 

вЕСЕЛО Та крЕаТивнО,
ЛІриЧнО І рОМанТиЧнО!

Організація та проведення весіль,
ювілеїв та корпоративів.

тел.: (067) 990-88-13

тамада
аліна

шевельова 

вЕДуЧа ваШОГО вЕСІЛЛЯ.
Можливий виїзд на райони.

Індивідуальна розробка сценарію.
Музичний та костюмований супровід..

тел.: (097) 672-06-87
www.sheveleva.at.ua

www. vk.com/id152524487

тамада 
ярина

СолнеЧная

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

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

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

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

www.gorod-prazdnika.com
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вЕСІЛьниЙ кОрТЕЖ68

Более 70 автомобилей разного
класса и ценовой категории 

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

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

АвтоСвадьба предлагает к Вашим услугам

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

При замовленні 2-х автомобілів - ЗНИЖКА

BЕСІЛЬ   ЮВІЛЕЇВ
КОРПОРАТИВІВ
ШОУ-ПРОГРАМ

ПОЇЗДКИ В АЕРОПОРТ

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

Обслуговування

ВЕСІЛЛЯ

vipcars.km.ua
(098) 060-90-99
(097) 726-80-74
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Обслуговування весіль, корпоративів, днів 
народжень, ювілеїв, урочистостей.

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

Вартість 140грн./год!

тел.: (067) 984-29-82
(067) 455-68-60

ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛих69

СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 70

Салон-
перукарня

вікторія

Чоловічі, жіночі та вечірні зачіски
нарощування нігтів, 

покриття гель-лаком,
манікюр, педикюр, оформлення брів

вул. Келецька, 60
тел.(0432) 43-35-33

(063) 573-19-52

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

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

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

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

професійні солярії. Всі види масажу.

Ак
ція

на FISH-SPA

Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

 тел. (0432) 52-82-98, моб. (098) 46-76-334
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ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ
Сучасні стрижки. Колорування, мелірування. 
Біозавивка Ламінування. Манікюр, педикюр. 
Нарощування та художній розпис нігтів. 

 ЦЕНТР
КРАСИ

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

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

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

• Про• Процедури по тілу • Всі види масажу

Працюємо: 800-2000, без вихідних

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

лікування вугрового висипу.

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

“бажання”
центр краСи
та Здоров’я

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

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

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

1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

Салон-перукарня 
“діана”

навЧальний 

центр краСи

“леді шик”

Навчання перукарському мистецтву.
Креативні стрижки. Жіночий і чоловічий 

зал. Манікюрний кабінет. Косметоло-
гічний зал. Все для наречених. Існують 

дисконтні програми та знижки.

пр. Юності, 44
тел.: (0432) 46-78-70

(067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua
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НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (акрил/гель)
• Французский

• Художественная роспись • Китайская роспись
• Аквариумный дизайн. • Коррекция

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (поштучно, пучки).
• Обучение

тел.: (067) 935-29-49
т(093) 291-37-99

Ольга

кОСМЕТиЧнІ заСОби71

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

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

Больше всех мы будем 
ждать именно Вас!

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

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

Центр Тибетской космецевтики предлагает:

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛьнІ72
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ПІЦЕрІї. кОнДиТЕрСькІ73

кафетерий

«барон»

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

• Банкетный зал на 16 чел.
• Проведение детских праздников

• Плов “От Барона”. • Чанахи. • Шурпа

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

їДАльНЯ
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

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

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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ДОСТавка їЖІ Та наПОїв74

ГОТЕЛІ75

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

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

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

Безкоштовна доставка
артезіанської води

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

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

www.aquahausе.com

природної води
•Срібна

Продаж та сервісне обслуговування кулерів

Г 
ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÜ ÑÀÓÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ

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

Сауни. ЛазнІ76

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

готель-Сауна Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

вул. артема, 5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

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

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік
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МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОГІЧнІ ПОСЛуГи77

теСтирование 
вСего

органиЗма

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

медиЧно-оЗдо-
ровЧий центр 

“олімп”

Консультації, лікування: патологія постави, 
сколіози, кіфоз, деформація грудної клітини, 

недостатній фізичний розвиток, надмірна 
вага, плоскостопість, лікувальний масаж, 

реабілітація після травм

вул. келецька, 27 а
вул. Пирогова, 19/2
тел.: (0432) 527-547

(067) 327-72-62

конСультаційно
діагноСтиЧний

центр

PRINCESSVAB

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

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

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

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

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

www.dermatolog.vn.ua

Стоматологія

“кіСмет”

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

консультації. Гарантійне обслуговування

вул. фелікса кона, 
58а

тел.: (0432) 56-01-96

медиЧний центр ліку-
вання

Захворювань хребта

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

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

втручань на хребті та травм.

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

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

www.kovalenko.vn.ua

МЕДиЧнО-ДІаГнОСТиЧнІ ЦЕнТри78

Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

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

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

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

тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua
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бІОЛОГІЧнО акТивнІ ПрЕПараТи80

ПОСЛуГи ПСихОЛОГа81

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

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

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

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

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

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

www. vitamax.ua

корпарация
СибирСкое Здоровье

растительно-лекарственные препараты
(новосибирский академгородок)

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

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

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

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

1. вЕТЕринарна МЕДиЦина. зООТОвари82

конСультаційний центр 

“поліграф теСт - 
sprint test”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

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

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

пСихолог
ткаЧенко

ірина юріївна

Вінницьке обласне товариство
психологів та психотерапевтів.

Психотерапія по методу психодрами.  
Системно-сімейна терапія.

Консультації.

тел.: (096) 319-62-00
(063) 837-18-95

Семейный пСихолог 
евСеева

людмила ивановна

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

наталія анатоліївна

кондратенко 

пСихотерапевт

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

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

пСихолог

мородецька
ольга іванівна

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

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

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

МЕДиЧнІ ТОвари79

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

+

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

ветеринарна лікарня

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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ДиТЯЧиЙ ОДЯГ ІГраШки84

рОзвиТОк ДІТЕЙ83

центр роЗвитку 
Здорової дитини та 

відповідального бать-
ківСтва

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

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

Психологічна допомога

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

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

цЕНТР
ГАРмОНІйНОГО

РОЗВиТКУ
ДиТиНи

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

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

ліплення, живопис, основи дизайну.

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

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

вул

магаЗин «глобуС»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»



МЕДІАПІДТРИМКА

ПРаЙС на РОзМІЩЕннЯ
ІнФОРМаЦІЙнО-РЕкЛаМниХ бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 150

Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680

Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480

Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250

Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

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

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

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




