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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
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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3 червня
Показ мод під відкритим небом

Нехай цього року ваше літо почнеться з яскравої нотки.

11 червня
Восьмий «Універ-Батл»

Спробуй свої сили та стань переможцем восьмого літературного батлу.

24 червня
«Superfashion», показ мод

Нові тенденції, останні новинки, приходьте та самі все побачите.

28 червня
Тренінг для продавців «Мистецтво продажів у торговому залі»

Гарна нагода навчитися чомусь новому.
На 3-му поверсі Вінницького Універмагу розташований конференц-зал –
зручне місце для будь-яких зустрічей. Зал вміщує до 70 учасників.
Обладнаний необхідною сучасною технікою, він ідеально підходить для проведення
семінарів, тренінгів, конференцій та будь-яких ділових зустрічей.
Презентабельний вигляд та сучасний дизайн створюють ділову, і в той самий час,
невимушену атмосферу, для різнопланових заходів.
Як Ви плануєте захід, що передбачає велику кількість учасників,
Якщо
(концерт, шоу, покази, семінари та конференції тощо)
можете скористатися ще одним чудовим місцем, а саме – подіумом.
Тут з легкістю можна розмістити понад 350 учасників.
Подіум розміщений на 3-му поверсі Вінницького Універмагу.
Після завершення офіційної частини є можливість замовити бізнес-ланч або ж
продовжити зустріч в ресторані «Фараон».

тел.: (067) 432 52 66, (093) 182-68-88

6

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

7

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

8

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ВЕСІЛЬНІ СТАРОСТИ

У народі кажуть: «Як пройде весілля,
таким буде й життя». Адже весілля - це
не просто веселе гуляння, а своєрідне
обрядове дійство. Традиційне українське весілля складалось і відшліфовувалось століттями, а тому обрядові дійства мали чіткий порядок і вимагали
присутності певних людей, і це залишилось незмінним і в наш час.
Одними з головних дійових осіб
були старости. Вони, до появи тамади,
фактично виконували роль ведучих
на святі. Зараз, звичайно, їх обов’язки
дещо спростились, але без них весілля
не відбудеться. Як і раніше, їх обирають серед родичів, та перев’язують вишитим рушником, або чіпляють букетик, відмінний від інших.

В минулі часи, коли старости
обов’язково брали участь у заручинах,
саме вони просили батьків нареченої
дати згоду на шлюб, тим самим виконуючи роль посередників. А після усіх
домовленостей, старший староста накривав рушниками хліб, клав на нього
руку дівчини, зверху - руку хлопця, і
поєднував їх рушником. Після цього,
молода перев’язувала усіх старостів
рушниками, а присутніх обдаровувала
хустками, полотном або сорочками.
Тоді дівчина і хлопець вважалися зарученими і вже не мали права відмовись
від шлюбу. А коли, все ж таки трапля-

лась відмова, то це вважалось безчестям і за це сплачувалось відшкодування матеріальних витрат та «за образу».
Зараз, такий обряд відійшов у минуле
або носить суто символічний характер.

Проте, і без цього обов’язку, старостам роботи вистачає. Так, старший
староста зранку повинен прийти до нареченого додому, і разом з ним просити благословення у батьків. По дорозі
до нареченої, а потім і до церкви, саме
він має нести весільний коровай. І разом з нареченим він повинен просити
батьків нареченої благословення. Під
час застілля, зазвичай, старостам належить ходити поміж гостями, знайомлячи родичів нареченої та нареченого
між собою, і лише деколи пригублювати чарку. Традиційно їхнім обов’язком
є поділ весільного короваю між гостями. Потім старости можуть висловити
подяку гостям від імені батьків молодих, але зараз це робить тамада.
Звичайно, у кожній місцевості
обов’язки старости можуть різнитись,
але ці є основними. І навіть тепер, коли
традиції потроху відходять у минуле,
старостам відводиться почесне місце у
весільному обряді.
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начальник Вінницького міського
відділу ДРАЦС
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МАСТЕР МАРТИНИ УКРАИНА

Компания “Мастер Мартини Украина» существует на Украинском
рынке более 10 лет и извесна на своей родине в Италии, как большой
концерн по производству кондитерских ингредиентов. Наше представительство в Винницкой, Хмельницкой
и Житомырской областях дает возможность предложить Вам кондитерские изделия на базе продуктов
выше указаной компании, а так же
является оптовым поставщиком для
кондитерских цехов. Мы стараемся
двигаться в разных направлениях,
и поэтому развиваем и наш украинский рынок, соответственно натуральность и ручная робота – это
наша гордость.
Изготовление свадебных, юбилейных, корпоративных и конечно же
детских тортов и пироженых – это
особенный вид кондитерского искуства, которым в совершенстве владеет компания «Мастер Мартини» в
Виннице. Когда автор работает над
каждым изделием, он вкладывает в
него свою душу. От енергетики человека зависит многое, верите Вы в это
или нет, ведь короваи пекут только
с хорошым настроением и при этом
мысленно посылая молодой паре
пожелания счастья и любви. То же
самое происходит и с другими сладкими изделиями на свадьбе, ведь они
должны дарить людям удовольствие
и наслаждение. Свадебный торт в
один или несколько ярусов, с использованием подставок или без, белоснежный или тропически-яркий,
главное, что он будет именно таким,
каким хотите его видеть Вы.
Изюминкой прошлого и нынешнего годов является кенди – бар
(Candy bar), или, по-русски, сладкий
бар, – это изящно сервированный и
стильно декорированный фуршетный стол со всевозможными сладостями. Шоколад и мармелад, драже

и марципаны, зефир, безе и другие
кондитерские изделия, разложенные
по красивым баночкам и подносам,
украшенные оригинальными дизайнерскими аксессуарами, станут
необычным элементом любого торжества и помогут раскрыть его тему.
Соответственно каждая пара комплектует его по стилистике своего
праздника.
И если подытожить всё выше сказанное, то каждый свадебный торт
– это отдельная эксклюзивная история.

Наш мастер встречается с парой,
учитывает их пожелания, колористику и стилистику праздника. И только
потом рождаются наши сладкие шедевры. Мы уверены, что способны
удовлетворить любые Ваши идеи.
Торт на свадьбе – это, наверное,
третья по значимости «персона»
после жениха и невесты. Именно
поэтому «Мастер Мартини» прикладывает максимум усилий, что бы
неповторимое завершение вечера
стало прекрасным началом Вашей
новой жизни.
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ЗБЕРЕЖІТЬ ЛІС

Ось і прийшло таке довгожданне, тепле
та благодатне літо! У цю пору дуже хочеться виїхати в ліс чи до річки з усією сім’єю чи
друзями. Але часто люди забувають елементарні правила пожежної безпеки. Відтак,
нерідко такі прогулянки закінчуються лихом для зеленого багатства лісу і великими
проблемами для лісників.
Причинами виникнення пожеж у лісі
здебільшого є байдужість і безтурботне
ставлення людини до природи: непогашені
багаття, кинуті в суху траву недопалки
цигарок, а також дитячі пустощі з вогнем.
Особливо різке збільшення кількості лісових пожеж спостерігається у період свят і
вихідних днів, коли багато людей іде відпочивати на природу.

Тому хочеться нагадати, що забороняється впродовж пожежонебезпечного періоду:
розведення багать у лісі; заїзд на територію
лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів; відвідування населенням
хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за
умовами погоди; палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати
з люльок гарячий попіл; випалювати траву
та інші рослинні рештки на землях лісового
фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
У разі коли ви опинилися в осередку пожежі: не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний бік. Рухайтесь
проти вітру, закривши голову і обличчя
одягом; з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, пер-

пендикулярно напряму поширення вогню;
якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину,
ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим
одягом і дихайте повітрям, що над самою
поверхнею землі, рот і ніс прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини; будьте
обережні в місцях горіння високих дерев,
вони можуть завалитися та травмувати вас;
після виходу із осередку пожежі повідомте
місцеву адміністрацію та пожежну службу
про місце, розміри та характер пожежі.
Також хочу згадати і про таку проблему,
як бездумне засмічення лісів. Такі сильні й величні ліси вразливі перед багатьма
небезпеками, а особливо потерпають через людей. Засмічення лісів та водоймищ
носить бездумний і хаотичний характер,
набуваючи статусу епідемії. Напевне, кожен, хто кидає на землю недопалок чи обгортку від цукерки, думає, що це дрібниця.
Але помножте її на сотні тисяч наших громадян, і отримаємо величезні гори сміття.
Навряд чи комусь сподобались би порожні
пластикові пляшки чи поліетиленові пакети, розкидані у вас по квартирі. То чому
ж така картина має бути в лісі, біля озера?
Саме сюди згодом повернетесь ви і ваші
діти, щоб дивитися на увесь цей непотріб.
А якщо це не переконує, то згадайте працівників лісового господарства, які мусять
прибирати все це за вами.
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РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НОТАРІУСІВ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
З 01 січня 2016 року набра- (раніше було свідоцтво про
ли чинності нова редакція право власності на нерухоЗакону України «Про дер- ме майно, що видавалося
жавну реєстрацію речових реєстраційною службою).
прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» (далі - Закон
№1952-ІУ), постанова Кабінету Міністрів України від
25 грудня 2015 року №1127
«Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
якою затверджено Порядок
державної реєстрації речо- З 01.01.2016 року спеціальвих прав на нерухоме май- ні бланки не використовуно та їх обтяжень, та нова ються, а отримання інфорредакція Закону України мації з Державного реєстру
«Про державну реєстрацію прав у паперовій формі
юридичних осіб, фізичних здійснюється за бажанням
осіб - підприємців та гро- заявника при сплаті 34 гримадських формувань», (далі вень. Така інформація буде
- Закон №75 5-IV). Статтею надрукована на звичайних
6 Закону №1952-ІУ встанов- аркушах паперу формалено, що нотаріус є суб’єк- том А4 без використання
том державної реєстрації спеціальних бланків, пронерухомості. Правовста- ставляння підпису та печатновлюючим
документом ки державного реєстратора.
при реєстрації права влас- Закон №1952-ІУ розмежоності на новостворені або вує повноваження нотаріуреконструйовані об’єкти са як державного реєстратонерухомого майна є рішен- ра прав на нерухоме майно
ня державного реєстратора у результаті вчинення но12
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таріальної дії з нерухомим
майном, та як державного
реєстратора без вчинення нотаріальних дій. Так,
п.5 ст. З Закону №1952-ІУ
встановлено, що державна
реєстрація права власності
та інших речових прав проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Державна реєстрація обтяжень речових прав проводится незалежно від місцезнаходження нерухомого
майна. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом
незавершеного будівництва
проводиться
нотаріусом,
яким вчинено таку дію.
Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться
у строк, що не перевищує
п’яти робочих днів (права
власності на підприємство
як майновий комплекс – 14
днів). Державна реєстрація
прав у результаті вчинення
нотаріальної дії нотаріусом
проводиться після завершення такої дії.

Статтею 9 Закону №
755-ІУ встановлено, що
нотаріус
є
державним
реєстратором
Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань. Розгляд
документів, поданих для
державної реєстрації та
проведення інших реєстраційних дій, здійснюється
державними реєстраторами
цього реєстру щодо юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих
для державної реєстрації та

проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та
святкових днів.

13

Курбатова Світлана Пантелеймонівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального
округу
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ГЕЛЬМІНТОЗИ – ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

На даний час відомо близько 300
паразитарних захворювань людини.
За даними ВООЗ, щорічно ними страждають більше 3 мільярдів людей у
світі. Але при наявності в організмі
глистів, симптоми не завжди явні, іноді
маскуються під інші захворювання
шлунково-кишкового тракту, печінки,
жовчних шляхів та інші. Перед нами
виникають наступні запитання: які
основні симптоми глистяної інвазії та
які шляхи їх проникнення в організм
людини? Усі гельмінтозні захворювання поділяються на кишкові (глисти та
їх личинки мешкають у кишківнику)
та позашлункові – у м’язах, легенях,
печінці, серці, мозку. Існує декілька
джерел попадання яєць гельмінтів в
організм людини: з ґрунту, води, прямий контакт з тваринами, перенесення
яєць мухами на продукти харчування,
вживання в їжу сирого - напівсирого
м’яса, риби, молока. Такі, як гострики,
можуть передаватися від людини до
людини контактним шляхом. Деякі паразити проникають в організм людини
при укусах комах.
Всім відомо, що глисти, в основному,
проблема дитячого віку, тому що захисні механізми організму в неповній
мірі сформовані, кислотність шлунку
низька. Пізнаючи світ, діти пробують
всі навколишні предмети не тільки руками, але і на смак, тому глисти дуже
складно визначити і знищити. Крім
того, окремі яйця гельмінтів можуть
передаватися новонародженому немовляті від матері. Слід пам’ятати, що
ніякі глисти не можуть розмножуватися в організмі людини, у кожного виду
є свій період життя після якого вони
гинуть. Наприклад, у гостриків тривалість життя лише кілька тижнів, у
аскарид близько року. Відкладені яйця
обов’язково повинні вийти з організму
людини або з калом, або на шкіру біля
ануса (гострики) в зовнішнє середовище, в ґрунт. Дозрівши поза організмом
людини та потрапляючи в нього знову,
починають активізуватися і паразитувати. Тобто, якщо виключити по-

вторне зараження, яке можливо тільки
при недотриманні правил гігієни та
профілактичних заходів, наприклад, у
випадку з гостриками, можливо позбавитись від глистів через 2-3 тижні без
лікування.
За спостереженням лікарів, кожна людина за своє життя хоч раз стає
«господарем» паразитів. Клініка гельмінтозів, зазвичай, протікає хронічно і
викликає в організмі людини ряд функціональних і органічних порушень.
Паразити здатні жити роками та ніяк
себе не проявляти. Клінічні ознаки залежать від виду глистів, їх кількості та
місця знаходження в організмі. Велике
значення має індивідуальна відповідь
організму людини на продукти жит-

тєдіяльності глистів, які вони виробляють або які виділяються при їх розпаді.
У дітей паразитують найчастіше
круглі глисти – аскариди, гострики,
волосоголовці. Перші симптоми з’являються через 2-3 тижні після зараження (хоча при аскаридозі, можуть бути
через 2-3 доби) та зазвичай загального характеру. Погіршується сон, часті
пробудження, знижується апетит, з’являються нудота, блювота, слинотеча.
Практично всі гельмінтози характеризуються головним болем, запамороченням, дратівливістю, стомленістю.
Дитина стає дратівлива, капризна,
іноді агресивна. Під час сну скреготить
зубами (явища бруксизму). Виникають симптоми дисфункції кишківника
– болі у животі різної інтенсивності,
які самостійно зникають, нестійкий
стілець, здуття. При трихінельозі –
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збільшення лімфатичних вузлів, болі у
м’язах, лихоманка. На шкірі з’являється
алергічна висипка, особливо це характерно для аскаридозу. При ентеробіозі
характерно нічний свербіж в анальній
ділянці. Усі ці симптоми тривають від
декілька днів до місяців та років. При
зараженні глистами небезпекою є те,

паратами. Лікар призначає лікування
глистів у людини тільки на підставі
аналізів, діагнозу, оскільки протиглисні ліки досить токсичні. При різних
гельмінтозах необхідні різні курси,
схеми лікування, враховується вік та
вага людини. Оскільки деякі засоби не
діють на личинки і яєць глистів виникає високий ризик реінвазії, тому курс
лікування необхідно повторювати через 2-3 тижні. Враховуючи високу епідемічну вірогідність глистяних інвазій
у дітей, труднощі діагностики, ВООЗ
рекомендує проводити профілактичні курси дегельмінтизації два рази на
рік. Усі небажані явища усуваються
призначенням сорбентів. Після проведеного курсу, слід призначати вітаміни, мікро-макроелементи, по показам
- ферменти, пробіотики.
Всі профілактичні заходи загальновідомі і загальнодоступні:
миття рук з милом,
підстригання коротко нігтів
дитині,
вологе прибирання приміщення, зміна натільної та постільної білизни,
дезінфікувати особисті предмети побуту дитини (іграшки, шкільне
приладдя),
миття під проточною водою
овочів, фруктів, зелені,
правильна термічна обробка
риби, м’яса, молока,
не вживати сиру воду з природних джерел,
не купатися в невідомих водоймах, гратися у відкритих пісочницях,
проводити профілактику та
лікування глистів у домашніх тварин,
при наявності гельмінтозу в
одного з членів сім’ї треба проводити
лікування у всіх інших членів родини.

що при наявності однієї особи паразиту в кишківнику, гельмінтоз дуже часто
протікає безсимптомно.
При будь-якій підозрі на глистяну
інвазію слід обов’язково звернутися до
лікаря, а не займатися самолікуванням.
Діагноз підтверджується аналізом калу
на яйця глистів, дослідженням крові.
Якщо при першому аналізі калу яйця
гельмінтів не виявлені, а за клінічними даними існує висока імовірність
зараження, аналізи повторюють кілька
разів поспіль.
Як позбутися від глистів людині? На
сьогоднішній день в арсеналі лікаря
понад 10 антигельмінтних препаратів,
які мають специфічну активність по
відношенню до різних видів глисті, від
вузького до широкого спектру дії. У
даний час, перелік засобів достатньо
широкий: хіміопрепарати, фітотерапія,
гомеопатичні засоби. Кожен препарат Сторожук І.В., доцент кафедри педіатрії
№2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
має свої покази та протипоказання до
призначення. Добре відомі протиглисні Шаламай М.О., доцент кафедри педіатрії
№2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
властивості цибулі, часнику, гарбузоВінницький національний медичний
вого насіння, грецького горіха, гранату,
університет ім. М.І. Пирогова
звіробою, полину, пижми. В Україні поВінницька обласна дитяча клінічна
над 70 видів різних гельмінтів і кожен
лікарня
вид слід виводити спеціальними пре-
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ДІЄТА ЧИ НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ?
Надмірна вага є пусковим механізмом багатьох захворювань, і деякі з
них у прямому сенсі слова загрожують
життю. Втім, боротьбу з зайвими кілограмами люди переважно починають
через стурбованість не так своїм здоров’ям, як зовнішнім виглядом.
Кіно, реклама, сучасне мистецтво
постійно нагадують: успішна людина
- це струнка людина. Частина правди в цьому є: здоровій людині справді
легше досягти успіху, адже вона більш
працездатна, легше переносить емоційні та фізичні навантаження, рідше
пропускає роботу через проблеми з самопочуттям, має цілком презентабельний вигляд. Натомість, надмірна вага
і міцне здоров’я - речі не сумісні, і це
підтверджує медицина.
Чому ж більшість людей з надмірною вагою так і залишаються при своїх
зайвих кілограмах? Невже не хочуть
стати привабливими, успішними та, з
рештою, здоровими? Звичайно, хочуть.
Але не так уже й легко позбутися накопичуваних впродовж років кілограм.
І проблема не в тому, що дієти погані.
Найбільша провина за те, що «скинуті»
кілограми повертаються з фантастичною легкістю, або навіть приростають
у порівнянні з «до дієтним періодом»,
лежить на харчовій поведінці самої людини, на її звичці неправильно харчуватись.
Дуже часто можна почути: «у мене
така конституція, я не можу бути худим (або худою), бо спадково схильний
(чи схильна) набирати зайву вагу». Сучасні медичні підходи досить жорстко
трактують цю «спадковість». Одним із
факторів, що сприяє ожирінню, є нераціональне, надмірне харчування жінки
під час вагітності та годування дитини
груддю. Поширене в народі переконання, ніби вагітна повинна їсти «за двох»,
з рештою призводить до проблем зі
здоров’ям у матері та дитини. Розвиткові ожиріння в дорослому віці сприяє
перегодовування малечі. Коротко, цей
механізм можна пояснити так: жирова
тканина формується, починаючи з 30го тижня вагітності і до першого року

життя. Харчування вагітної визначає
кількість жирових клітин у дитини.
Якщо харчування надмірне, у плода
стимулюється надмірний розвиток
жирових клітин. Впродовж першого
року життя збільшується кількість жирових клітин та їх розмір. Чим більш
надмірним є харчування дитини, тим
більшим буде розмір жирових клітин,
і тим з більшою швидкістю зростатиме
вага дитини, а потім і дорослої людини. Тому, шановні майбутні мами, ніколи не їжте «за двох», якщо не хочете в
майбутньому мати подвійних проблем.
І не дозволяйте собі виправдовувати
безуспішну боротьбу із зайвою вагою

«спадковістю», «конституцією» чи словами «я й так мало їм, але чомусь не
худну». «Спадковість» - це часто сімейна звичка їсти багато: перше, друге,
хліб, пиріжки, солодке, компот – і все
не встаючи з-за столу.
Але саме лише зменшення кількості їжі
проблеми ожиріння не вирішує. Чому?
Тому що спрацьовує механізм, передбачений природою на випадок «голодних часів».
Щойно людина з надмірною вагою
починає обмежувати себе в кількості
їжі, організм вирішує, що настали голодні часи і треба берегти ресурси,
тобто жирову тканину. У далекому минулому така властивість організму забезпечувала людській істоті виживання за відсутності їжі. Тепер завдяки
цьому механізмові голодна людина із
зайвими кілограмами з розпачем бачить, що її вага не зменшується а ні на
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100 грамів.
Тож відмова від їжі або значне зменшення її кількості не гарантує перемоги над ожирінням. Тут діє правило
«щоб схуднути треба їсти».
Що саме треба їсти та в яких кількостях? На ці запитання дають відповіді
численні дієти, тобто режими харчування. Однак поняття «дієта» в жодному разі не передбачає відмову від їжі.
Переважно йдеться про обмеження
кількості вуглеводів у щоденному раціоні (дієта Аткінса, кремлівська дієта),
однак є також системи харчування, що
передбачають схуднення за умови вживання великої кількості хліба з житнього борошна грубого помолу, вживання
продуктів відповідно до групи крові,
розподілу страв на білкові та вуглеводні (так зване «роздільне харчування»)
і навіть вживання великої кількості
алкоголю у поєднанні з білками (дієта
Бентінга). Кожна з систем харчування
має свої особливості. Наприклад, велика кількість білків (вона передбачена
більшістю дієт) за наявності хвороб
органів травлення призводить до утворення гнилісної мікрофлори в кишках
і, як наслідок, - підвищення токсичного
навантаження на печінку. До певних
ризиків призводить і дуже низька кількість вуглеводів у раціоні (як-от у кремлівській дієті). Дієта Аткінса, що передбачає досить високий вміст жирів,
може впливати на гормональний фон
у жінок. Тобто ризиків досить багато, і
не завжди можна передбачити наслідки
дотримання тієї чи іншої дієти. Зважаючи на те, що практично кожна людина
з ожирінням у більшості випадків має
проблеми зі здоров’ям, складно передбачити, якими будуть для неї наслідки
радикальних змін у раціоні. Саме тому
лікарі рекомендують пройти повне медичне обстеження, перш ніж починати
битву за схуднення. Ідеальний варіант
– знайти дієтолога, який допоможе
скласти раціон саме для вас. Адже кожній людині потрібна її власна «дієта»,
якої слід дотримуватися впродовж
усього життя. Тільки за такої умови
зайві кілограми більше не повернуться. А зважаючи на тривалість процесу,
важливо, щоб харчування було повно-

цінним, забезпечувало організм усіма
необхідними поживними речовинами,
вітамінами і мінералами.
Боротьба із зайвими кілограмами
зрештою має перетворитися на відвойовування свого права на нормальну
вагу. На жаль, багато хто зазнає поразки у двобої зі своїми звичками. Щойно
перемагають звички «заїдати» поганий
настрій солодощами, наминати за раз
пів торта, їсти картоплю з білим хлібом, серед ночі підхоплюватися й бігти
до холодильника, дієта перестає працювати – якою б ефективною вона не
була. Але в тому, що вона не працює,
винне наше небажання змінюватись на
краще й прагнення отримати все і одразу. А так, на жаль, не буває.
ДІЄТА: Раціон, підібраний за кількістю, складом, калорійністю та способом кулінарної обробки. Що означає
«харчуватися правильно»?
Це дуже просто. Потрібно:
не переїдати;
їсти тільки тоді, коли хочеться
їсти;
їсти регулярно, 3-4 рази на
день;
відмовитися від страв та продуктів, які не приносять жодної користі, але роблять нас важчими. Це солодка газована вода, будь-які солодощі
та здоба, картопляні чіпси, переважна
більшість страв з ресторанів швидкого
харчування, консерви (вони шкідливі
через високий вміст солі). З алкогольних напоїв найбільше додає ваги пиво,
тож і від нього варто відмовитися;
готувати вдома, їсти свіжі
страви;
обов’язково вживати багато
овочів і фруктів;
пити достатньо негазованої
чистої води;
не обманювати себе словами
«я дуже рідко таке їм»;
їсти різноманітні, смачні страви, що містять усі необхідні організму
речовини. Будь-які тривалі обмеження
в їжі можуть негативно вплинути на
стан здоров’я.
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Северин О. В., лікар-ендокринолог
ВОКЕЦ

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

ЗАМКОВА ЛАВКА

В нашей динамичной, полной
стрессов, реальности, просто
неизбежно случаются непредвиденные ситуации. Потеряли
ключи, захлопнули внутри, их
украли. И оказывается человек
перед проблемой, ругая себя.
Проблему всегда легче предупредить, чем устранить.
Давайте разберемся, что такое
замок? Это запорное механическое устройство, назначение
которого — охрана вашего имущества. Если замок сложный и
качественный, процент вероятности взлома минимален, если
же дешевый ширпотреб - возрастает в разы. Открыть возможно все, другое дело, сколько
времени это займет и будет ли
шум при взломе. Вместе с замком вы покупаете время, именно этот фактор и останавливает
злоумышленников.

Придерживаясь
нескольких
простых правил, возможно избежать неприятностей, сохранив свое время, деньги и нервы.
Вовремя делайте дубликаты
ключей и не храните их за этой
же дверью, иначе их смысл теряется. Начал подклинивать за-

мок — меняйте его или несите
мастеру на ревизию. При наличии в конструкции замка функции “ночник”отключите ее, если
у вас: пожилой пенсионер, дети
до 5 лет, собаки, так как в закрытом положении «ночника»
дверь снаружи не отпирается
даже при наличии ключа. Если у
вас первый или последний этаж,
избегайте замков, которые открываются изнутри без ключа.
Зашли в окно непрошеные гости
— пусть в окно и выходят. Не облегчайте им жизнь. Если замок с
сердцевиной, закройте его броненакладкой, это значительно
усложнит взлом.
А теперь немного полезной
информации для всех автомобилистов. На сегодняшний день
практически в каждой семье
есть автомобиль. С каждым годом противоугонные системы
усложняются и сам ключ содержит все больше информации;
пробег, код иммобилайзера, номер кузова авто и т.д. В связи с
этим относитесь к авто ключам
бережно, всегда имейте запасной
на случай потери или поломки,
ведь дубликат сделать дешевле.
Не оставляйте ключ в машине,
т.к. при определенных обстоятельствах авто может закрыться
с ключом внутри. Не доверяйте
изготовление ключа случайным
людям, позарившись на цену.
Так же, как и машину, замок
следует периодически обслуживать. Производители, на се-
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годняшний день, стараются все
удешевить, а от этого страдает
качество. Если на старых моделях замки служили десятилетиями, то на новых моделях,
иногда, выходят из строя через
год. Поэтому, по возможности,
два раза в год, весной и осенью,
залейте все замки (кроме зажигания) смазкой, типа ВД 40 и в
каждой скважине поработайте ключом. В замке багажника
(если есть) делайте это чаще, т.к.
вероятность загрязнения выше.
Никогда не заливайте никакую
смазку в замок зажигания, даже
если он начинает плохо работать. Лучше сразу обратитесь в
специализированную мастерскую, в противном случае может
заклинить. Выполнение этих
простых советов поможет вам
сохранить исправность вашего
автомобиля. Наши мастера всегда готовы оказать консультации
по телефону по интересующих
вас вопросам, а так же, при необходимости осуществить выезд
на место.

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО
УТРИМАННЯ

Безліч питань, особливо у людей похилого віку, виникає щодо договору довічного утримання.
За договором довічного утримання
(догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх
частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін
чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або)
доглядом довічно.
Цей договір має такі особливості:
- майно переходить у власність набувача, проте розпоряджатися таким майном
набувач за життя вiдчужувача не зможе,
оскільки при посвідченні договору довічного утримання (догляду) накладається
заборона відчуження майна в установленому порядку, про що робиться напис на
всіх примірниках договору;
- зобов’язання з довічного утримання
мають особистісний характер, оскільки
встановлюються щодо конкретно визначеної фізичної особи;
- договір довічного утримання може
бути укладений на користь третьої особи
(утриманця), якій набувач повинен надати довічне утримання та догляд;
- цей договір носить тривалий характер
та вимагає від набувача постійного і систематичного виконання своїх обов’язків.
Вартість договору довічного утримання може виражатися не тільки в грошовій
сумі, а й у матеріальному забезпеченні в
натурі. Матеріальне забезпечення, яке
отримує відчужувач щомісячно, може
визначатися в грошовій сумі, яка у свою
чергу підлягає індексації у встановленому законі порядку.
У разі розірвання договору у зв’язку
з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають
істотне значення, суд може залишити за
набувачем право власності на частину
майна, з урахуванням тривалості часу,
протягом якого він належно виконував
Сервисный центр «Замкова лавка», свої обов’язки за договором.

Пирогова, 31 ТЦ «Бастилия» (0432) 53-6691; (096) 374-80-74; (093) 612-33-22;
(067) 587-09-08
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Ольга Борисівна Білоус,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального
округу
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ
26.11.2015 був прийнятий Закон
України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», який набрав
чинності 01.01.2016.
Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів. Державна реєстрація
права власності на підприємство як
єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14
робочих днів. Державна реєстрація
обтяжень речових прав проводиться
у строк, що не перевищує 24 годин,
крім вихідних та святкових днів, з
моменту прийняття заяви. Державна
реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться після завершення такої дії
у межах строків, встановлених частинами першою та другою цієї статті.
Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року,
в якому подаються відповідні документи для проведення державної
реєстрації прав, та округлюється до
найближчих десяти гривень.
Вищезазначені зміни спрощують
процес державної реєстрації та є
важливим кромок до децентралізації
та демонополізації адміністративних
сервісів у сфері державної реєстрації
прав на нерухоме майно.
Оксана Миколаївна Бєлая,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального
округу

ПРО ПОДІЛ НЕРУХОМОГО
МАЙНА ТА ВИДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ ЯК
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА СПІЛЬНОЇ
ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ.

Право спільної власності може бути спільним сумісним, без визначення часток так і
спільним частковим, з визначенням часток
кодного із співвласників.
Співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що перебуває у спільній
сумісній власності так і спільній частковій
власності.
Майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між
співвласниками за домовленістю між ними.
У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності
на нього припиняється.
На відміну від вказаного вище положення
цивільного законодавства, яке надає право
співвласнику майна здійснювати його поділ
у натрі, що регулює земельні правовідносини, передбачено, що учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення
належної йому частки із складу земельної
ділянки як окремо, так і разом з іншими
учасниками, які вимагають виділення.
Поділ в натурі майна, яке перебуває у
спільній частковій власності, може бути здійснено за домовленістю між співвласниками,
шляхом укладання договору про поділ нерухомого майна, який повинен бути вчинений
у письмовій формі з обов’язковим його нотаріальним посвідченням учасниками правочину.
Проте, в тому випадку, якщо один із
співвласників виявив бажання, незалежно
від його мотивів, здійснити поділ у натурі
майна, що перебуває у спільній частковій
власності, однак інший співвласник перешкоджає йому в реалізації такого права
будь-яким шляхом, що унеможливлює досягнення домовленості між ними щодо укладання договору про поділ нерухомого майна,
такий співвласник має право на звернення до
суду з відповідним позовом про поділ (виділ)
спільного майна в натурі і таке право підлягає судовому захисту.
Ірина Іванівна Павлюк,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального
округу
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Нашій донечці 1рік і 3 місяці, вона з народження не чує. Дівчинка енергійна, весела, розумненька... розвивається до6ре...але
не говорить....тому що втрата слуху дуже
велика - 5 ступінь, а це уже повна глухота...
Слухові апарати нам не допоможуть, вони
не в силах компенсувати таку глибоку втрату слуху і дати можливість дівчинці повноцінно розвиватись .
Хочеться всього найкращого нашим діткам. І ми хочемо щоб наша донечка чула і
говорила. Ми хочемо почути ніжне «мама»
та «тато». І ми можемо це почути, але потрібна операція по вживленню кохлеарного імпланта, яка коштує 24,100 євро. І тоді
наша Настуся буде чути і говорити, як усі
дітки. Ми не хочемо щоб вона відрізнялася
від інших діток.
На даний час операції не проводять за
державний рахунок і залишається тільки
сподіватися на себе, а для нашої родини це
просто величезна сума, яку ми не в силах
зібрати самостійно... А зараз найкращий
час ро6ити операцію, щоб були хороші результати її потрі6но зро6ити до 2 рочків.
Тому просимо допомоги у всіх не байдужих. Будемо вдячні за будь-яку надану
вашу допомогу, яка дасть можливість нашій
донечці чути і навчитися розмовляти. Благаємо не залишати нас у біді, та допомогти!
Самим зібрати таку суму не можливо. Допоможіть нам, 6удь ласка!!!!
Усі документи , підтверджуючі діагнози ,
рахунок на операцію усе є.
Група Настусі:
vk.com/club117642704
мама Марія - +38 (097) 146-50-91
рахунок в Приват банку
4149 4978 5164 3942 ( гривневий),
отримувач Купцова Марія
Володимирівна

ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТУ,ЩО
ГРОМАДЯНИН Є ЖИВИМ, ТА
ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ ЙОГО
В ПЕВНОМУ МІСЦІ

Згідно зі ст.80,81 Закону України
«Про нотаріат» нотаріуси посвідчують факт, що громадянин є живим
та перебування його в певному місці.
Необхідність одержання такого свідоцтва може виникнути у громадянина з
різних причин. Підтвердження факту,
що громадянин є живим, може бути
необхідним в зв’язку з одержанням
пенсії або спадщини в іншій країні.
Факт, що громадянин є живим, чи
перебування його в певному місці,
нотаріус посвідчує після усного звернення до нього фізичної особи з паспортом, але в разі хвороби або з інших причин, можлива видача такого
свідоцтва й поза приміщенням , що є
робочим місцем нотаріуса.
Факти, що малолітня дитина,
недієздатна фізична особа є живою чи
перебуває в певному місці, посвідчуються за усним зверненням її законних представників (батьків, усиновлювачів, опікуна).
Факти, що неповнолітня дитина,
фізична особа, цивільна дієздатність
якої обмежена, є живою чи перебуває
в певному місці, посвідчуються за їх
усним зверненням та за згодою на це
законних представників (батьків, усиновлювачів, піклувальників), викладеною з дотриманням вимог законодавства щодо посвідчення правочинів
за участю неповнолітніх, а також осіб,
над якими встановлено піклування.
На підставі підтвердження вищезазначених фактів, нотаріус видає
заінтересованим особам відповідні
свідоцтва.
Мультян Валентина Миколаївна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського нотаріального
округу
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ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ
НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

30 квітня 2016 року набрала чинності
Постанова Кабінету Міністрів України від
27.04.2016 №319 „Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»,а саме:
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22.09.1997 року № 1050, зі змінами).
Відповідно змін до порядку надання
житлових субсидій:
1. Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати
за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм
не нараховуються відповідні пільги.
2. До переліку послуг, на оплату яких призначається субсидія, включено послугу з управління будинком.
3. Доповнено норму щодо призначення за
рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, умовою щодо
нарахування цій особі плати за житлово-комунальні послуги.
4. Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три
місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування
розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.
Відтепер субсидія розраховується на підставі
доходу осіб за попередній календарний рік, а
субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, - на підставі доходу за
перші три квартали попереднього календарного року.
5. Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб
- підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку, до:
двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для платників єдиного податку першої групи;
трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
- для платників єдиного податку другої групи,
чотирьох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, - для платників єдиного податку третьої
групи.
6. Субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням
до кінця опалювального сезону, але не більше
ніж на 12 місяців.
Оскільки згідно з Положенням опалюваль-

ний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії
на оплату житлово-комунальних послуг, які
будуть призначатися у травні 2016 року - квітні 2017 року (у тому числі на наступний період
без звернення громадян), будуть призначені
до квітня 2017 року включно.
Субсидія для відшкодування витрат на
придбання твердого палива та скрапленого
газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу на наступний
період без звернення громадян. У зв’язку з
цим якщо субсидія на придбання твердого
палива і скрапленого газу особам, які отримували субсидію у 2015 році, не призначена
на 2016 рік до набрання чинності Постанови, для її призначення має бути подана заява
і декларація. При цьому субсидія на оплату
житлово-комунальних послуг розраховується
з січня 2016 року.
7. Передбачено можливість подання заяви і
декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких
відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця.
Якщо заявник не підписав заяву і декларацію
в зазначений строк, мають бути подані нові
заява і декларація.
8. Перелік випадків, у яких проводиться перерахунок субсидії без звернення громадян,
доповнено наступними:
зміна соціальних нормативів використання житлово-комунальних послуг;
нарахування плати за централізоване опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.
9. Постановою передбачено повернення до
державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями
послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного
газу або 150 кВт в енергії для індивідуального
опалення), яка зараховується виробником/
виконавцем послуги як оплата послуги, у тому
числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
10. Відповідно до Постанови громадяни, яким
призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,

зобов’язані щомісячно сплачувати вартість
фактично спожитої послуги з урахуванням
розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів
послуг.
Л. Циба,
заступник начальника управління
праці та
соціального захисту населення
Вінницької РДА
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КЛУБ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Інколи дуже важко знайти вчителя, який
Зі свого життєвого та батьківського до- би не лише знав предмет, а й зміг би навчисвіду хочу поділитися з Вами думками ти Вашу дитину.
щодо навчання в сучасній школі наших Працюючи в системі освіти понад 30
дітей. Мої дочка та син навчалися в най- років, я бачу ситуацію зсередини, знаю кокращих школах міста Вінниці, і я до цього ефіцієнт корисної та якісної дії вчителів.
часу безмежно вдячна вчителям, котрі до- Саме тому, щоб дати Вашим дітям більше
помагали їм у навчанні. На сьогодні вони шансів опанувати шкільними предметауспішно закінчили навчання у європейсь- ми було створено Клуб обдарованих дітей
“ECbridge”. До співпраці ми запросили найких вишах та працюють за кордоном.
Але якою б найкращою не була Ваша кращих вчителів з іноземних мов, фізики,
школа, не факт, що Ваша дитина є здіб- математики, української мови, які навчаною до тих наук, які вивчаються у школі. ють дітей своїм фахам легко та захопливо,
Не завжди тип інтелекту Вашої дитини (це готують їх до ЗНО та ДПА.
те як вона запам’ятовує інформацію), збі- Друга ціль нашого закладу - велика увагається з типом інтелекту вчителя (це те як га приділяється вивченню іноземних мов
навчає вчитель) – і ось тут починаються – наше палке бажання дати дітям знання
іноземної мови на академічному рівні для
проблеми.
Я з власного досвіду затямила собі, що вступу в університети Європи. Не є седитину протягом всього навчання в школі кретом, що в багатьох країнах Євросоюзу
необхідно «вести» - спостерігати, цікавити- вища освіта є безкоштовна. Для того, щоб
ся її проблемами та успіхами, допомагати вступити туди, необхідно лише здати еквідразу, як тільки з’являються труднощі. замени з англійської (німецької мови) на
Саме тому, у сина було два додаткових вчи- певний рівень. На рахунку наших вчителів
теля з фізики, математики та другої іно- є велика когорта випускників шкіл, які здаземної мови. І це дало свої позитивні ре- ли такі екзамени та успішно навчаються
зультати – на першому курсі університету та працевлаштовуються за кордоном. Ми
у Нідерландах, коли всіх першокурсників надаємо повний спектр послуг по вступу
протестували на знання математики, мій Вашої дитини до закордонних вищих насин та ще один студент з Німеччини от- вчальних закладів.
римали 9,2 бали з десяти. Я пишаюся цим, Інша пропозиція щодо вивчення інотому що це є результатом кропіткої роботи земних мов – це навчання дорослих. Не
вчителів, але це є і результатом правильно секрет, що багато наших співвітчизників
вибраної батьківської стратегії щодо під- виїжджають на роботу за кордон. Не раз
доводилося з ними зустрічатися у Великій
тримки своєї дитини.
Про що я хочу сказати, любі батьки? Британії, Швеції, Нідерландах, Франції та
Роки навчання в школі – це найкращі роки інших країнах. Скажу одне – та людина, яка
опанування знань, діти цього віку дуже до- володіє мовою свого працедавця, є більш
бре запам’ятовують будь-яку інформацію. успішною, тому що вона може домовляВажливо не згаяти цей час, не запізнитися, тися з ним, вона не почуває себе меншоне пропустити момент коли дитині потріб- вартісною, а навпаки – професіоналом зі
на Ваша допомога. Тому що чим більше від- знанням мови, який якісно може виконуставання, тим важче надолужити його. Не вати ту чи іншу роботу за достойну плату.
секрет, що сьогодні середня школа перебу- Наш заклад також має змогу допомагаває в постійних реформах: зміна програм, ти Вашій дитині у навчанні в початковій
підручників, підходів – всі ці турбулент- школі. Адже для першокласника початок
ності не завжди сприяють якості навчання. навчання в школі – це перша життєва кри-
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за, яку різні діти переживають по різному.
НОВІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВНУ
Якщо дитина не підготовлена якісно до РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ
школи, ця криза глибшає, у дитини виниНА НЕРУХОМЕ МАЙНО.
кають труднощі у навчанні. Ви і Ваш малюк
З 01 січня 2016 р. вступили в силу нові
нервуєте з виконанням домашніх завдань, зміни в державну реєстрацію речових
часто цей процес супроводжується слізь- прав на нерухоме майно. Зупинимося
ми і т.д. Це відбувається не тому, що Ви не на підставах, з яких державний реєстралюбите свою дитину, у більшості випадків тор відмовляє в державній реєстрації
– Ви не вмієте правильно пояснити ди- речових прав.
Вказана норма регулюється ст. 24 Затині матеріал так як це пояснює вчитель
кону України «Про державну реєстра– фахівець. У нас є чудовий вчитель по- цію речових прав на нерухоме майно та
чаткових класів, яка вселяє почуття успіху їх обтяжень»
у своїх дітей через що підвищується їх саВідмова у державній реєстрації прав
мооцінка, вони стають успішними у своє- 1. У державній реєстрації права може
му класі – а це означає, що і криза для них бути відмовлено в разі, якщо: заявлене
минає непомітно. Коли я запитала одного право не підлягає державній реєстрації
із таких учнів, який займається у нас мате- відповідно до цього Закону; нерухоме

матикою (3 клас) чи все у нього добре, він
відповів, що не добре, а ВІДМІННО! При
тому, що займається він у нас лише декілька місяців. Це дуже висока оцінка нашої
роботи.
Підсумовуючи, хочу побажати Вам, любі
батьки, турбуйтеся про своїх малюків, допомагайте їм у навчанні, плануйте їхнє
майбутнє і робіть це вчасно! Я бажаю Вам
правильних та вчасних рішень.
З повагою Валентина Гусева,
директор Клубу обдарованих дітей
“ECbridge”,
кандидат педагогічних наук.
Наша адреса: Набережний квартал, вулиця Київська 29, 8 секція.
Тел. (097) 241-41-61, (063) 128-41-64

майно або більша за площею його частина перебуває в іншому реєстраційному (кадастровому) окрузі; із заявою
про державну реєстрацію звернулася
особа, яка відповідно до цього Закону
не може бути суб’єктом права власності
на даний об’єкт нерухомого майна або
представником такого суб’єкта; подані
документи не відповідають вимогам,
установленим цим Законом та іншими
нормативно-правовими актами, або не
дають змоги установити відповідність
заявлених прав документам, що їх посвідчують; заяву про державну реєстрацію права власності відповідно до правочину про відчуження нерухомого
майна було подано після державної
реєстрації обмежень, вчинених щодо
цього майна; заявлене право власності
або інше речове право вже зареєстроване.
2. Відмова в державній реєстрації прав із
підстав, зазначених в абзаці четвертому
частини першої цієї статті, не позбавляє
особу права повторно звернутися із заявою за умови усунення підстав для відмови у державній реєстрації прав.
3. Відмова у державній реєстрації прав з
підстав, не передбачених цим Законом,
заборонена.
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ АКУМУЛЯТОРІВ
(НЕЙМОВІРНЕ ПОРУЧ)

Всім нам давно відомий такий
пристрій як акумулятор. Він все
більше застосовується у різних галузях людської діяльності. Практично кожний з нас має у себе
пристрій, в якому використовується акумулятор, починаючи з побутових приладів, закінчуючи всіма
видами пересувної техніки: автомобілями, тракторами, військовою
технікою і таке інше. З цього можна
зробити висновок, що надійний та
довговічний акумулятор потрібен
майже кожному з нас.
Тепер давайте проаналізуємо ситуацію на ринку, що нам пропонують виробники акумуляторів, на
скільки відповідає ціна якості тієї
продукції що ми купуємо?

Спочатку хочу звернути увагу
на те, що за 2015 р. значно підвищилась ціна на кольорові метали,
а особливо на свинець - на 95% з
2014 року. Коливання грошової
одиниці також негативно вплинули на економічну ситуацію, а це в
свою чергу призвело до значного
підвищення ціни на акумуляторні
батареї. І як наслідок, ми маємо те,
що вітчизняні батареї, які ніколи не
відрізнялись особливою якістю, ми

змушені купувати за високою ціною. Відповідно ціна на більш якісний товар ще набагато більша. Наприклад, середня вартість АКБ, які
застосовуються на малолітражних
автомобілях (60 ампер годин), складає 1200 гривень і постійно зростає.
Для звичайного автомобіліста це
досить значна сума, особливо якщо
врахувати, що її треба замінювати
в середньому раз в два роки. А що
стосується підприємств, які мають
велику кількість автомобільної техніки, то ця проблема ще болючіша.
Тому що середня вартість батареї,
яка використовується у вантажній
техніці, становить 4000 гривень, і
майже завжди вони стоять в парі,
тобто дві штуки на кожному автомобілі. Виходячи з цього, можна
собі уявити, які суми в масштабах
великого підприємства витрачаються щороку. Виникає запитання,
чи є якійсь вихід з цього становища, чи можливо якось продовжити
строк служби автомобільної батареї, і тим самим заощадити значні
кошти?
Один із шляхів вирішення даної
проблеми пропонує українська фірма «ВІП Технології», яка розробила
і отримала патент на технологію,
що дозволяє значно продовжити
строк служби свинцево-кислотних
акумуляторів. Також треба відзначити, що ця технологія є досить дешевою та простою в використанні.
Давайте більш детально поцікавимося, особливостями даної технології в керівника підприємства
Швеця В.Я.:
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- Так, дійсно ця технологія є досить
унікальною і має багато переваг,
вона не тільки на багато продовжує
строк служби АКБ, а ще і покращує
електротехнічні
характеристики
акумулятора. Основа нашої технології полягає в тому, що нам вдалося змінити саму хімічну формулу процесу струмоутворення при
роботі АКБ. Хочу нагадати, що ця
формула протягом 170 років залишалася незмінною, і ще сьогодні багато людей вважають, що змінити її
неможливо. Але це вже є доведеним
фактом. Нова формула існує і на неї
отримано український патент, та
оформлено міжнародний патент,
захищаючий цю розробку в інших
країнах.
- Поясніть, будь ласка, чим відрізняється нова формула?
- Ще зі школи ми знаємо, що в основі роботи свинцево-кислотного
акумулятора лежить утворення
сульфату свинцю. І це є нормою,
але сам сульфат є діелектриком, і
з часом активна поверхня пластин
повністю вкривається кристаликами, які вже не можливо розчинити
під напругою, так АКБ виходить з
ладу. В новій же формулі сульфату
свинцю просто немає, там утворюється зовсім друга речовина, яка
по-перше, краще розчинюється під
напругою, а по-друге, здатна пропускати через себе струм. Таким
чином, акумулятор здатний працювати значно довше. Вже існують
акумулятори, для яких вперше була
використана ця технологія і які
працюють більше ніж десять років,
не втративши при цьому робочих
характеристик.
- Як практично виглядає ця техно-

логія і де нею можна скористатись?
- На практиці це виглядає дуже
просто, розроблена спеціальна
хімічна речовина, яка отримала
назву «МОДЕФІКАТОР ОМЕГА»,
що згідно інструкції добавляється
до вже існуючого електроліту і тим
самим змінює його хімічний склад
і відповідно формулу самого процесу струмоутворення. Процедура
ця досить проста, але за бажанням
можна звернутись і до спеціаліста.
До речі, вартість застосування даної технології не перевищує десяти
відсотків від вартості акумулятора.
Зараз на Україні та за її межами
активно будується мережа торгово-сервісних центрів, де можна
придбати продукти компанії та
отримати якісне обслуговування.
Хочу скористатись можливістю і
запросити до співпраці всіх хто
цікавиться новітніми технологіями
і має бажання на цьому заробити.
Це є дуже перспективна справа, а
головне, для того щоб почати цим
займатись не потрібно вкладати багато коштів. А ми в свою чергу допомагаємо з навчанням спеціалістів, з
придбанням обладнання, та здійснюємо рекламну підтримку. Більш
детально дивіться інформацію на
нашому веб-сайті.
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ХВОРОБИ ЦИБУЛІ

Цибуля, як і інші культури пошкоджується шкодочинними організмами.
Особливо небезпечною хворобою є
несправжня борошниста роса (пероноспороз), яка уражує цибулю протягом усього вегетаційного періоду.
Збудник
оміцетний
гриб
Рeronospora destructor. Джерелом інфекції є уражені багаторічні види цибулі, а також ріпчаста цибуля, сіянка
та ріпка, де зберігається грибниця.
Гриб може зберігатися також і на рослинних рештках.
Проявляється хвороба через 3 - 4
тижні після садіння цибулин. Уражені
рослини відстають у рості, листки
жовтіють і засихають. У вологу погоду листки вкриваються сірувато-фіолетовим нальотом. На уражених тканинах затримується пил і частинки
ґрунту, внаслідок чого рослина набуває темно - сірого забарвлення.
Насінням і під час зберігання цибулі
пероноспороз не розповсюджується.
У період вегетації він поширюється
конідіями, які розносяться вітром,
поливною та дощовою водою.
Заходи боротьби. Головним заходом
проти несправжньої борошнистої
роси є одержання здорового садового матеріалу. Дотримання сівозміни,
цибуля повинна повертатися на попереднє місце не раніше ніж через 3-4
роки. Не допускати збільшення дози
азотних добрив. Гній слід вносити
під попередню культуру, а мінеральні
добрива з підвищеними дозами фосфору безпосередньо під цибулю. Кращими попередниками цибулі є: озимі
зернові, однорічні трави на зелений
корм, зернобобові, рання картопля,
огірки.
Знезараження садивного

матеріалу. Цибулю-сіянку прогрівають весною перед висаджуванням,
а маточну цибулю - восени перед закладанням на зберігання. Щоб запобігти ураженню цибулі-сіянки посіви
чорнушки слід розміщувати ізольовано від інших видів цибулі, особливо
насінників. Висів проводити в ранні
строки, дотримуючись оптимальних норм. Обприскування посівів у
період вегетації фунгіцидами а саме;

квадрис (6мл/5 л води), фітал 20мл/5л
води), ридоміл Голд (25г/5л води). Обробка пестицидами цибулі на перо забороняється.
Не менш поширена хвороба - фузаріоз (гниль денця). Збудник - недосконалий гриб Fusarium spp. Хвороба дуже шкодочинна в умовах нашої
зони. Уражується цибуля і часник. В
кінці вегетації листки швидко відмирають, починаючи з верхівки. На
денці цибулини з’являється білий або
сіруватий повстяний наліт. Цибулина
стає водянистою і загниває. Захворювання продовжує розвиватися і в
період зимового зберігання цибулі.
Заходи захисту. Дотримання правильної сівозміни. Цибуля повинна
повертатися на попереднє місце не
раніше як через 5 - 6 років. Збирання
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і знищення післязбиральних решток,
своєчасна боротьба з шкідниками,
просушка цибулин перед закладанням на зберігання, додержання в сховищах оптимального режиму зберігання.

Шийкова гниль. Дуже поширена і
шкідлива хвороба цибулі, яка виявляється переважно під час зберігання. Уражується цибуля ще в полі під
час збирання та обрізування листків.
Гниль починається з шийки цибулини. Уражена тканина розм’якшується,
буріє, стає водянистою, на її поверхні
утворюється сірий пухнастий наліт.
На розрізі тканина уражених цибулин має вигляд вареної.
Заходи захисту. Дотримання правильної сівозміни, норм просторової
ізоляції полів чорнушки від посівів
іншої цибулі. Ранні строки висаджування, оптимальні площі живлення,
підвищені дози фосфорних добрив,
знищення бур’янів - ці заходи сприяють кращому достиганню цибулі і
зменшують ураженість шийковою
гниллю.
М.Г.Марковська,
завідувач відділу фітосанітарного
моніторингу
ДУ «Вінницька обласна
фітолабораторія»

НОТАРІУС ЯК СПЕЦІАЛЬНО
ВИЗНАЧЕНИЙ СУБ’ЄКТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. нотаріуси віднесені до
категорії спеціально визначених суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, для
яких передбачений спрощений механізм
його здійснення.
Якщо нотаріус задіяний у фінансовій операції для свого клієнта щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами
клієнта; управління банківським рахунком
або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб,
забезпечення їх діяльності та управління
ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи
управління ними; утворення юридичних
осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи управління ними, а також
купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних прав) нотаріус зобов’язаний пильно придивитись до такої операції. Зокрема,
здійснити ідентифікацію клієнта (представника клієнта), отримати під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта
інформацію щодо його фінансового стану
та змісту його діяльності; з’ясувати місце
його проживання (перебування); визначити чи належить клієнт до національних або
іноземних публічних діячів або пов’язаних
з ними осіб. Окремо нотаріус має перевірити чи не внесено клієнта до Переліку осіб,
пов’язаних із здійсненням терористичної
діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, розміщеному на
офіційному веб-сайті Державної служби
фінансового моніторингу України (далі –
Держфінмоніторинг).
За наслідками таких дій нотаріус самостійно оцінює ризик таких фіноперацій. У
випадку підозри нотаріус подає інформацію
Держфінмоніторингу, що не є порушенням
нотаріальної таємниці. Водночас, нотаріус
може не повідомляти Держфінмоніторинг
про свої підозри щодо фінансових операцій, якщо така інформація стала для нього
відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім
оформлення договорів купівлі-продажу
нерухомості на суму понад 400 тис. грн. (у
випадку підозри, а не в усіх випадках їх посвідчення).
Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського нотаріального
округу
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МОИ СМОТРИНЫ
Татьяна Окуневская

Поругались с мужем сильно Ну разбор полетов
Про развод заговорили
Да еще в субботу.
Так тебя я не оставлю
Это подловато
Нужно выдать тебя замуж
Вот бери помаду!
Вышли - дождик. Моросило.
Прячусь я обратно
Муж под руку тащит силой
Ноги, словно вата
С косметичкой - чемоданом
Будто перед боем
Он идет по тротуару
А я тихо вою
Перед дверью неизвестной
Он подал мне тени
Умоляю будь прелестной
Прошу на коленях
Двери резко распахнулись
И толкая в спину
Я влетела без раздумий
На свои смотрины
Рядом муж сидел обычно
Ел, пил с аппетитом
Надоела неприлично
Кивал деловито

e-mail: vinnicya@mail.ru

Листья падали, звенели
Прыгали в дороге
Уже пятые глядели
На мои вот ноги
Муж мой живо разъяснялся
«Надоела шибко
Неприлично тыкал пальцем,
Называл ошибкой»,
Я была мила, красива Каблуки с чулками
И меня там полюбили
И замуж позвали
Не успела согласиться С радости вот этой
Муж за руку ухватился
Дивным пируэтом
Хваткой как у каскадера
Потащил на выход
Дома будет - вам позвОнит
Или позвонИт вам
Не успела рассказать я
О искре, о новой
Как была в его объятьях
И уже у дома
Дома будем в воскресенье
Пыхтел, возмущался
Хватит мне твоих весельев
Вдоволь натаскался.

Что ж тебя не взяли замуж?
В чем же тут причина?
Всю дорогу побивался
Милый мой мужчина
Ведь четвертые смотрины
Нету результата
И с 3D эффектом вынул
С бардачка помаду
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ДУМКИ ВІННИЧЧАН

(опитування було проведено на нашій офіційній сторінці ВК
https://vk.com/vinnitsa_jornal)
Як часто Ви граєте в лотереї?
Раз в місяць 8%
Раз в рік 32%
Ніколи не граю 60%
Як ви будете реагувати на підвищення тарифів ЖКХ?
Буду платити, мені байдуже 8.3%
Продам все що зможу, віддам всю зарплату чи пенсію і заплачу 25%
Не буду платити, а там побачу 33.3%
Буду оформляти субсидію 33.3%
Скільки відсотків сімейного бюджету Ви витрачаєте на «аптеку» - ліки?
10 43.8%
20 21.9%
30 15.6%
40 6.3%
50 12.5%
Якби вибори були завтра, то за кого би ви проголосували?
Порошенко 6.3%
Яценюк 0%
Тимошенко 4.5%
Ляшко 4.5%
Тягнибок 6.3%
Володимир Зеленський 78.4%
Яким секондхендам Ви надаєте перевагу?
Євро Секонд Хенд 25%
Єврошоп 28.6%
Планета Секонд Хенд 35.7%
ЄВРОмікс 10.7%
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НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ

стара назва

нова назва

вулиця 12 Грудня

вулиця Ігоря
Костецького

провулок 1-й 12
Грудня

провулок 1-й Ігоря
Костецького

провулок 2-й 12
Грудня

провулок 2-й Ігоря
Костецького

вулиця 30-річчя
Перемоги

провулок
Димитрова

провулок Дмитра
Марковича

вулиця Дундича

вулиця Анатолія
Свидницького

вулиця
Едельштейна

вулиця Єрусалимка

вулиця Енгельса

вулиця Дубовецька

вулиця Костянтина
Василенка

провулок 2-й
Енгельса

провулок 2-й
Дубовецький

вулиця 40-річчя
Перемоги

вулиця Данила
Галицького

провулок 3-й
Енгельса

провулок 3-й
Дубовецький

вулиця 50-річчя
Перемоги

вулиця Замостянська

проїзд Енгельса

проїзд Дубовецький

вулиця
П. Ангеліної

провулок Євгена
Гуцала

вулиця Жовтнева

вул. Натана Альтмана

площа Жовтнева

вулиця Артема

вулиця Володимира
Антоновича

площа Героїв
Чорнобиля

вулиця Жукова

вулиця Бєлінського

вулиця Марії Гавриш

вулиця Генерала
Дерев’янка

вулиця Блюхера

вулиця Чумацька

провулок Жукова

провулок Генерала
Дерев’янка

провулок 1-й
Блюхера

провулок 1-й
Чумацький

вулиця Журавльова

вулиця Ігоря
Сікорського

провулок 2-й
Блюхера

провулок 2-й
Чумацький

вулиця Затонського

вулиця Леся Курбаса

провулок 3-й
Блюхера

провулок 3-й
Чумацький

провулок 1-й
Затонського

провулок 1-й Леся
Курбаса

проїзд 1-й Блюхера

проїзд 1-й Чумацький

вулиця Збишка

вулиця Дмитра
Майбороди

проїзд 2-й Блюхера

проїзд 2-й Чумацький

вулиця Зорге

вулиця Боженка

вулиця П’ятничанська

вулиця Омеляна
Грабця

вулиця
Володарського

вулиця Монастирська

провулок 1-й Зорге

провулок 1-й Омеляна
Грабця

вулиця
Волочаївська

вулиця Ґрохольських

провулок 2-й Зорге

провулок 2-й Омеляна
Грабця

провулок
Волочаївський

ровулок Ґрохольських

вулиця Зубриліна

вулиця Генерала
Безручка

площа Героїв
Сталінграда

площа Привокзальна

проїзд Зубриліна

проїзд Генерала
Безручка

вулиця Димитрова

вулиця Дмитра
Марковича

провулок
Зубриліна

провулок Генерала
Безручка
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вулиця
Інтернаціональна

вулиця Олександра
Соловйова

тупик 1-й
Литвиненка

тупик 1-й Марії
Литвиненко-Вольгемут

вулиця Квятека

вулиця Миколи
Ващука

вулиця Карла
Маркса

вулиця Максима
Шимка

вулиця Кірова

вулиця Батозька

вулиця Козицького

вулиця Миколи
Оводова

провулок Карла
Маркса

вулиця Олега
Антонова

вулиця Колгоспна

вулиця Петра
Ніщинського

вулиця Медведєва

вулиця Миколи
Амосова

вулиця Ф.Кона

вулиця Івана
Миколайчука

провулок Франца
Мерінга

провулок Густава
Брілінга

провулок Ф.Кона

провулок Івана
Миколайчука

вулиця
Михайличенка

вулиця Митрополита
Петра Могили

вулиця Конєва

вулиця Олексія
Береста

вулиця
П. Морозова

вулиця Богдана
Ступки

вулиця Корнійчука

вулиця Олеся Гончара

вулиця П.Осипенко

вулиця Мури

вулиця З.
Космодем’янської

вулиця Валентина
Отамановського

вулиця
Островського

вулиця Брацлавська

вулиця Крупської

вулиця Академіка
Буняковського

провулок
Островського

провулок
Брацлавський

тупик
Островського

тупик Брацлавський

вулиця Куйбишева

вулиця Бернарда
Претвича

тупик
Островського

тупик Брацлавський

провулок
Куйбишева

провулок Бернарда
Претвича

вулиця Павленка

вулиця Івана Пулюя

вулиця Лазо

вулиця Євгена Патона

провулок Павленка

провулок Івана Пулюя

вулиця
Ленінградська

вулиця Олександра
Довженка

тупик Павленка

тупик Івана Пулюя

вулиця Ленських
подій

вулиця Агатангела
Кримського

проїзд 1-й
Павленка

проїзд 1-й Івана
Пулюя

провулок Ленських
подій

провулок Агатангела
Кримського

проїзд 2-й
Павленка

проїзд 2-й Івана
Пулюя

вулиця Литвиненка

вулиця Марії Литвиненко-Вольгемут

проїзд 3-й
Павленка

проїзд 3-й Івана
Пулюя

вулиця Папаніна

вулиця Євгена Пікуса

вулиця Паризької
Комуни

вулиця Олександра
Кошиця

вулиця Пархоменка

вулиця Миколи
Зерова

вулиця
Першотравнева

вулиця Магістратська

провулок 1-й
Литвиненка

провулок 1-й Марії
ЛитвиненкоВольгемут

провулок 2-й
Литвиненка

провулок 2-й Марії
Литвиненко-Вольгемут
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провулок
Першотравневий

провулок
Магістратський

провулок 2-й
Революційний

провулок 2-й
Трамвайний

провулок 1-й
Петровського

провулок 1-й
Замковий

проїзд
Революційний

проїзд Трамвайний

провулок 2-й
Петровського

провулок 2-й
Замковий

вулиця Руднєва

вулиця Івана
Виговського

вулиця Піонерська

вулиця Пластова
провулок Пластовий

вулиця
Стаханівська

вулиця Івана Хоменка

провулок
Піонерський
тупик Піонерський

тупик Пластовий

1-й провулок
Стаханівський

1-й провулок Івана
Хоменка

вулиця Плеханова

вулиця Івана Бойка

провулок
Плеханова

провулок Івана Бойка

2-й провулок
Стаханівський

2-й провулок Івана
Хоменка

вулиця Повстання
броненосця
«Потьомкін»

вулиця Івана Сірка

3-й провулок
Стаханівський

3-й провулок Івана
Хоменка

4-й провулок
Стаханівський

вулиця Тараса Сича

провулок
Повстання броненосця «Потьомкін»

провулок Івана Сірка

вулиця Свердлова

вулиця Князів
Коріатовичів

вулиця
Подвойського

вулиця Олени Пчілки

провулок
Свердлова

провулок Князів
Коріатовичів

проїзд
Подвойського

проїзд Олени Пчілки

вулиця Соколова

вулиця Івана
Шиповича

вулиця Постишева

вулиця Академіка
Вернадського

вулиця
Стахурського

вулиця Андрія
Первозванного

проїзд 1-й
Постишева

проїзд 1-й Академіка
Вернадського

вулиця
Тарногродського

вулиця Сергія
Зулінського

проїзд 2-й
Постишева

проїзд 2-й Академіка
Вернадського

вулиця Тельмана

вулиця Валеріана
Боржковського

вулиця
В. Примакова

вулиця Якова Шепеля

вулиця Тимощука

вулиця Якова
Гальчевського

вулиця
Пролетарська

вулиця Гайдамацька

вулиця
Тухачевського

вулиця Антона
Турчановича

провулок
Пролетарський

провулок
Гайдамацький

провулок
1-й Тухачевського

провулок 1-й Антона
Турчановича

провулок 1-й
Пролетарський

провулок 1-й
Гайдамацький

провулок
2-й Тухачевського

провулок 2-й Антона
Турчановича

вулиця
Революційна

вулиця Трамвайна

провулок
3-й Тухачевського

провулок 3-й Антона
Турчановича

провулок 1-й
Революційний

провулок 1-й
Трамвайний

вулиця Уборевича

вулиця Миколи
Битинського
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вулиця Фабриціуса
вулиця Фадєєва
провулок Фадєєва
вулиця Фрунзе
провулок Фрунзе

вулиця Джозефа
Конрада
вулиця Павла
Скоропадського
провулок Павла
Скоропадського
вулиця Академіка
Янгеля
провулок Академіка
Янгеля

вулиця
Д. Фурманова

вулиця Юрія Клена

вулиця Чапаєва

вулиця Івана Огієнка

провулок Червоний провулок Амосова
вулиця Червоних
Курсантів

вулиця Героїв Крут

вулиця Червоних
Партизанів

вулиця Владислава
Городецького

вулиця
Червоноармійська

вулиця Стрілецька

вулиця
Червонофлотська

вулиця Гетьмана
Сагайдачного

провулок
Червонофлотський

провулок Гетьмана
Сагайдачного

вулиця Чкалова

вулиця Симона
Петлюри

вулиця Чубаря

вулиця Марцелія
Високінського

вулиця Щорса

вулиця Костя
Широцького

провулок Щорса

провулок Костя
Широцького

вулиця Якіра

вулиця Степана
Тимошенка

РЕФОРМИ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРАВ ТА РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

Вагомим кроком вперед є запровадження Міністерством юстиції змін у сферах
державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, а також державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців. Будь-яка фізична чи юридична особа може отримати інформацію
з реєстрів Міністерства юстиції України
через кабінет електронних сервісів, за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/services/
registry.
Згідно з новою редакцією закону, нотаріуси а можуть здійснювати державну
реєстрацію без вчинення нотаріальної дії
та незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Ці зміни дають можливість підвищити
якість послуг реєстрації. Крім того, передання нотаріусам повного обсягу послуг з
реєстрації зменшує корупційні ризики, та
зближує правове поле України з правовим
полем більшості європейських країн в яких
нотаріус реєструє практично все в юридичному полі цих країн.
В редакції нового Закону змінилися строки державної реєстрації прав. Відтепер державна реєстрація права власності та інших
речових прав проводиться у строк, що не
перевищує п’яти робочих днів; права власності на підприємство як єдиний майновий
комплекс проводиться у строк,що не перевищує 14 робочих днів; обтяжень речових
прав проводиться у строк, що не перевищує
24 годин, крім вихідних та святкових днів, з
моменту прийняття заяви.
Міністерством юстиції України запроваджено он-лайн сервіс отримання відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців за допомогою якого можна отримати інформацію
у вигляді виписки щодо юридичної особи,
витягу та довідки щодо юридичної особи
або фізичної особи-підприємця.
Ще одним кроком на шляху з полегшення
ведення бізнесу, стало скасування плати за
реєстрацію бізнесу/
Одним із найсуттєвіших кроків у цьому напрямку стали спільні накази Міністерства юстиції та Міністерства фінансів
України, Міністерства соціальної політики
України, Міністерства економічного розвитку України про електронний он-лайн
обмін інформацією між відомствами, які
дають можливість громадянам зареєструвати свій бізнес протягом 24 годин шляхом
прискорення обміну інформації між ЄДР
та інформаційними системами Державної
служби статистики України, Державної
фіскальної служби України, Пенсійного
фонду України.
Байлема Ірина Дмитрівна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського нотаріального
округу
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ЯК НАВЧИТИ ДИТИНУ
ЧИТАТИ ШВИДКО ТА
НЕВИМУШЕНО

смуток, радість чи здивування.
2. Практика і ще раз практика. Читання, як і будь-яка інша навичка,
щоб стати досконалою, потребує
Батьки читачів-початківців зна- послідовно повторюваної пракють, що знайомство з буквами та тики. Швидкість краще за все рословами – це тільки початок. У той звивається шляхом повторного
час як ваша дитина спотикається читання одного й того самого нечерез кожне речення, працює над великого уривка (до 100 слів) за
поповненням словарного запасу, один підхід (бажано прочитати
і її впевненість весь час чергуєть- до чотирьох разів за один підхід).
ся з розчаруванням, ви, мабуть, 3. Точно визначте проблеми. Є
ставите собі запитання: «Коли ж три основних елементи швидкості
урешті-решт моя дитина навчить- читання: швидкість, точність і
ся добре читати?».
просодія (наскільки добре читач
Навчання того, як читати швид- використовує зміни в тоні голосу,
ко, займе часу більше, ніж просто
послідовне прочитування речень,
бо воно передбачає читання з високою швидкістю, усвідомленим
розумінням і впевненістю. Дитина, яка не вміє швидко читати,
зазнає великих труднощів, перевантаження під час виконання домашніх завдань, особливо у середніх та старших класах. Внаслідок інтонацію, акценти, наголоси, патого, що читання книг за низької узи й т. ін., щоби передати смисл
швидкості читання — не задово- та емоції). Коли ви слухаєте, як
лення, а тяжка виснажлива праця, ваша дитина читає вголос, звердитина, яка погано читає, непо- тайте увагу на всі ці три складові
сидюча, не відвідує бібліотеку, не й постарайтеся зрозуміти, з якою
читає ні газет, ні книжок. Тому з них вона має труднощі.
пропонуємо для батьків декілька 4. Зробіть читання захоплюючим.
дієвих порад:
Незважаючи на те, що практика
1. Читайте вголос і виразно Дітям дуже важлива, не перетворюйте
необхідно чути тексти, які чита- читання на тяжкий труд, якого
ються гладко й легко. Тому бать- ваша дитина просто почне боятикам важливо читати вголос для ся. Замість того щоб перетворюдітей і не боятися підкреслювати вати цей процес на рутину з
емоції, такі як хвилювання чи
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фіксованим графіком, спробуйте
РЕФОРМИ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
включити читання вголос у серію
ТА РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ
захоплюючих спільних заходів з ПРАВ
Вагомим кроком вперед є запровадження
Міністерством
юстиції змін у сферах
дитиною.
державної реєстрації прав на нерухоме
Якщо ваша дитина – юний ак- майно та їх обтяжень, а також державної
юридичних осіб та фізичних осіб
тор, який подає надії, створіть реєстрації
– підприємців. Будь-яка фізична чи юридична
особа
може отримати інформацію
театральне дійство з улюбленої з реєстрів Міністерства
юстиції України
історії. Вам не потрібні реквізит, через кабінет електронних сервісів, за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/services/
костюми й навіть сцена. Ілюстро- registry.
Згідно з новою редакцією закону, новані книги із двома чи більше дій- таріуси
а можуть здійснювати державну
реєстрацію
нотаріальної дії
овими особами чудово підійдуть та незалежнобезвідвчинення
місцезнаходження нерудля цього, але пам’ятайте: якщо хомого майна.
Ці зміни дають можливість підвищити
історія не буде забавною та весе- якість
послуг реєстрації. Крім того, передання
нотаріусам повного обсягу послуг з
лою, то вистава не вийде. Створіть реєстрації
зменшує корупційні ризики, та
свій власний випуск новин – це зближує правове поле України з правовим
полем більшості європейських країн в яких
ще один вид діяльності, який нотаріус реєструє практично все в юридичполі цих країн.
дозволить попрактикуватись у ному
В редакції нового Закону змінилися строки
державної
реєстрації прав. Відтепер дершвидкості читання. Ви можете
жавна реєстрація права власності та інших
записати короткі новини разом з речових прав проводиться у строк, що не
п’яти робочих днів; права власвашою дитиною або використати перевищує
ності на підприємство як єдиний майновий
комплекс
проводиться
строк,що не переспрощені версії історій з газети, а вищує 14 робочих днів;у обтяжень
речових
потім декламувати їх, як диктор прав проводиться у строк, що не перевищує
24 годин, крім вихідних та святкових днів, з
телебачення.
моменту прийняття заяви.
Міністерством юстиції України запровад5. Використовуйте аудіокни- жено
он-лайн сервіс отримання відомостей
з
Єдиного
державного реєстру юридичних
ги. Аудіокниги – це величезний
осіб та фізичних осіб-підприємців за допоресурс, адже звичайно їх чита- могою якого можна отримати інформацію
вигляді виписки щодо юридичної особи,
ють професійні актори, націлені увитягу
та довідки щодо юридичної особи
або
особи-підприємця.
на створення цілого спектаклю, Щефізичної
одним кроком на шляху з полегшення
використовуючи при цьому всі ведення бізнесу, стало скасування плати за
бізнесу/
можливості свого голосу, – саме реєстрацію
Одним із найсуттєвіших кроків у цьонапрямку стали спільні накази Мінітакого виразного моделювання му
стерства юстиції та Міністерства фінансів
України,
Міністерства соціальної політики
діти й потребують. Крім того, ауУкраїни, Міністерства економічного родіокниги можуть бути особливо звитку України про електронний он-лайн
інформацією між відомствами, які
корисними в якості незалежного обмін
дають можливість громадянам зареєструвати
свій
бізнес протягом 24 годин шляхом
засобу для навчання дітей стар- прискорення
обміну інформації між ЄДР
шого віку, які все ще б’ються над та інформаційними системами Державної
служби статистики України, Державної
читанням, але не хочуть сидіти й фіскальної служби України, Пенсійного
фонду України.
займатися з батьками.
Байлема Ірина Дмитрівна,
Мельник Інна Іванівна,
вчитель-методист ЗШ №8
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приватний нотаріус,
Вінницького міського нотаріального
округу

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ.

1 АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО»
Тахографи
Встановлення, калібрування тахографів, ремонт та обслуговування.
Технічний огляд
Обов'язковий державний техогляд, міжнародний технічний огляд МСТО.
Сертифікація та випробування ТЗ
Сертифікація ТЗ та іншої продукції, декларування, рішення, довідки.
Випробування ТЗ з видачею Акта Технічної Експертизи (форма №5)
Цифрові карти водія
Оформлення цифрових карток водія європейського стандарту.
Зчитування цифрових карток.
(097) 125 38 00, (063) 504 44 75,
(067) 433 00 21, (097) 911 29 49 - тахографи

Лабораторія: Чехова, 31
dobrobut-avto.pp.ua, ovtk.btr@gmail.com

Автозапчастини до японських і корейських автомобілів

Ринок Юність, бут №30. Тел.: (0432) 69-88-08, (096) 354-82-88, (050) 870-86-02
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

ДИАГНОСТИКА
ЗАРЯДКА
РЕМОНТ

г. Винница, ул. Пирогова, 151К

тел.: (0432) 57-99-57, (067) 607-47-47
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www.wip-technology.com.ua

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Авторемонт. Авторозборка.
АВТО-КИТАЙ Автовикуп. Автозапчастини до авто
«Chery» та «Geely». Послуги евакуатора.

Інтернет магазин автозапчастин
до легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків
39

Немирівське шосе, 76А
тел.: (067) 218-53-96
(099) 626-43-62
www.chery-geely.com

Київська,18
тел.: (098) 926-21-22
(098) 050-04-01

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

ОЛИВИ
МАСТИЛА

Оливи та мастила
автомобільні, промислові
та для с/г машин

АВТОЗАПЧАСТИНИ

Запчастини до автомобілів
DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta,
CHEVROLET (Aveo, Lacetti)
Автозапчастини до
легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків

САКУРА АВТО
на ринку
«Сатурн»

вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 4 (хімзавод)
тел.: (0432) 60-42-54
(098) 957-38-02
(067) 777-44-97

вул. Костя Широцького
(Щорса), 8
тел.: (0432) 63-61-66
(067) 430-54-60
вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги),
(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 69-89-12
(063) 223-89-53
(067) 954-49-14

ринок «Сатурн»,
Продаж запчастин до
№179
японських та корейських авто тел.: (097) 535-40-22

2 АВТОВИКУП
АВТОВИКУП

Купуємо авто будь-яких марок,
в будь-якому стані, після ДТП,
проблемні. Дорого

тел.: (097) 648-46-69
(063) 585-23-50

3 АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ
П.П
МУЗИКА

Ремонт відчізняних та зарубіжних авто. вул. Пирогова, 274
Ремонт двигунів, ходової, електрооблад- тел.: (0432) 43-91-18,
нання. Токарні, координаторно-розточні,
(067) 757-31-27
плоскошліфувальні роботи
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автокондіціонер
П.П. Шевчук

e-mail: vinnicya@mail.ru

Заправка. Ремонтні послуги.
Діагностика

вул. Чехова, 13,
автомагазин,
бокс № 5,
тел.: (093) 055-33-30,
(067) 786-82-97

Ремонт АКПП, CVT всіх видів.
вул. Пирогова, 151К
Компьютерна діагностика а також тел.: (0432) 65-61-90,
діагностика та ремонт авто під ключ.
65-61-83,
Надаємо гарантію на виконані роботи (067) 605-77-55
ТОВ “СИГНАЛ”

АВТО
КОНДИЦІОНЕРИ

пров. Костя Широцького
Капітальний ремонт двигунів.
(Щорса), 14А
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт
(0432) 61-27-94,
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. (098) тел.:
007-96-46, (063) 103-31-51,
Шліфування колінчастих валів.
(0432) 55-38-05
Державний технічний огляд усіх категорій
2012signal@gmail.com

Заправка та обслуговування
автокондиціонерів. Ремонт
автообігрівачів

с. Якушенці,
вул. Колгоспна, 7А
тел.: (097) 507-95-55,
(098) 005-57-55
ice-avto.uaprom.net

СПД
МАРУНЯК

Автозапчастини до автомобілів ВАЗ- АВТОРИНОК «САТУРН»,
2101-2115 та LADA «Каліна», «Пріора».
КІОСК №312
Газове обладнання до автомобілів тел.: (067) 900-41-75
(ремкомплект)

СТО
«АВТОДОКТОР»

ул. Максима Шимка
Заправка, ремонт и обслуживание
(Карла Маркса), 13
автокондиционеров. Компьютерный
тел.: (067) 786-55-11,
развал-схождение. Изготовление
(067) 739-29-39,
тормозных трубок на все виды автомобилей
(0432) 63-08-68
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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autoSPA

e-mail: vinnicya@mail.ru

Центр сервісного обслуговування автомобілів. Професійна мийка, хімчистка, прання
килимів.
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО
Працюємо з 800 до 2200

43

вул. Брацлавська
(Островського), 107
тел.: (098) 746-94-72
(067) 131-46-24

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
МАГАЗИН МАЙСТЕРНЯ

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

Стартери, генератори, комплектуючі на
легкові, грузові авто і спецтехніку.
Діагностика, ремонт
будь-якої складності
Ремонт дизельних двигунів,
паливних систем та запчастини до них.
Mercedes, Volkswagen, Mazda, Nissan,
Citroen, Peugeot

вул. Пирогова, 148
тел.: (068) 785-44-49
(063) 105-44-99
(063) 660-94-74

вул. Пирогова,
151М
тел.: (067) 405-27-90

АВТОШТОРМ

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих
супортів. РЕСТАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих ричагів
(гарантія 50 тис.). БЕЗКОШТОВНА
ДІАГНОСТИКА ХОДОВОЇ. Відновлення задніх балок а/м
“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

тел.: (0432) 69-77-00
(067) 741-09-03

Аргонная
сварка

Ремонт авторадиаторов всех
типов

пер. Костя Широцкого
(Щорса), 14А
тел.: (067) 917-95-35
(067) 130-07-19

4 ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА
Велосипеди, мопеди, бензопили а вул. Шмідта, 65
(0432) 55-21-82,
також широкий вибір запчастин та тел.:
(067) 726-61-94
комплектуючих до них
www.velomoto.vn.ua
Велосипеды.
Продажа, прокат, ремонт.
Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!
Бензопили, електроінструменти.
Професійні інструменти BOSCH для
монтажа вікон і робіт на СТО
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Хмельницкое шоссе, 4
тел.: (0432) 602-500
ул. Островского, 39
тел.: (0432) 69-86-59
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua

просп. Юності, 14
тел.: (0432) 56-00-62
66-26-23, 66-26-22
www.altsest.com
magazin@altsest.vinnica.ua

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

5 ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ
ТОВ «ПІДШИПНИКИ-ВІННИЦЯ»

www.hydrohouse.com.ua
Гідравлічні рукава високого тиску
виготовлення та ремонт
Різьбові з’єднання (дюйм, метрика)
Швидкороз’ємні з’єднання
Труби прицезійні, кріплення для труб
Шарові крани для високого тиску
Продаж
Пр
обладнання для штуцерування рукавів
Виготовлення та ремонт гідроциліндрів
а також будь-яких ущільнень для гідравліки
(манжети, скребки, направляючі кільця)

Вінниця: вул. Якова Шепеля (Примакова), 23, тел.: (0432) 27-17-95
Київ: (044) 545-70-67 Одеса: (048) 795-54-50 Львів: (032) 295-64-91
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6 ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ

Всі види перевезень краном-маніпулятором:
Довжина стріли на вильоті 10м.,
вантажопідйомність -1т.,
вантажопідйомність під собою до 3т.,
розмір кузова - 4,5м на 2,4м.
(можлива площадка до 6м.)

тел.: (068) 837-75-77, (093) 887-86-81
Пасажирські перевезення на замовлення.
Екскурсії. Подорожі в Карпати
та на відпочинок до моря.
Автобус "SETRA " - 37 місць.

(0432) 66-07-03, (067) 430-91-74,
(066) 090-67-08, (063) 126-61-59
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вантажні перевезення до 3 тон
різних розмірів і об’ємів
(067) 799-03-16
(Renault, Газель)
46
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Мерседес Бенц (33 місця)

- поїздки по Україні і країнам Європи;
- обслуговування делегацій, трансфери;
- корпоративні, туристичні та ділові поїздки;
- організація екскурсій, гірськолижні курорти;
- обслуговування урочистих подій.

тел ( 098 ) 098-83-83 www.pasperevozki.com.ua
Маніпулятор, кузов 2.30м на 5.30м
● вантажопідйомність машини до 6 т;
● вантажопідйомність крана:
- під собою: 3,5 т;
- на повному вильоті (7,5 м): до 1,2 т;

тел.: (096) 202-70-70, (067) 280-33-72
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Доставка від 1 до 7 тон
тел.: (096) 571-68-25
Пісок, відсів, щебінь, камінь, глина,
(093) 980-05-43
торф. Вивіз будівельного сміття
Надаємо послуги «Бобкет»
мініекскаватора, Екскаватора.
Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель
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тел.: (096) 054-18-15
(097) 971-05-01
(096) 055-67-07

www.vinnicya.vn.ua
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БУДІВЕЛЬНА ТА

7 СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА

Послуги міні-техніки

міні екскаватор

навантажувач-Bobcat

Копка траншей під газ, воду, кабель, каналізацію.
Копка вигрібних ям та чистка копанок, котлованів.
Завантаження та вивіз будівельного сміття.
Планування ділянок (ковш, вила).
Знесення будівель.

тел.: (067) 699-01-09
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Кранові послуги.
Вантажні перевезення
по Україні, Росії, Польщі

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

Послуги мініексковатора. Демонтаж, тел.: (0432) 46-58-89,
вивезення будівельного сміття, глини (063) 190-84-98,
+ завантаження. Копання траншей під
(096) 688-89-76
воду, газ, каналізацію, фундамент
ТОВ
«ГЕВІНЕР»

Надаємо послуги бульдозерів, автокра- вул. Липовецька, 6А,
оф. 501, ТЦ «Віват»
нів, самоскидів, екскаваторів.
тел.: (067) 430-80-82,
Пропонуємо геодезійні послуги та виве(067) 322-11-07,
(0432) 62-24-40
зення будь-яких будівельних матеріалів

8 ТАКСІ

9

БУДІВЕЛЬНІ ТА
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Газобетон, пінобетон (10, 15, 20x30x60) тел.: (063) 295-92-11,
(067) 732-50-46,
850 грн/м. куб; шлакоблок від
ГАЗОБЕТОН від
(068) 837-75-77,
8 грн/шт. Керамзито-газобетон
(093) 887-86-81
(утеплювач) від 550 грн/м. куб

GOLDSTONES
камінь для Вашого затишку
Дикий камінь(плитняк). Соломка.
Облицювальна плитка.
Тротуарна плитка.
Підвіконня. Стільниці.
Вхідні групи. Каміни.
тел.: (097) 111-03-87
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ОБ’ЄКТНІ ПОСТАВКИ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

•Будівельні суміші “Polimin, Ceresit”
•Шпатлівки “Knauf, Evrogips”
•Гіпсокартонні системи “Knauf, Rigips”
•Підвісна стеля “Armstrong”
•Утеплювачі «Пінополістирол, мін. вата»
•Ламінована підлога “Польша, Німечинна”
•Двері
Оптові ціни, професійна консультація!

ПП «ПРОБУД» м. Вінниця, вул. Гонти, 24 А. тел.: (0432) 55-71-13, (067) 431-04-15

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАСТИЛ
водостічні системи, покрівельні аксесуари,
комплектуючі.

ОКІВ
10 Р АНТІЇ
ГАР

висока якість!!
ціна від виробника!!
повна консультація!!

www.angar.in.ua
(0432) 57-95-01(02),
м.Вінниця
вул. Сергія Зулінського (Тарногродського), 44 (096) 624-13-14

ООО ТПФ «Ладья-сервис»

ул. Гонты, 24 В
т.: (0432) 53-89-75
(0432) 53-89-81

e-mail: ladiaservis@gmail.com

Плитка керамическая
Сантехника
Ванны акриловые, чугунные,
стальные, гидромассажные
Душевые кабины и гидромассажные боксы
Смесители, аксессуары, зеркала
Мебель для ванных комнат
Клеи, шпаклевки, затирки
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Цемент «Зодчий»
Тримає міцно
53

тел.: (067) 430-64-11
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75

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

Элитные обои и люстры
Более 50 000 видов.
Багеты, плинтуса лепка, клей.
Услуги дизайнера

ул. Зодчих, 4, р-н «Подолье»
тел.: (067) 901-73-21
(063) 125-63-94
(0432) 57-30-75, 57-30-85

Укладка плитки
любой сложности

тел.: (098) 341-06-35

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ПЛІНТУС.
TARKETT. WINEO

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
вул. Чорновола, 14
тел.: (0432) 55-62-52

Покрівельні матеріали.
Мансардні вікна.
Дахові сходи відомих брендів

вул. Київська, 78,
офіс 205
тел.: (093) 000-85-69
(066) 000-82-69
bud-inteh.com.ua

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла
з технологічними порожнинами
марки М-100, М-75

вул. Д. Нечая, 55
тел.: (0432) 68-98-67
(067) 430-89-60

ФОП Стасенко
Ламінат
«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.
Сухі будівельні суміші Master

вул. Київська, 16
тел.: (0432) 67-15-85
(098) 227-23-17
(067) 236-00-05
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10 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ ТА ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ
(цегла, граніт, залізобетон)

www.rezka-betona.vn.ua

тел.: (096) 068-94-69
~ Проектні роботи,
~ монтажно-будівельні роботи,
~ монтаж трансформаторних підстанцій.
~ Прокладка КЛ-10 кВ, прокладка ПЛ 10 кВ, прокладка ПЛ 0,4 кВ
~ Зовнішнє та внутрішнє електропостачання.

тел. (0432) 61-17-19, (067) 431-88-00, e-mail: en_bud@ukr.net
55

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

Копання криниць.
Виготовлення та доставка кілець
тел.: (067) 39-57-441, (093) 884-66-88,
www.vodograi.in.ua
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ПП «ОПТИМІСТ-Л»

БУДІВНИЦТВО БУДЬ-ЯКИХ ОБ’ЄКТІВ

Офісні приміщення, житлові будинки (багатоповерхові,
індивідуальні) елеватори будь-якої потужноcті,
монолітно-каркасні споруди будь-якої складності
з власним бетоном і доставкою.
вул. Келецька, 61 А, тел.: (0432) 56-01-30, 56-01-23, факс (0432) 56-01-29 www.optimistl.com
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Асфальтування доріг, дворів приватного сектору, промислових територій,
парковок

вул. Архітектора
Артинова, 46, оф. 89
тел.: (0432) 69-35-68
(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

ВБК - від фундаменту до даху

вул. Залізнична, 13

Опалення, тепла підлога,
водопостачання, каналізація, сантехніка,
твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж

тел.: (067) 700-51-88
(093) 857-63-88
(099) 378-02-43

тел.: (0432) 27-48-81
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ,
27-66-50
житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів e-mail: vbk@vbk.com.ua
виробничого та соціально-побутового призначення
www.vbk.com.ua

САНТЕХНІК
ПО ЗАЯВЦІ
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

ФОП КОВАЛЕНКО О.Г.

Талантливый художник-мебельщик
воплощает в жизнь любую фантазию
из дерева. Такого в Виннице Вы еще не
видели!

сайт Одноклассники: Винница,
Армен Григорян

ДОШКА

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19
27-59-87
(067) 490-79-28

необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі
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тел.: (098) 277-78-37

www.vinnicya.vn.ua

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

e-mail: vinnicya@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДЕРЕтел.: (096) 468-34-09
ВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. МЕТАЛО-КАРКАС.
(093) 631-04-99
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

12 АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ

ТОВ “АРХІТЕКТУРНОПРОЕКТНА 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

Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки

вул. Соборна, 85,
каб. 12
тел.: (068) 786-31-30
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

60

www.vinnicya.vn.ua
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e-mail: vinnicya@mail.ru

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
Дизайн студия La-Maison

- Разработка дизайн-проекта жилых и
общественных интерьеров.
- Подбор отделочных материалов, мебели
и оборудования.
- 3d визуализация.
- Комплект чертежей для строителей.
- Сопровождение строительных и ремонтных работ.
Наши работы: portfolios.ru/la-maison Тел: (067) 782-36-50, (097) 023-36-54, (099) 449-35-67 la-maison@bk.ru
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.

ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

Опалення.
Сантехніка. ТОВ АРМА
Труби.
Фітінги.
Радіатори чавунні та сталеві.
Лічильники фланцеві.

вул. Академіка Янгеля, 7А. Тел.: (0432) 61-26-27, 61-82-81, 27-35-39
tovarma@ukr.net, www.arma.vn.ua

магазин камнів
продаж. монтаж. гарантія.

- топки камінні
- дизайнерські печі
- димоходні системи
- електрокаміни
- камінь натуральний

тел.: (096) 701-00-73, west-fireplace.com.ua
Хмельницьке шосе, 103а (біля Західного Автовокзалу)
62
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магазин
Опалення. Водопостачання.
Каналізація. Сантехніка.
вул. Київська, 58

(067) 496-98-13, (067) 606-41-79

просп. Юності, 8/1
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Все для опалення,
теплопостачання, теплих полів

тел.: (0432) 696-222
(093) 121-62-84
www.mclimat.com.ua

Промышленное холодоснабжение
тел.: (0432) 65-94-66
Кондиционеры для дома и промышленности.
(097) 633-23-12
Торгово-холодильное оборудование.
(093) 060-04-03
Монтаж, ремонт, сервис
www.vinholod.com.ua
КЛІМАТ БУД СЕРВІС

Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. Енервул. Замостянська
гозберігаючі технології. Проектування, монтаж та (50-річчя Перемоги), 26
сервісне обслуговування.
БП “Ювілейний”, 9 поверх
Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої вартотел.: (0432) 61-04-50
сті - БЕЗКОШТОВНИЙ
(067) 430-10-30
Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”.
Обігрівачі керамічні «Теплокерамік», інфрачервоні «ENSA»
Системи водопостачання та каналізації.
Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Миколи Оводова
(Козицького), 63
тел.: (0432) 67-16-66
(067) 409-17-89
e-mail: myteos@ukr.net

Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Повітряне ОПАЛЕННЯ
65

вул. Магістратська
(Першотравнева), 88,
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
(096) 10-10-555
www.air-conditioner.vn.ua

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

тел. (068) 706-75-15

Реставрація ван рідким акрилом.
www.vannaservis.in.ua
ВАННА СЕРВИС
Ми гарантуємо якість наших послуг

www.vannaservis.vn.ua
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БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ. СИСТЕМИ
ВОДООЧИСТКИ.

БАСЕЙНИ Обладнання. Аксесуари. Хімічні
засоби. Обслуговування

вул. 600-річчя, 17Г
bassein@i.ua
www.tvoybassein.vn.ua
тел.: (0432) 69-02-79,
(097) 18-333-44

17 ТЕХНІЧНІ ГАЗИ

18 НАТЯЖНІ СТЕЛІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

Гарантія якості. Індивідуальний дизайн.
Натяжні стелі комбінованих кольорів.
Натяжні стелі з нанесенням малюнку.
Гнучка система знижок. Гарантія 12 років
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тел.: (093) 526-77-95
(067) 917-88-61
www.vip-deko.com.ua,
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 14А

www.vinnicya.vn.ua

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
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e-mail: vinnicya@mail.ru

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни висока якість.
Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61
www.steli.vn.ua

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

вул. Келецька, 58,
тел./ф.: (0432) 43-96-82
тел.: (093) 601-08-66,
(097) 410-74-41
www.vip-t.com.ua

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
ЖАЛЮЗІ
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ТА З ЄВРОБРУСУ

НА ЗАМОВЛЕННЯ

Профіль №1
в Європі
Німецькі
www.antonik.com.ua
manatol555@rambler.ru віконні системи

“ПІД КЛЮЧ”

ЄВРОВІКНА
з євробрусу
та МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

вул. Коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім
тел.: (0432) 61-79-84
(096) 317-05-84

Центр утеплення фасадів та балконів. вул. Келецька, 1
(097) 974-42-98,
Зварювальні роботи. Металопласти- тел.:
(0432) 69-41-27
кові вікна та двері. Балкони під ключ www.vin-balkon.at.ua
Металопластикові вікна та двері, високої
якості з гарантійним та післягарантійним
сервісом. Продукція від виробника.
В наявності двері вхідні та міжкімнатні
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тел.: (098) 346-83-88

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

ВІКНА

·Балкони під ключ.
гарантії
5 років
·Фасади до шаф купе.
·Штори - жалюзі, ролетки.
·Двері вхідні, металеві.
·Гаражні ворота. 15років
разом
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
·Ролети.
Хмельницьке шосе 2а, оф. 103
PANORAMA
тел./ф. (0432) 66-07-03, тел.: (067) 587-29-75, (063) 126-61-59, (066) 090-67-08
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ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

москітні сітки
Швидко. Якiсно. За розумну цiну
тел.: (0432) 69-41-52,
(098) 302-29-20, (093) 889-60-40
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

вул. Нансена, 1а
тел.: (067) 322-28-10
(093) 780-88-41
(0432) 693-695
www.viknaroff.com

Металопластикові вікна та двері,
балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ПП «ТИСА»

заміна склопакетів; регулювання, заміна тел.: (0432) 69-80-18
фурнітури; заміна ручок та ущільнювачів;
(067) 974-25-41
виготовлення нових вікон та дверей
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ,
тел.: (0432) 52-98-90
балконні конструкції, жалюзі.
(0432) 55-10-08, 53-72-71
(097) 328-22-20
Виготовлення. Монтаж.
(067) 789-92-89
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ
високої якості з гарантійним
та післягарантійним сервісом

тел: (096) 192-35-28

ВІКНА, ДВЕРІ
Обшивка балконів. Штори-жалюзі
Меблі: спальні, дитячі, вітальні, кухні, офісне і
торгівельне обладнання.
Натяжні стелі будь-якої складності
та кольору, нанесення малюнку.
Гарантія. Від виробника
вул. Бевза, 34, оф. 218, тел.: (097) 253-03-55, (067) 313-41-14, (050) 313-41-14
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

20 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ
Дерев’яні сходи, двері, меблі

вул. Чехова, 14
тел.: (068) 770-39-77,
(063) 435-13-55
www.mig.vn.ua

МІЖКІМНАТНІ

ДВЕРІ ВХІДНІ

Omis, NewStyle
від 1200грн

Arma, Milano
від 3300грн

м. Вінниця, вул.Київська 16 (ВАТ Інфракон) тел.(096) 938 96 28/(063) 313 49 82

ecostyle.pp.ua

Двері вхідні від виробника
БАСТІОН БЦ м. Біла Церква.
Двері відчізняних виробників.
Замки і ручки від провідних фірм:
«MUL-T-LOCK», «ABLOY», «ROSTEX»,
«APECS», «MOTURRA», «ЭЛЬБОР»

вул. Папаніна, 12, магазин «Темп». тел.: (0432) 26-10-16,
(068) 858-51-04, (068) 858-51-05
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Двері вхідні броньовані вітчизняного
виробництва за найкращою ціною.
Можливий продаж в кредит.
Спеціальні умови для дилерів

пров. Цегельний, 2
тел.: (0432) 65-55-90
(067) 911-64-06
(093) 315-01-66
www.milano.com.ua

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА

21 ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізатори
напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та монтажні роботи
систем енергозбереження

Ліц. АД №030037 від 17.02.2012р Державної архітектурно-будівельної інспекції України
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вул. Пирогова, 151А, оф. 23
тел.: (0432) 57-51-57
факс: (0432) 57-19-19
оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua

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

- Електромонтажні роботи
- Проектні роботи
- Електроосвітлення
- Електрообладнання
- Електрообігрів (тепла підлога,
електрообігрів трубопроводу, система сніготанення)

вул. Київська, 4, оф. 208. Тел./факс: (0432) 55-14-44,
tepliy-pol.vn.ua, e-mail: elektrokompleksvin@mail.ru

Кабельно-провідникова продукція, сіп
автоматичні вимикачі, лічильники,
побутове і вуличне освітлення,
розетки та електрофурнітура

КИЙ
ШИРО ЕНТ
М
АСОРТИ
ГАРАНТ
ІЯ
ЯКОСТ
І

м. Вінниця, вул. Шмідта, 28 а, (центральний ринок)
тел.: (0432) 27-89-79, (067) 240-96-81, (098) 132-10-71
e-mail: Lipkoserg@i.ua

Компенсація
реактивної потужності,
кабельно-провідникова продукція,
двигуни, автомати, ПЗВ, пускачі, щити,
світлотехнічна продукція
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вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-95-22, 57-30-82
факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net
www.elektrokontakt.com.ua

www.vinnicya.vn.ua
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Лічильники електроенергії,
вул. Пирогова, 151А
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, тел.: (0432) 57-19-17
пускачі, стабілізатори напруги.
oblik@cdmaua.com
Діє гнучка система знижок!

22 МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

ВИРОБИ
З МЕТАЛУ
ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ:
- котли опалювальнi для твердого палива з ККД 93%;
- решiтки вiконнi та двернi, козирки;
- бесiдки та альтанки для саду, дачi та оселi;
- ворота та фiртки, ворота гаражнi;
- лавки, столи, стiльцi з металу;
- сходи з металу будь-якої конструкції.

вул. Кірова, 1, тел.: (0432) 27-49-87, (098) 061-58-69
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Вироби з металу
ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ”

Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,
теплиць та парників,
а також будь-які вироби з металу

Болти, гайки, цвяхи, шайби, ланцюги, госптовари, сітка рабиця, канати сталеві, виробництво стропів
під замовлення
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вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 4, оф. 109
kov_vin@mail.ru
www.kovvin.ua
вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04,
(050) 538-52-08
e-mail: sintez@vn.ua
вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 62-14-41, 27-77-78
вул. Київська, 78
тел.: (0432) 55-42-58, 55-42-68

www.vinnicya.vn.ua
ООО «Техсервис ЛТД»
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e-mail: vinnicya@mail.ru

Двери бронированные, решетки Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19
декоративные, киоски, лестницы,
(0432) 67-33-19, 66-09-27
балконы. Доставка и монтаж.
(067) 774-04-35
Автосигнализация. Пластиковые окна

САЛОНИ МЕБЛІВ.
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
“МіГ-комплект”
дерев’яні сходи,
меблі, двері

www.mig.vn.ua

(068) 770-39-77, (063) 435-13-55 вул.Чехова, 14

Производим мебель в стиле «Лофт». Все
из натуральной древесины. Мебель изготавливается по индивидуальному заказу
под каждого клиента

Мягкая мебель фабрики
«ВНД»
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.
КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ,
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.
БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. КРЕДИТ
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вул. Максима Шимка
(Карла Маркса), 40
тел.: (093) 979-68-88,
(068) 337-28-98
www.palltron.etov.ua

тел.: (063) 145-10-12
www.vndcompany.com.ua

тел.: (096) 644-99-44
вул. Пирогова, 105, тел. :55-47-87
пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)
вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК»
тел.: (098) 722-99-30, (097)
117-77-61

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

МЕБЛІ НА
ЗАМОВЛЕННЯ

ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
·кухні ·дитячі ·спальні
·шафи купе ·офісні меблі
Поклейка ПВХ

тел.: (096) 048-79-02

Індивідуально виготовляєм меблі: кухні,
спальні, дитячі, шафи купе. Поклейка ПВХ.
Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника

вул. Гонти, 39А,
оф. 104
(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03

ФОП Язвінський В. В
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ:
дитячі, шафи купе, спальні,
меблі для офісу та магащину

ПОКЛЕЙКА ПВХ:
Швидко, якісно, надійно

тел.: (067) 477-09-08
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

24 ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ.
ВОРОТА

Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

78

вул. Д. Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88
(067) 441-64-61
www.alutech.ua
rspgoravs@gmail.com

www.vinnicya.vn.ua
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e-mail: vinnicya@mail.ru

ТОРГОВЕЛЬНЕ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Торгівельне обладнання (для магазинів,
ресторанів), холодильне обладнання, касові
бокси, складські стелажі, системи для супермаркетів

вул. Максимовича, 33А,
вул.Тимощука, 1а
(0432) 68-79-52, (067) 2-658-658
www.tep-hol.com.ua
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вул. Київська, 16, офіс 315
allis-trade.com.ua
тел.: (0432) 551-551
(050) 378-83-25
(097) 041-57-07

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

26 ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

VVL-TEX

МоднаЯ

Мода для современных, стильных, уверенных в себе женщин,
которые ценят безупречное качество
и идеальный крой
Представництво українських трикотажних
фабрик. Пропонуємо гуртом та вроздріб
натільну білизну, верхній одяг,
шкарпетки, колготи

ТРЦ «Мегамол»
вул. 600 річчя, 17
(096) 685-61-50
магазин «Родинний»
просп. Космонавтів, 47

тел.: (0432) 56-12-86,

вул. 50-річчя Перемоги, 11

тел.: (0432) 27-01-17

НАЙШИРШИЙ
асортимент товарів.
Демократичні ціни
Зручне розташування

вул.
Коцюбинського, 25

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ

ТЦ «4 сезони», бут. №10,
вул. Коцюбинського, 25
ТК «Жовтень», бут. №1-14,
вул.: Коцюбинського, 34
(097) 887-93-83

Пуховики. Шуби. Пальта.
Широкий вибір. Доступні ціни

вул. Коцюбинського, 30
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(095) 339-03-51
(098) 611-90-66

www.vinnicya.vn.ua
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27 ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ
·широкий асортимент ·найкращі ціни

“ ТЦ 4 сезона” пр. Коцюбинського, 25, 2 пов., бут. 36

тел.: (097) 275-87-60, (093) 968-62-45
Муніципальний ринок, центральна алея,
бутік В - 3 - 1, тел. (067) 158-49-85

дитячі меблі, дитячий транспорт, автокрісла,
крісла-гойдалки, кенгуру, слінги, іграшки,
одяг, підгузки та пелюшки, домашній
текстиль, матраци

81

вул. Нансена, 5А
тел.: (0432) 50-77-00

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

Прокат дитячих товарів

просп. Космонавтів, 77
тел.: (097) 951-81-71
vinprokat.com

28 ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ

Пряжа вязальна, якісні тканини,
українська вишиванка, оформлення
картин в рамки

ЄВГЕНІЯ

ШТОРИ ТЮЛЬ
спеціалізований
салон-магазин

вул. Замостяньска, 31 (50-річчя
Перемоги)
р-к «Урожай», ТЦ «Омега» 2 пов., ТК
«Юність», бутік 21
тел.: (0432) 26-75-83, 52-99-21,
52-98-28

Немирівське шосе, 15,
тел.: (0432) 55-10-14
(097) 133-34-33

29 СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ

ПОДАРУНКИ
ДЛЯ ВСІЄЇ
РОДИНИ

Швейцарські ножі “Victorinox“, туристичні та кухонні
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “Arcos”; ліхтарі: “Mag-Lite“,
“Varta“, “Police”; батарейки та зарядні пристрої;термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички “Zippo”, “Bic”,
сувеніри ТМ “Crystocraft”
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Ринок “УРОЖАЙ”
ракушка №298,
тел.: (067) 285-00-26
(098) 595-13-33
www.v-tochku.сom

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

30 МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

31 СПОРТИВНІ ТОВАРИ

32 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Высококачественное повидло
и кондитерские начинки, также: джемы,
пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

83

тел.: (0432) 56-45-74
(0432) 56-49-19
www.loveluka.ua

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

МЕД

ВІД ВИРОБНИКА

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26
www.meduvsim.vn.ua

33 КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

34 ТА ОБЛАДНАННЯ

Виробництво, продаж
скотчу та пакувальних матеріалів

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ.

35 ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ.
ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД
КРАПЕЛЬНЫЙ
ПОЛИВ

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48
www.sad-lopatina.org.ua

Капельная лента «aqua drip», «star»,
тел.: (063) 279-36-32
«tape». «Слепые шланги» для ороше(066) 847-47-81
ния сада. Самые низкие цены
Агроволокно. Аксесуари для агрововул. Київська, 78,
офіс 205
локна. Агротекстиль. Сітка
тел.: (093) 000-85-69
пластикова українського та італій(066) 000-82-69
bud-inteh.com.ua
ського виробництва. Гарантія якості
Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування
Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

85

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69
(067) 260-70-29

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

36 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

Тактическое

СНАРЯЖЕНИЕ

ул. Грушевского, 50\25
+380 (66) 078-65-55
+380 (98) 609-97-87
(возле башни Козицкого)

Все для
военных

С журналом скидка 3%

Slava-ukraini.com.ua

37 СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
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КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ.

Продаж та ремонт

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (063) 649-14-60,
(098) 900-57-00
serviceplus.com.ua

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.
Кабельна продукція.
Підключення до цифрового телебачення:
“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 32
тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

комп’ютерів, ноутбуків,
LED-телевізорів, побутової
та фото-, відеотехніки.
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЗАКЛАДИ.
39 НАВЧАЛЬНІ
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ.
вул. Пушкіна, 21
Дитячій навчальний заклад
позашкільної освіти з гуманітарним тел.: (068) 346-03-42,
(063) 449-09-71
напрямом. Студія всебічного розвитку.
Студія арт-мистецтв. Студія іноземних www.bubble-flame.com.
ua
мов

КЛУБ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

- Вивчення іноземних мов (англійська, німецька, польська, французька);
- Ділова англійська мова для бізнесменів;
- Група продовженого дня для учнів початкових класів;
- Допомога учням початкових класів (математика, українська мова);
- Математика і фізика для 5-х – 11-х класів;
- Підготовка до ДПА та ЗНО з різних предметів;
- Підготовка
до вступу у вищі навчальні заклади Євросоюзу (IELTS);
Під
- Міні сад ( з 9.00 до 13.00).
www.ecbridge.vn.ua. тел. 097 241 41 61 вул. Київська, 29 8-ма секція (Набережний квартал)
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Вивчення козацького бойового мистецтва,
козацької зброї, народних звичаїв,
1 заняття
Набір дітей традицій та історії БЕЗКОШТОВНО
(097) 649-50-19 Микола,
(097) 493-55-34 Руслан, (097) 802-58-88 Сергій
Школи №№ 23, 25, 27, училище №4

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА
ДОПОМОГА
СТУДЕНТАМ

Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі
(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років).
Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія.
Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія.
Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог.
Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Скалецького, 40А
тел.: (097) 348-25-77
(099) 186-58-25
(093) 779-96-10
www.babycenter.com.ua

Винницкий филиал Киевской школы практической астропсихологии
«Селена»

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59
www.astro-school.vn.ua

Дипломні роботи. Магістерські.
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@
yandex.ru

89

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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40 ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ

- Виготовлення дитячих ігрових майданчиків,
гойдалок, бесідок, альтанок, лавочок та багато іншого;
- Індивідуальний підхід;
- Художнє оформлення;
- Доставка, установка, монтаж виробів;

тел.: (096) 306-99-41
Олександр Петрович

41 АВТОШКОЛИ

м. Вінниця, вул. Б. Хмельницького, 32
тел.: (0432) 26-11-14, 26-54-08, (063) 103-29-44, (067) 847-02-69
91

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

Автошкола «7777» запрошує
на навчання водіїв категорій:
А, А1, В, С, С1

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777
(097) 09-7777-9

www.avtoshkola7777.vn.ua

42 СТУДІЇ ТАНЦІВ

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ

43 ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА
ФОП Смалюхівська Л. О

Оцінка будь-якого виду майна для
успадкування, продажу та обміну,
в т.ч. для оподаткування
92

вул. Соборна, 69, готель
«Вінниця» , к. 305
тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90
(063) 386-01-61

www.vinnicya.vn.ua

ТОВ

e-mail: vinnicya@mail.ru

Оцінка нерухомості, земельних ділянок,
транспорту при оформленні спадщини,
дарування, договору купівлі-продажу,
міни для цілей оподаткування

«ВІТОКС»
Ліцензія №15316/13 від 15.10.2013 р.
тел.: (0432) 35-50-25, (097) 251-49-94
вул. Першотравнева, 84, 2-й пов., кім. 5
www.vit-oks.vn.ua
e-mail: vit-oks2013@yandex.ru
ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:
нерухомості, землі, транспорту,
обладнання. Технічні звіти.
Введення в експлуатацію
Весь спектр аудиторських, бухгалтерських,
консалтингових та юридичних послуг, які
виконуються висококваліфікованими
аудиторами та досвідченими спеціалістами в
сфері фінансів, економіки, податків та права.
Досвід роботи більше 17 років!

Оцінка нерухомості, землі, транспорту,
обладнання. Оцінка УМК, акцій
та бізнесу. Судові експертизи.
Землевпорядні та геодезичні роботи
Оцінка майна для дарування
успадкування, купівлі- продажу та обліку
ФОП
Горобець В.В нерухомості, автотранспортних засобів
та земельних ділянок

ОЦІНКА
МАЙНА

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
т./ф.: (0432) 35-54-92
тел.: (0432) 67-06-12
(093) 504-17-86
(067) 359-44-56
(067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

Хмельницьке шосе,13, оф.
103-105
тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19
факс: (0432) 67-32-00
www.auditsl.com.ua

вул. Соборна, 67,
кім. 209
(0432) 53-17-13
(067) 770-77-90
вул. Хлібна, 3, кім. 7
тел.: (0432) 56-25-18
(067) 300-10-48

“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

Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерційної нерухомості, комунального та державного майна),
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання,
майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування

пр. Юності, 18, оф. 507
(ТРЦ Дастор)
тел.: (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82
www.expert.prom.ua

ТОВ «ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ВІННИЦЯ»
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

44 НЕРУХОМІСТЬ
Зручне розташування, приваблива
«ГРАДОСТРОЙ» ціна та бездоганна якість житла в
ЖК «КОМФОРТ»

АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

“ДОБРИНЯ І КО”

вул. Червоноармійська
(Стрілецька), 1
тел.: (0432) 50-74-72
50-74-73
gradostroivin@gmail.com
www.gradostroi.com.ua

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ. вул. Соборна, 38/26
Юридична допомога.
тел.: (097) 904-79-14
Безкоштовні консультації
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e-mail: vinnicya@mail.ru

45 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
АДВОКАТ

Шевчук А.А.

ЮК «Шевчук А.А. та партнери»
надає всі види юридичних послуг
та обслуговує господарську
діяльность підприємств
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вул. Соборна, 52, оф. 4
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28

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

46 ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
вул. Некрасова, 25,
Надаємо послуги в сфері екології:
каб. 210
- утилізація небезпечних відходів;
- екологічна документація та здійснення тел.: (0432) 55-02-74,
заходів по підготовці до перевірки
(096) 553-37-80
дозвільної документації
yureko@ukr.net

47 ФІНАНСИ
forexclub.ua

Центр
фінансової
культури «ЛАД»

Консультування по особистим
фінансам (цього не вчили у школі),
ігри-тренінги «Ключ к Богатству» і
«Путь к Мечте»

тел.: (067) 739-10-21

48 НОТАРІУСИ
вул. Якова Шепеля
(Примакова), 23, оф. 4
(старе місто)
тел.: (0432) 63-60-20, (067)
566-25-41
e-mail: me76@mail.ru
пр. Коцюбинського, 78В
Надання правових консультацій.
тел.: (0432) 55-68-50
Оформлення спадщини. Видача свідоцтв.
(050) 570-72-63
(098) 221-23-93
Посвідчення договорів, заповітів,
e-mail: inna_flowers@hotbox.
підписів, довіреностей.
ru
вул. Київська, 4, оф. 207
Вінницький міський нотаріальний
(в приміщенні
округ.
Віноблдрукарні)
Договори купівлі-продажу, дарування,
тел.: (0432) 67-10-56
довіреності, заяви, спадщина та ін.
(067) 383-32-82

Вінницький міський нотаріальний
НОТАРІУС
округ.
КОРОЛЬ
Часи прийому: Пн.-Пт.: з 900 до 1730,
30
00
Олена Миколаївна Сб -з 8 до 14 , Нд - за домовленістю.
НОТАРІУС
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна
НОТАРІУС
БЄЛАЯ
Оксана Миколаївна
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НОТАРІУС
ДРОБАХА В. О
ДРОБАХА О.Д

e-mail: vinnicya@mail.ru

Нотаріальна контора Вінницького р-ну. вул. Митрополита Петра Могили (Михайличенка), 10, кв. 2
Купівля-продаж, дарування, міна,
e-mail: viktor.notar@gmail.com
довіреності, заяви, копії
тел.: (0432) 67-17-77
00
00
00
00

Працюємо Пн-Пт 9 -18 , пер. 13 -14 . Сб, Нд - вихідний

61-15-00

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА
Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400
Субота за домовленістю
Неділя - вихідний

вул. Визволення, 10,
оф. 1
тел.: (0432) 67-01-81
(067) 492-38-71
(063) 304-10-53
d.inna71@mail.ru

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК
Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
НІДЗЕЛЬСКА
Ірина Євгенівна

Вінницький районний
нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Острозького, 47/3
тел.: (0432) 55-09-84, 57-27-87
(067) 976-06-26
e-mail: nie9760626@gmail.com

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
БІЛОУС
Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

Валентина Миколаївна

НОТАРІУС
КРИВЦОВ
Дмитро Валерійович
НОТАРІУС
ЄВСТРАТОВА
Олена Олексіївна
НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО
Володимир Борисович
НОТАРІУС
ПАВЛЮК
Ірина Іванівна

вул. Грушевського, 6, оф. 2

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

тел.: (0432) 67-71-88
(096) 974-44-74

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

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Соборна, б. 75, кв. 4
(орієнтир - ювелірний магазин
«Кристал»)
тел.: (0432) 60-40-46
(097) 595-82-16
вул. Замостянська (50-річчя
Перемоги), 27
тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42
lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

Виїзд додому , в лікарню,
на підприємство
у випадку необхідності
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

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
Субота, неділя - вихідний.
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olya-notarius@mail.ru

пр. Коцюбинського,
37/1
тел.: (0432) 26-36-14

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
НОТАРІУС
Вінницький міський нотаріальний округ
ТКАЧУК
Всі види нотаріальних дій
Марина Владиленівна
НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА
Олена Валеріївна

НОТАРІУС
РИБАЧЕНКО

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62
(050) 573-13-23

Вінницький міський нотаріальний округ.
вул. Замостянська
Всі види нотаріальних дій.
(50-річчя Перемоги), 30
Консультації безкоштовно
тел.: (0432) 26-35-55
Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800,
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний
(050) 313-07-78
вул. Замостянська
Вінницький районний нотаріальний округ (50-річчя Перемоги), 51/1

Всі види нотаріальних послуг

тел.: (0432) 61-77-17
(067) 305-18-15

НОТАРІУС
БОРТНІК
Яна Анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

вул. 1 Травня, 64/5
тел.: (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

НОТАРІУС
БАЙЛЕМА
Ірина Дмитрівна

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: з 900 до 1800

Галина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

вул. 600-річчя, 20/2
тел.: (0432) 50-93-77
(097) 261-48-97

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Гоголя, 1, кв. 1
НОТАРІУС
(навпроти Універмагу)
Часи прийому:
КОВАЛЬОВА
Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
тел.: (0432) 69-30-11
Віра Миколаївна
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.
35-82-70
НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ
Ігор Анатолійович
НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Тамара Петрівна
НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО
Ліана Миколаївна
НОТАРІУС
ОСТАПЕНКО
Юлія Вікторівна

Вінницький міський нотаріальний округ
вул. Пирогова, 144
Всі види нотаріальних послуг
тел.:
(0432) 35-73-18
Працюємо:
(067) 430-21-96
Пн -Пт : 900-1700, сб.: 900-1500
e-mail: the_lawyer@i.ua
Неділя - вихідний

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Хмельницьке шосе, 14
тел.: (0432) 67-33-34

Немирівський районний нотаріальний округ
Графік роботи: Пн.-Пт.: з 900 до 1700
Перерва з 1300 до 1400
Субота, неділя - вихідні

м. Немирів,
вул. Горького, 92
тел.: (04331) 2-24-22

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700
Неділя - вихідний

вул. Магістратська
(Першотравнева), 166
тел.: (0432) 66-26-90,
66-24-46, (067) 430-57-80
ostapenkojulia.vin@rambler.
ru
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НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

e-mail: vinnicya@mail.ru

Вінницький міський нотаріальний округ

вул. Пирогова, 24

Часи прийому з 1000 до 1800 без перерви тел.: (0432) 67-35-26,
Субота, Неділя - вихідні.
55-08-88

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Вінницький міський нотаріальний округ

Ольга Андріївна

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24
тел.: (0432) 27-03-32
(096) 442-02-08

НОТАРІУС
КОЛЕСНІК
Олег Володимирович

Вінницький міський нотаріальний
округ.
Пн. - Пт. - з 900 до 1800,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний

вул. Брацлавська
(Островського), 29
т/ф.: (0432) 61-66-90
(067) 146-72-36
okolec@gmail.com

49 ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ

Пасажирські перевезення по Україні та Європі, а також регулярний маршрут
Вінниця - Вроцлав, крім понеділка
Відправлення з України Відправлення з Польші
(за українським часом) (за європейським часом)
Вінниця АС-1 .........16-50
Вроцлав ............. 17-00
Вінниця АС-2 ........ 17-20
Ополе ................. 18-40
Хмельницький ......19-30
Катовіце ............. 20-30
Волочиськ ............ 21-00
Краків ................. 21-50
Під
Підволочиськ
....... 21-30
Т
Тарнув
................. 23-05
Тернопіль .............. 22-30
Жешув ................ 00-30
КПП «Краківець» ...02-30
КПП «Корчова» ... 02-35

тел.: (096) 216-57-96, (068) 831-33-96
99

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

Профільний позашкільний навчально-оздоровчій
заклад
1 зміна з 18.06.2016 по 08.07.2016 (21 день 3570 грн.)
2 зміна з 10.07.2016 по 30.07.2016 (21 день 3570 грн.)
3 зміна з 02.08.2016 по 15.08.2016 (14 днів 2380 грн.)

с. Городище, Літинський р-н, Вінницька обл.
тел.: (04347) 2-11-36, (097) 765-75-70, (063) 181-01-53
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(по місту, області, Україні, Європі)
комфортабельними
автобусами Neoplan
ТУРИСТИЧНА
АГЕНЦІЯ
І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79

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

Пасажирські перевезення на замовлення.
Екскурсії. Подорожі в Карпати
та на відпочинок до моря
Автобус «SETRA» (Німеччина)

тел.: (0432) 66-07-08
(067) 430 91-74
(066) 090-67-08
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50 РОБОТА
вул. Козицького, 38
(0432) 69-12-80,
(067) 447-40-96
forexclub.ua

Агенція з працевлаштування за кордоном
Легальне працевлаштування
Візова підтримка
Соціальний пакет
Вибір вакансій

Ліцензія №242414 від17.01.2014

Інвестиції, заробіток через інтернет
(метали, валюти, акції, товари).
Навчання початкове і спецкурси,
відкриття рахунків, підтримка

вул. Бевза, 34 оф. 324, тел. (067) 911-42-77
51 БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ
Переклади. Апостиль. Легалізація.
Підготовка документів
для виїзду за кордон
ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням
перекладів.
Проставлення апостиля, легалізація
документів. Візові анкети
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вул. Пирогова, 47а,
ТЦ «Ізумруд» 6 пов.
тел.: (098) 505-73-25,
(063) 041-27-43,
(099) 245-56-57

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1,
тел. (050) 384-24-84,
(095) 280-65-75, (0432) 67-12-50
www.pereklad-vn.com.ua
letstranslete@gmail.com

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

•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ
•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ
•АПОСТИЛЬ
•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
Всі види перекладів (усні та письмові
ТЕРМІНОВО) Нотаріальне засвідчення.
Легалізація документів, проставлення
штампу “Апостиль”в МінЮсті, МЗС, МОН, МОЗ,
консульствах іноземних держав

БЮРО
ТЕХНІЧНИХ І
ЛІТЕРАТУРНИХ
ПЕРЕКЛАДІВ

52

вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)
(0432) 69-29-29, 55-08-29
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45
www.translation.ua
вул. Пирогова, 23, офіс 50
тел.: (0432) 57-85-53, 55-08-57
(098) 263-08-27, (050) 503-93-26
(063) 606-59-24
www.vinwelcome.org.ua

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ
Ателье Мод
- фарбування шкіряного одягу;
- пошив жіночого та чоловічого одягу;
- терміновий ремонт та оновлення одягу;
- єдина в місті штопка та вишивка виробів.
м. Вінниця, БП «Ювілейний», 1 поверх, тел.: (0432) 27-53-61

АТЕЛЬЄ

Прокат та пошив карнавальних костюмів.
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трикотажу, шкіри, хутра. Вишиваємо.
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камінням. Виготовляємо штучні квіти.
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вул. ВладиславаГородецького
(ЧервонихПартизан),2
тел.: (063) 318-65-52
(098) 72-61-797
(066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru

www.vinnicya.vn.ua
ТЕАТРАЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ ПРОКАТ
КОСТЮМОВ

e-mail: vinnicya@mail.ru

Детские костюмы на любую тему.
Широкий выбор школьной формы.
Прокат, пошив новогодних, концертных,
национальных костюмов, фраков,
вечерних платьев.

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

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05
(067) 422-02-75
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00
www.atele-arlekin.com

вул. Скалецкого, 7, 2 пов.

ТЦ «Омега», бутік № 9
(063) 275-87-02
(067) 274-25-32

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ

53 КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
- Продаж, ремонт, сервісне обслуговування касових апаратів
- Автоматизація АЗС, магазинів, кафе, ресторанів
- Постачання витратних матеріалів

просп. Коцюбинського, 38В (ТЦ «СВ») garant24.prom.ua, garant24@ukr.net
тел.: 27-00-39, 66-94-45, (067) 366-93-54, (097) 967-72-41
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

СЕРВІС-ЦЕНТР

ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ

Витратні матеріали
- Оргтехніка
- Послуги по заправці
та відновленню картриджів
- Ремонт оргтехніки

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD.
Швидко, якісно. Гарантія.
Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

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

54 WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ
ІНТЕРНЕТ КЛУБ

55

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96,
(063) 747-20-92,
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@yandex.ru

Інтернет. Ігри. Набір.
Ксерокопіювання. Друк. Сканування.
Реферати, курсові, контрольні

ОХОРОННІ ФІРМИ,
СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ
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

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації;
відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквартирних домофонів; контролю доступу.
Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеокамер та ін. обл. безпеки

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00
вул. Соборна, 28, оф. 205
тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

Фізичная охорона об’ктів всіх форм власності. Монтаж і обслуговування тех- вул. Замостянська (50-річчя.
нічних систем контролю доступа. GPS-мониторинг транспорту з можливістю
Перемоги), 34-а, оф. 25
захисту його від крадіжки. Организація служби безпеки на підприємстві в
(0432) 655-625
т.ч. абонентське обслуговування. Детективні послуги (пошук осіб і інформа(067) 916-77-80
ції різного характеру). Пошук боржників і надання допомоги по поверненню
(067)
432-18-73
боргів. Надаємо допомогу в адвокатській діяльності. Проводимо перевірки
(067) 430-81-44
заставного майна
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e-mail: vinnicya@mail.ru

Охрана частных и государственных объектов. Инкассация и
ул. Соборная, 33
перевозка денежных средств. Охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий. Сопровождение и охрана (0432) 55-78-71 - дежур. часть
грузов с контролем их местонахождения. Установка и
(098) 298-23-02 - директор
обслуживание инженерных систем охраны и контроля. Проведе(067) 431-84-02 -круглосуточно
ние детективных расследований и поисковых мероприятий

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.
Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація.
Справжня німецька якість від “Balter Security”

56 РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

57 РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
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вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 32
тел.: (0432) 69-38-46
(096) 829-29-29
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

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

ПАМ’ЯТНИКИ
РИТУАЛЬНІ
ТОВАРИ

58

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

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок,
шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП «Ювілейний» 1 пов.
тел.: 57-62-47, 27-89-72
(067) 430-46-71

ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА.

59 ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ.

Відеореклама в маршрутному (муніціпальному) транспорті
на LCD моніторах м. Вінниці та Вінницькому р-н

тел.: (098) 278-90-00

konstantin-da@mail.ru, reklama-da.com.ua

Всі види поліграфічних послуг та вул. Порика, 7
тел.: (0432) 52-33-77
сувенірної продукції
52-33-88
106
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e-mail: vinnicya@mail.ru

Шовкодрук. Індивідуальні автономера.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Реставрація фотографій, покращення якості фото

Візитки, флаєра, буклети, плакати,
банера, шкільні стенди, вивіски,
таблички, штендери, лайтбокси.
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ
Дизайн. Зовнішня реклама.
Оформлення фасадів. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33
вул. Академіка Янгеля (Фрунзе),
4, («Хімзавод»)
(096) 37 25 807
(063) 29 69 422
vk.com/alexandr.status
status.agroup@gmail. com

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
66-16-17
(067) 251-65-68
e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua

60 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
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.com.ua
vk.com/supervideo

Профессиональная фотосьемка, выпускные
альбомы, портфолио, семейное, детское
фото.

тел.: (063) 605-18-06
Люда
тел.: (093) 115-84-23
Надя

107

www.vk.com/club597900644

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

61 ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА
Весела, душевна, співуча
тамада на Ваше свято
тамада
Татьяна
Лук’янченко

тел.: (096) 776-48-55,
(093) 059-55-90
vk.com/id160480097

Ведуча та тамада урочистих подій.
Конкурси та сценарій уточнюються та тел.: (098) 210-95-59
доповнюються бажанням замовника

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв.
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ
ПРАЗДНИКОВ

Оригинальный сценарий
Ведущие и аниматоры
Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

тел.: (0432) 57-51-97
(067) 669-99-86
(063) 955-51-90

КАПІТОШКА

Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»
Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри,
сюрпризи, музика, танці

тел.: (0432) 46-8205
46-17-93
(097) 131-94-31

108

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

109

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

тамада
Олена

Проведення весіль, ювілеїв,
корпоративів за індивідуальним
сценарієм. Море казкових емоцій.
Весільний та святковий макіяж

тел.: (093) 303-41-21
(067) 394-86-70

62 ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
Продаж весільних, випускних і
вечірніх суконь. Туфлі, фата,
рукавички, біжутерія

63

вул. Коцюбинського
33/3 (напроти пологового будинку)
тел.: (098) 583-83-93

ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.
ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ

Организация пиро-шоу,
ФЕЙЕРВЕРК
фейерверков,
спецэффекты на
-ЛВ
первый танец

тел.: (097) 288-28-82,
(093) 288-28-82
www.firework.vn.ua

Солодощі та випічка.
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94
(096) 827-39-69
www.akv.com.ua
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Студія подарунків ручної роботи
та весільник аксесуарів
·весільні запрошення ·бонбон’єрки
·листівки ·альбоми ·книги побажань

тел.: (067) 914-29-75
(067) 426-64-73

64 ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
ВЕСIЛЬНИЙ АВТОМОБIЛЬ НА ПРОКАТ

Обслуговування весіль,
корпоративів, свят, ювілеїв.
Трансфер в аеропорт
ія од
(067) 758-65-19 Ак0цгрн/г
20
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Прокат лимузинів у Вінниці.
Ласкаво просимо до світу
лімузинів

112

тел.: (097) 797-37-97
(093) 655-16-55
(095) 100-02-02

www.vinnicya.vn.ua
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e-mail: vinnicya@mail.ru

САЛОНИ КРАСИ.
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА
Педикюр. Манікюр. Нарощування
нігтів. Всі види масажу. Шугаринг.
Нарощування вій. Художній розпис

ПЕРУКАРНЯ

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (097) 660-41-13,
(093) 696-05-14
vk.com/d.pilich

Чоловічий та жіночий зал.
Хмельницьке шосе,
Сучасні стрижки. Стрижка гарячими
6,
ножницями. Манікюр, педикюр.
тел.:
(0432)
52-47-99
Нарощування нігтів.
(096)
702-42-38
Покриття нігтів гель-лаком

Делаю татуировки, рисую
эскизы
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тел.: (093) 943-24-49

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

Для Вас працюють: перукарський зал,
вул. Зодчих, 20
косметолог, майстер манікюру, майстер
педикюру, подолог, нарощування вій, тел.: (098) 324-58-12
(093) 787-51-45
масажист, шугарінг, воскова депіляція

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

ул. Архитектора
Артынова, 51
тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua

66 ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

67 ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Найширший асортимент
вул. Некрасова, 65
Продукція інтимного характеру, еротична
ТЦ «КУМ»
білизна, косметика з феромонами.
тел.: (050) 451-87-19
Найкращі подарунки для закоханих

68 РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ.
Банкеты, комплексные обеды,
VIP-комната, корпоративы,
свадьбы, гриль-меню

114

вул. Бевза, 34
тел.: (0432) 27-00-47,
(067) 778-31-24,
(067) 958-97-80,
(067) 494-19-73

www.vinnicya.vn.ua

-Ресторан
-Готель
-Сауна
-СТО

с. Винницкие Хутора, ул. Мичурина, 88.

e-mail: vinnicya@mail.ru

www.panskahata.com.ua

тел.: (067) 735 28 77

Кафе-бар «На Майдані»
Смачні домашні страви
задовольнять найвибагливіших гурманів
Доставка ПІЦИ та улюблених страв - ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ!

Обїздна Майдан-Чапельський (за автобазаром), тел. (0432) 52-72-76
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Ресторан на 120 місць. Жива музика. Найвишуканіші європейські традиції. Готель
класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.
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вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77
(067) 493-00-02
(093) 493-00-02

www.vinnicya.vn.ua

БЕРЕЗІНО

e-mail: vinnicya@mail.ru

Для цінувальників східної культури
справжнього кальяну. Дуже великий вибір
тільки якісного табаку. Східні солодощі.
Демократичні ціни. TV. Wi-Fi

вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56
тел.: (0432) 67-37-71
67-17-69

Елітний комплекс відпочинку пропонує:
банкетна зала 200 чол., VIP зала 30 чол.,
оренда альтанок з мангалами від 300 грн,
будиночків від 400 грн, лазня від 180 грн

с. Зарванці, вул. Зоряна,1

тел.: (0432) 52-91-44,
52-91-33,
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік.
Альтанки. Смачна кухня.
Весільні прикраси. Готельні номери,
молодятам номер «Люкс» у подарунок.
Чудова природа-ліс та озеро.

Старе місто
тел.: (097) 346-33-41

Банкетні зали на 20, 60, 150 чол.
Домашня кухня. Альтанки

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького
шосе
тел.: (0432) 56-74-99
(098) 002-92-86

КАФЕ
СВІТАНОК

Смачна українська і європейська кухня кухня. вул. Андрія Первозван(Стахурского), 56А
Проведення банкетів, (зали на 80 і 30 чоловік) ного
тел.: (0432) 69-30-75
Окремий танцайданчик
(068) 837-72-11

КАФЕ
«ВЕНЕЦІЯ»

Смачна українська і європейська кухня вул. Винниченка, 33А
кухня.Проведення банкетів,(зали на 80 і тел. (098) 366-66-09
30 чоловік) Окремий танцайданчик
(067) 929-07-58
В ресторане комфортно разместятся до 160 Ваших гостей,
Банкетный зал на 85 мест. Зал на первом этаже на 30 мест
Кальяный – зал на 40 мест. 2 VIP – зал на 8 и 12 мест
Зал на первом этаже на 64 мес

РЕСТОРАН
ФАТА
МОРГАНА

Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне
паркування. Українська та європейська
кухня. Чудове місце Вашого відпочинку

пр. Коцюбинского, 11

тел.: (097) 177-55-44
(0432)55-48-28
2-й км. Хмельницького шосе

тел.: (0432) 56-76-97
69-11-90
(067) 715-97-67

Європейска кухня, алкогольні напої, вул. Келецька, 66
кава еспресо, чай.
тел.: (0432) 56-15-12
(098) 430-30-61
Бізнес-обіди. Більярд
Банкетна зала на 140 місць,
VIP зал на 22 місця.
Українська та європейська кухня.
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс».
Сауна
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смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси
тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

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

Європейська та українська кухня
Святкування весіль, банкетів,
корпоративних вечірок,
Днів народжень,
Проведення ділових зустрічей бізнес-ланчі

Бізнес ланчі
Жива музика та караоке
2 V.I.P. зали
Відсутність мінімального
замовлення

69 САУНИ. ЛАЗНІ
8 км. від Вінниці,
Ідеальна база відпочинку.
с. Тютьки (коло
Альтарки. Баня на дровах. Ресторан. Готельні номери зі зрубу. Пляж тел.:стрільбища).
(067) 430-85-55,
з шезлонгами. Верхова їзда
(095) 927-93-95

«Аквамарин» спортивный комплекс для всех! ул. Острожского, 55
Индивидуальный подход –
тел.: (0432) 61-73-84
наш имидж!
вул. Бевза, 34
Сауна. Басейн з ефектом хвилі. Велика
САУНА
кімната відпочинку. Супутникове TV. тел.: (098) 295-20-66
«АКВА СТИЛЬ»
Працює цілодобово
(0432) 61-88-55
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katrin.vn.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Цілодобова баня на дровах,
сауна, басейн.
Все для Вашого гарного відпочінку!

с.м.т. Десна,
вул.Гагаріна,10
тел.: (098) 53-35-776
www.saunarus.uaprom.net

70 ГОТЕЛІ
Готельно-ресторанний комплекс "Поділля"
Організація бізнес заходів будь-якого масштабу
та допомога в організації відпочинку туристів
в самому серці Вінниці!
м. Вінниця, вул. Пушкіна 4,
e-mail: podillya_vn@ukr.net, www.podillyahotel.com
Бронювання номерів 050-177-53-22, Конференц-сервіс 063-825-41-28,
Ресторан 097-399-39-64, Рецепшн (0432) 59-22-33

Підприємство ФПО «Профспілкове»

·надання готельних послуг ·оренда приміщень
·актовий зал ·конференц-зали від 50 до 350 місць.

Хмельницьке шосе, 2, (біля центрального парку), тел./факс (0432) 52-03-46,
тел.: (0432) 66-04-42, 69-62-66, (095) 271-04-09, (050) 461-08-92, (067) 797 -57-79.
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Готельний комплекс та хостел.
Тиврівське шосе, 2
Помірна ціна за гарну якість , від 80 тел.: (0432) 27-37-13,
27-09-60,
до 300 грн. Шведський стіл.
(067) 433-30-26
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць

МЕДИЧНІ ТА

вул. Архітектора Артинова, 17

тел.: (0432) 56-23-23,
(067) 68-00-651

www.radamed.com.ua

МАСАЖ

ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ДОРОСЛИХ

·гінеколог
·ендокринолог
·дерматовенеролог
·дитячій дерматолог
·уролог-андролог
·дієтолог
·рефлексотерапевт
·р

Нова ефективна
програма схуднення!

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

71 СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

Масаж класичний, спортивний,
тел.: (093) 881-62-57
медовий, дитячий, для немовлят,
(097) 998-94-43
антицелюлітний. Курси масажу, курси www.perfekto.com.
розпису хною
ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ
Здоровий хребет та суглоби
без операцій та ліків

ТЕСТИРОВАНИЕ
ВСЕГО
ОРГАНИЗМА
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

тел.: (0432) 52-91-03
(068) 334-50-15

Консультативний прийом лікаря
Тимірязєва, 34
окуліста. Лікування дітей в кабінеті
тел.: (0432) 69-18-50
корекції зору. Оптика
Компьютерное тестирование по системе “ОБЕРОН” всего организма.
тел.: (0432) 52-64-03
Стоимость:
(067) 155-17-08
- для взрослых 125 грн
- для детей 70 грн

вул. Агатангела Кримського
Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві грижі,
(Ленських Подій), 50
остеопороз, викривлення хребта, біль в суглобах,
тел.: (0432) 57-05-17
післяпологовий біль, біль куприка, аритмії.
(096) 360-22-57
Реабілітація після оперативних втручань на хребті
(067) 988-97-40
та травм
www.kovalenko.vn.ua

72 МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ
Євроаптека

Сучасна багатопрофільна
мережа аптек
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тел.: (0432) 52-61-00
(097) 526-10-10

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

73 ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Деркач
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82
www.evseeva.in.ua

Центр психо-социального розвития
«Амадея» ждет Вас
с Пн - Пт с 10-00 до 19-00

ул. Володарского, 39 А
тел.: (097) 683-71-17
(096) 596-52-48
(067) 256-88-60
(0432) 67-12-65

Кандидат педагогічних наук, доцент
практичний психолог, арт-терапевт
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СІМЕЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

тел.: (050)-245-89-54,
(096)-566-28-51, (093)075-83-05
e-mail: derkach_art@
ukr.net

74 БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ
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Натуральные травяные комплексы для
здоровья взрослых и детей. Онлайн констультации врача. Доставка по Украине

75

Наталья
Анатольевна
тел.: (050) 162-49-29

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Діагностика та лікування; вакцинація, кастрапросп. Юності, 44
ція, стерилізація; аптека, зоотовари; ренген,
тел.: (097) 408-09-69
УЗД; лабораторні аналізи; ультразвукове
vethouse.vn@gmail.com
чищення зубів.
vk.com/vethouse_vn
Все виды ветеринарных услуг:
ул.Пирогова, 119 а
терапия, лабораторная диагностика,
тел.: (0432) 68-05-03,
вакцинация, хирургические вмешательства,
(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860
послеоперационная реабилитация,
от 07.06.2013
стационарное содержание
вул. Замостянська
Лікування та профілактика захворювань.
(50-річчя Перемоги), 16
Хірургічні операції. Консультації.
(ЦМС “Локомотив”)
Працюємо з 900 до 1800
тел.: (0432) 55-44-40
Сб.-Нд. з 1000 до 1500
(067) 527-87-42
Ветеринарная клиника.

Предоставляем помощь домашним животным.
Работает гостиница, зоомагазин, ветаптека.
График работы: ПН - ВС с 9:00 до 18:00
Вінницький
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР»

Широкий спектр ветиринарних та
лабораторно-діагностичних послуг.
Стаціонарне лікування. Готель для тварин.
Виклик лікаря (067) 430-94-91
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Хмельницкое шоссе,
103-А
тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01
www.viphvist.com.ua
вул. Нансена, 1 А,
(0432) 57-65-15
(067) 430-80-25
вул. Костянтина Василенка
(30-річчя Перемоги), 16
тел.: (067) 430-80-28
(0432) 60-20-33 цілодобово

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ПРАЙС
НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ
БЛОКІВ

Назва

Розмір, см2

К-ть місяців К-ть виходів

Ціна, грн

Блок внутрішній мінімальний

20

6/12

2/4

400/590

Блок внутрішній стандартний

40

6/12

2/4

490/790

Блок внутрішній потрійний

60

6/12

2/4

590/1000

Блок на обкладинці (1 сторінка)

40

3

1

780

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка)

50

3

1

550, 450, 450

Перша сторінка в довіднику

225

3

1

780

Сторінка внутрішня (в довіднику)

225

3

1

580
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