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·Комплексне технічне обслуговування автомобілів
·Ремонт ходової китайських вантажівок 

позашляховиків та легкових авто
·Комплексний ремонт двигуна та КПП всіх марок авто
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все для авто, будівництво, меблі, магазини, бутіки, 
юридичні послуги, туристичні послуги, 

рекламні послуги, все до свята та багато іншого
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Шановні читачі!
З нагоди національного свята нашої державності, 

Дня Незалежності, прийміть найсердечніші вітання. 
Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею та  

духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріотиз-
му, надихає на добрі справи заради розбудови нашої України як  
демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та 
впливової серед світової спільноти держави.

Народ України святкує уже 22 річницю державності. Наші  
славетні пращури віками боролися за свою свободу і лише нинішнє  
покоління - наші сучасники у 1991 році вибороли її. Безумов-
но, ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави,  
започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо  
закріпила його вікові демократичні прагнення до національного 
відродження, духовної свободи, економічного зростання, куль-
турного піднесення. Однак, проголосити не означає реалізувати. 
Нам судилося стати учасниками творення новітньої української  
держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу.

З нагоди Дня Незалежності нашої держави бажаємо Вам  
міцного здоров’я, родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди 
та добробуту, сили і наснаги в усіх Ваших справах. Нехай віра у 
краще майбутнє надихає Вас на нові звершення та починання в 
ім’я соборної незалежної демократичної процвітаючої України, 
надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу. 

Нехай кожен день Вашого життя буде сповнений радістю, теплом і  
новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної 
держави.

Зі святом Вас!
Редакція журналу “Вінниця”
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1 серпня День інкасатора
2 серпня День аеромобільних військ України
3 серпня 1905 р. народився Борис Курчатов 
4 серпня День народження шампанського
6 серпня 1945 р. на японське місто Хіросіма 
було скинуто атомну бомбу. 
7 серпня 1947 р. народилася Софія Ротару 
8 серпня День військ зв’язку України
9 серпня 1973 р. народився Олександр Пономарьов 
10 серпня 1907 р. померла Марко Вовчок
11 серпня 1939 р. народився А. Кашпіровський 
12 серпня День будівельника
13 серпня Всесвітній день шульги (лівші)
14 серпня 1988 р. помер Енцо Феррарі
15 серпня День археолога
16 серпня 1657 р. помер Богдан Хмельницький 
17 серпня 1943 р. народився Роберт де Ніро 
18 серпня 1850 р. помер Оноре де Бальзак
19 серпня День пасічника
20 серпня 1912 р. Томас Едісон патентує 
фонограф і електробатарею
21 серпня 1997 р. помер Юрій Нікулін
22 серпня 1864 р. утворено 
товариство Червоного хреста
23 серпня День Державного Прапора України
24 серпня День незалежності України
25 серпня День Далекобійника
26 серпня День Шахтаря
27 серпня 1955 р. вийшло перше видання 
Книги рекордів Гіннеса
28 серпня свято Успіння Пресвятої Богородиці
29 серпня 1885 р. запатентовано перший мотоцикл
30 серпня 1901  запатентовано пилосос
31 серпня День авіації України

Історичний хронограф.  серпеньІСТОРІЯ ВІННИЦІ

Iсторiя німецької ставки «Вер-
вольф» щiльно огорнута таємниця-
ми й мiсцевими забобонами. А що ж  
насправді в собі таїть колишній ні-
мецький комплекс?

Спорудження «Вервольфу» розпо-
чалося наприкінці 1941р. Будівництво 
об’єкту велося німецькою військово-
будівельною організацією «Тодт». До 
підготовчих робіт залучали місцевих 
жителів, які готували будівельні мате-
ріали, рубали ліс. На найважчих робо-
тах використовувалася рабська праця 
радянських військовополонених.

Комплекс фактично був зменше-
ною копією головної ставки Гітлера  
«Вольфшанце» у Східній Пруссії.  
Зовнішньо ставка мала досить непо-
казний вигляд. Наземну частину скла-
дала 81 дерев’яна будівля з такими ж 
непоказними дерев’яними дахами. 
Поряд зі ставкою розташовувалась 
посадкова смуга для літаків. Підзем-
ну частину «Вервольфу» складали 3 
залізобетонні бомбосховища, зокре-
ма, головний бункер фюрера масив-
ної конструкції (товщина стін 2,5 м,  
перекриття - 4,5 м). Водопостачання та 
енергопостачання ставки здійснюва-
лося за допомогою двох 120-метрових 
артезіанських свердловин та електро-
станції.

Адольф Гітлер був тут тричі: з 16 
липня по 29 вересня 1942 року, з 19 
лютого по 8 березня 1943 року і 27 
серпня 1943 року. Деякий час тут дис-
локувався генеральний штаб збройних 
сил на чолі з фельдмаршалом Кейте-
лем і генерал-полковником Йодлем, 
а також був розквартирований штаб  
Південного фронту, яким керував 
фельдмаршал Еріх фон Манштейн.

В березні 1944 року, напередодні 
відступу, німці висадили ставку в по-
вітря. Спеціальна оперативна група 
НКВС, що прибула у Вінницю відразу 
після визволення міста, на місці став-
ки знайшла лише рештки спалених бу-
дівель і трьох підірваних залізобетон-
них бункерів.

Завісу таємничості навколо ставки 
було знято в 1959–1960 роках, коли 
вінничанин Іван Безуглий, колишній 
співробітник КДБ, опублікував у пе-
ріодиці матеріали про боротьбу міс-
цевого населення з окупантами. Але 
навколо ставки і досі точиться чимало 
суперечок, висловлюються нові гіпо-
тези, пов’язані з її призначенням. Про-
блема розкопок та дослідження бунке-
ра залишається актуальною і дотепер. 

В наш час ініційовано побудову 
музейного комплексу «Вервольф» 
на місці колишньої ставки Гітлера.  
Вінницька облрада 15 липня 2011 року 
вирішила організувати там філію об-
ласного краєзнавчого музею. На те-
риторії комплексу розміщені інфор-
маційні щити історичної тематики, 
майданчики з військовою технікою 
часів Німецько-Радянської війни, а  
також музейний павільйон.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів
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Нотатки мандрівника

Цього разу для подорожі я обрала 
Брюссель. Мій вибір був випадко-
вим, та я не шкодую про це. Отож,  
Брюссель – столиця Бельгії, а також 
Євросоюзу, одна із штаб-квартир  
країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди,  
Люксембург); тут знаходиться офіс 
НАТО, а цього уже достатньо для 
того, щоб зацікавити допитливих. Тут 
добре розуміють як англійську, так і  
французьку мови. 

Квиток із Кракова до Брюсселя  
(аеропорт Шарлеруа), відверто кажу-
чи, коштує дешево (300 грн на одну 
персону в обидва боки), а із завданням 
дістатись до Кракова легко впоратись: 
можна поїздом, автобусом або авто-
мобілем – це індивідуальний вибір. 
Після нетривалого перельоту ступа-
ємо на землю фландрійську. Так як 
прилітаємо ми в Шарлеруа (50 км від 
Брюсселя) шукаємо трансфер. Органі-
зований колективний трансфер до міс-
та коштуватиме вам 22 Евро в обидва 
боки. Проживання у п’ятизірковому 
готелі від 100 Євро за добу. Стосовно  
пересування по місту: якщо ви бажаєте 

побачити якомога більше, то найкра-
щий варіант купити Discover Brussels 
(це проїзний на усі види транспорту – 
метро, трамвай, автобус, що діє певну 
кількість днів). Вартість трьохденного 
проїзного – 13 Євро на особу. Для тих 
хто любить гуляти нічним містом, вар-
то дізнатись схему руху і розклад ніч-
ного транспорту. Поселившись в готе-
лі, відпочивши – вирушаємо у місто. 
Якщо ви любите музеї, палаци, площі, 
парки - то це місто дійсно має що вам 
запропонувати.

Усі туристичні маршрути почина-
ються на головній площі міста (Grand 
Palace), її недарма називають найкра-
сивішою площею Європи. Тут варто 
звернути увагу на будівлю Міської 
Ратуші і Будинок Короля. Що досить 
цікаво: кожна будівля має свою назву, 
завдяки різноманітним барельєфам 
(Будинок Зірка, Будинок Пекарів). 

Для тих, хто захоплюється футу-
ристикою – Атоміум. Його також, як і  
Ейфелеву вежу спроектували до  

відкриття всесвітньої виставки (1958 
рік). Це символ атомного століття, 
символ прогресу людства. Також звід-
си відкривається панорама міста. Осо-
бливо фантастично виглядає цей мо-
нумент вночі, завдяки освітленню. 

Поруч знаходиться парк Міні- 
Європа, вартість квитка на експозицію 
в Атоміум і парк буде коштувати вам, 
приблизно, 25 Євро на особу. Тут ви 
побачите найбільш відомі репродукції 
будинків, палаців, монументів, площ 
Європи (звичайно ж у зменшеному 
розмірі 1: 25). З даних проспектів тут 
експоновано біля 80 міст.

Брюссельський собор Святих  
Михайла та Гудули – варто побачити 
цей яскравий готичний архітектур-
ний шедевр. Китайський Павільйон 

і Японська Башта – куточок Схід-
ної Азії у центрі Євросоюзу. Кого 
цікавить фламандський живопис та 
скульптури – відвідайте Королівський 
музей витончених мистецтв. Не за-
будьте відвідати головний символ міс-
та „Mannekеn Pis”, як же побувати у 
Брюсселі і його не побачити (а також 
сфотографувати).

Якщо ви вже втомились, то перепо-
чити ви зможете в зеленій оазі – «Пар-
ку Сінкаунтейнер». Тут знаходиться 
тріумфальна арка, музей Автосвіт і 
Військовий музей. Музей Автосвіт  

налічує безліч раритетних авто, які 
ви навряд чи зустрінете на вулицях. 
Подивившись на ці автівки перекона-
лась, як ретельно і з яким трепетом 
ставились до машинобудування май-
же 100 років тому, які створювали ви-
тончені деталі, який якісний матеріал  
використовували.

Це місто, як і безліч інших має свою 
історію, пропонує різноманітні роз-
ваги та воно неповторне, завдяки лю-
дям, які тут живуть, отож зустрічайте 
його з відкритим серцем. Вдалої вам  
мандрівки...

Аліна Кобець
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Как создать неповторимый образ, покорить знакомых мужчин и вызвать 
уколы зависти у подруг? Конечно же купить роскошное вечернее платье,  
струящаяся ткань которого удивляет и завораживает, нежно обволакивая 
тело она интригует находящихся рядом. В салоне «DRESSROOM» любая  
представительница прекрасного пола с легкостью подберет себе наряд, выгодно  
подчеркивающий ее привлекательные особенности. Красивое, идеально  
сидящее по фигуре платье сделает Вас королевой на любом торжественном  
мероприятии.

ТРЦ «АНАСТАСИЯ» ул. Пирогова 39, 3-й этаж, левое крыло, салон № 302 
тел. (093) 795-08-75

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

DRESSROOM
Evening dresses

Фата - один із головних символів 
весілля та найкрасивіший аксесуар на-
реченої. У давні часи її вважали сим-
волом чистоти і скромності. Крім того, 
наші пращури запевняли, що вона за-
хищає наречену від злих сил. Сьогод-
ні жорсткі канони весільного вбрання 
залишились у минулому, а значення 
традицій і звичаїв забулися. Тому су-
часні дівчата вибирають фату скоріше 
за традицією, ніж із бажання вберегти 
себе від нечистої сили. Але привабли-
вість, жіночність і беззахисність, які 
підкреслюються за допомогою неваго-
мого покривала, залишають верховен-
ство вибору за фатою. Фата разом із 
весільною сукнею надає вигляду наре-
ченої завершеність, гармонійно поєд-
нуючись з її світовідчуттям і настроєм. 
Дівчина обов’язково повинна покрити 
голову тільки в тому випадку, якщо 
збирається вінчатися в церкві. Остан-
нім часом, особливою популярністю 
користується багатоярусна фата, верх-
ній шар якої опускається на обличчя 
нареченої. Дуже зворушлива картина, 
коли наречена входить у храм або в 
зал одружень із опущеною вуаллю, а 
перед початком церемонії наречений 
відкриває обличчя коханої.

Вибір фати -  справа, безсумнів-
но, клопітка, але дуже приємна. Він  
залежить від смаку нареченої та фасо-
ну сукні. Зазвичай фату купують піс-
ля того, як визначилися з вбранням. 
Крім того, модель фати в якійсь мірі 
визначає вибір зачіски. У будь-якому 
випадку фата повинна відповідати 
усьому образу нареченої. Основними 
правилами у виборі фати традиційно 
вважається відповідність довжині та 
формі спідниці. Чим довша сукня, тим 

довшою може бути і фата. У пару до 
круглої, на криноліні спідниці піді-
йде фата, що повторює ту ж форму на  
голові, частіше багатошарова, верхній 
шар якої таємниче спадає на обличчя. 
Сукні зі шлейфом елегантно поєдну-
ється з нерівною трикутної фатою.  
У даному випадку, якщо вони разом 
або окремо досягають королівських 
розмірів, то для супроводу необхідний 
цілий «пажський корпус». Якщо ваше 
вінчальне вбрання шикарно оздобле-
не, фату варто вибрати скромну, без 
зайвих деталей. А ось скромний фа-
сон сукні допускає будь-які «фантазії 
на тему фати». У такому випадку, саме 
цей предмет весільного гардеробу 
може стати головним акцентом, яскра-
вим і стильним. Замість фати можна 
також використовувати весільні капе-
люшки, діадеми, віночки і просто кві-
ти, вплетені у волосся.

Після весілля, за традицією, фату 
потрібно дбайливо зберігати. З нею 
пов’язано безліч прикмет і забобонів. 
Наприклад, є таке старовинне повір’я: 
поки фата зберігається в будинку по-
дружжя, їм не страшні ніякі напасті.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС
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Дуже люблю згадувати дитинство, 
казки, які читали бабуся і мама. Усі 
вони завжди закінчувалися щасливо і 
обов’язково весіллям головних героїв. 
Ці хепі-енди часто зображували шлюб 
нерівних за статусом персонажів. Хіба 
це не чудово?

У казках все просто, зрозуміло, не-
вимушено і, що головне, захопливо, 
цікаво. Вони не ламають психіку, бо ж 
і розраховані для дитячого сприйнят-
тя. Та дуже часто сюжети з відомих 
нам казок нагадують або й тісно пере-
плітаються безпосередньо із життям 
кожного з нас.

Проте ми живемо в країні, де немає 
ні принців, ні принцес, але, зрештою, 
в силу цих обставин ми все ж не при-
пиняємо мріяти про славне майбутнє й 
одруження з якимось «казковим пер-
сонажем». Дівчата звикають до того, 
що ще з дитинства в їхній голові закла-
даються стереотипи, які з часом дуже 
важко викинути або змінити. Саме ці 
фактори потім істотно ускладнюють 
їм життя, адже вони пропускають оче-
видні речі.

Часто, шукаючи собі прекрасно-
го принца, дівчата відштовхують від 
себе справді гідних парубків, які в  

прямому сенсі готові «гори заради 
них звернути». Чому ж так стається? 
Та тому, мої любі, що ми вже вихову-
ємося на тих стереотипах, які вчать 
нас, що той менший брат обов’язково 
має бути дурником, а на кожну бідну 
дівчину повинен знайтися прекрасний 
принц, який забере її у своє королів-
ство. Казки не старіють, та діти «ви-
ростають з казок», і те, колись закладе-
не, має змінюватися. Тепер же дівчата 
не шукають принців на конях, вони 
шукають «грошовиту жабу», яка при-
їде на білому «RangeRover» і забере їх 
у свій шикарний будинок, але ж вони 
забувають, що тепер такі часи, коли у 
кожного принца вже є своя принцеса, а 
за “жабою” ще й черга стоїть. А як же 
кохання? Легендарне, оспіване поета-
ми. Мені здається, що про нього зараз 
згадують лише рівні за станами люди, 
бо ті ж, хто марить грішми, навряд чи 
знають, що це і як ним користуватися.

Тож, любі дівчата, не знаючи бро-
ду, не лізьте у воду, бо кохання існує, 
і ніякі гроші не зможуть вам його за-
мінити. Вони ж не пригорнуть до себе 
в холодну погоду, не прошепочуть ла-
гідне слово і не поцілують на ніч. Не 
шукайте «грошовиту жабу», а шукайте 
«свою половинку», ту, з якою тепло і 
комфортно, ту, яка змушує ваш пульс 

пришвидшуватися. 
Якщо ви знайде-
те або вже маєте 
таку людину, три-
майте міцно, бо ж 
не гроші запалю-
ють вогонь наших  
сердець, а дорогі і 
рідні нам люди!

Руслана Ткачук

Чесно кажучи, я сама ніколи не  
побачила б цього віконечка, якби 
не довелось на канікулах шукати  
добросовісних лікарів. Раніше й не 
знала, що у Вінниці, по вул. Соборній є  
лікарня. Двері мені відчинила монаш-
ка і щиро посміхнулась… У лікарні 
тихо, спокійно. Багато фотографій  
малюків, буклети із заголовками  
«ДИТИНА – ДАР БОЖИЙ».

Коли вже виходила з медичного 
центру, почула, наче хтось тихесенько 
схлипує. Ступивши кілька кроків, по-
мітила маленького хлопчика з мамою. 
Дитина вказувала на щось пальцем і 
міцно обіймала неньку. Це було мале-
сеньке квадратне віконце з білою руч-
кою знадвору, якось по-бідному втис-
нуте у сіру скупу стіну. За ним стояв 
столик, а на ньому щось схоже на кор-
зинку, встелене дитячою пелюшкою. А 
вгорі напис - «Вікно Життя». І більш 
нічого… Біля цього віконця не зупи-
няються люди, не всміхаються діти, не 
гуляють батьки... Але чому? Звідси не 
забирають новонароджених додому, а 
навпаки... «Вікно життя» – це місце, 
де можна АНОНІМНО залишити не-
мовля.

Це віконце взагалі живе відособле-
но, його мало хто помічає. Щоб його 
побачити, потрібно, йдучи Соборною, 
звернути за магазином «РОШЕН». 
А чому туди йти? Там знаходиться 
лікувальний амбулаторний медич-
ний центр монастиря ім. св. Джанни 
Беретти Молля. Вінниця стала чет-
вертим містом в Україні, яке могло б 
«похвалитися» таким здобутком. Але 
чи є чим хвалитися? Чим гордитися? 
Щороку десятки породіль викидають 
новонароджених у сміття, туалети, за-
лишають у супермаркетах та на рин-
ках. Як можна там залишити того, кого 
9 місяців носила під серцем!? Просто 

відчинити віконце, покласти дитя, по-
стукати і піти світ за очі! Не судити-
му, Бог їм суддя. Я не уявляю, як жити 
тим, кого ось так залишають. Як ці 
діти відповідатимуть на просте запи-
тання: «Ти де народився?». Можливо: 
«Не знаю. У «вікні життя» знайшли». 
Багато людей думає, що той, хто має 
викинути малюка десь у гнилому міс-
ці, так і зробить, а не понесе дитину у 
«вікно». Адже для цього потрібна хоч 
якась людяність. І все-таки це непра-
вильна думка! Зафіксовані випадки, 
коли діток залишали в таких вікнах. 
Тут немовля миють, переодягають, на-
дають медичну допомогу і відправля-
ють у Міський центр матері й дитини.

Чому в нашому суспільстві існує 

така проблема?! Деякі жінки прагнуть 
усім серцем мати дитину, а природа 
не дає їм шансу. А інших обдаровує, 
та вони чомусь не хочуть таких дарів. 
Чому одні жінки народжують довго-
очікувану дитину в лікарнях і помира-
ють, а окремі – на вулицях, і залиша-
ються здоровими? Чому?..

Ольга Космина
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Уважаемые родители, эта тема - не 
случайна и довольно многогранна.  
Поведение детей в последнее  
время особенно ярко насыщенно 
агрессивными проявлениями.

Взрослые реагируют на такие дет-
ские проявления по-разному: либо 
усиливая строгость в отношениях с 
ребёнком, либо, в противовес, обру-
шивая на него лавину любви и лас-
ки. Бороться с агрессивностью силой 
бесполезно, надо понять её причины, 
чтобы направить эмоции ребёнка в 
нужное русло.

Встречаясь с родителями ежеднев-
но, я вижу, что многие из них осу-
ществляют воспитание интуитивно, 
испытывают трудности в установле-
нии контактов с детьми из-за нехватки 
времени, из-за незнания возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

Естественно, каждый из нас убеж-
ден, что любит своего ребенка и 
поэтому у детей вообще нет основа-
ний быть агрессивными. Это правда 
– «мы любим своих детей», но дале-
ко не все наши действия «проявляют» 
нашу любовь столь очевидно, чтобы 
малыши почувствовали ее. Кроме 
того, столь же верно,что милый кро-
ха вызывает у нас не только любовь, 
но и досаду, раздражение, сожаление, 
нетерпение и даже отчаяние. Эти чув-
ства мы бессознательно проявляем 
куда более драматично и убедительно, 

нежели нашу любовь. Для многих ро-
дителей это «стало правилом поведе-
ния». Вот почему, если ребенок видит 
в нас «злодеев», которые более или ме-
нее регулярно подавляют его, мешают 
жить, препятствуют удовлетворению 
его желаний, он непременно делается 
злым и агрессивным.

Мы можем столкнуться с разными 
ситуациями. Если агрессивность про-
является в первые 2 или 3 года жизни 
ребенка, он будет изливать её непо-
средственно на нас и так может про-
должаться в течение еще нескольких 
лет. Он будет плакать, кричать, на-
меренно не слушаться, а иногда даже 
попытаться ударить своих родителей. 
Все это совершенно нормально. Если 
же он был чересчур избалован или 
заласкан в первые 3 или 4 года, его 
психологическое развитие окажется 
замедленным; и тогда всякое измене-
ние нашего отношения к нему начнет 
стимулировать агрессивные действия, 
которые он может выплеснуть и на 
нас, и на других детей, и на предметы. 
Но если его возмущение постоянно 
подавляется, оно накапливается и про-
является нередко лишь в более стар-
шем возрасте, когда трудно докопать-
ся до всех причин, и агрессивность 
выливается уже в иные формы.

Бывает, что дети открыто проявляют 
свое возмущение родителям, а потом 
долго страдают от своего поступка. 
Ребенок не может взять верх над мате-
рью с отцом прежде всего потому, что 
они взрослые, пользуются реальным 
авторитетом и у них больше возмож-
ностей настоять на своем. К тому же 
ребенку уже привито чувство уваже-
ния и послушания, пусть даже с при-
менением угроз и наказаний. Он сам 
огорчен из-за своего агрессивного 
поведения, у него рождаются чувства 
вины и даже боязни утратить любовь 
и заботу родителей. Эта боязнь, в свою 

очередь, тоже может развить агрессив-
ность. И его агрессивность теперь уже 
будет направлена и на другие объекты.

Негативная сторона этой стадии 
развития состоит в том, что от агрес-
сивности больше всего страдает сам 
ребенок. Он в ссоре с родителями те-
ряет друзей. Очевидно, что ребенку в 
раннем возрасте неизбежно присуща 
определенная агрессивность. Детская 
агрессивность, несомненно, подверга-
ет тяжелому испытанию наше терпе-
ние и создаёт напряженность в отно-
шениях с ребенком.

Хорошо, если вы  
проявляете мудрость и  
придерживаетесь несколь-
ких помогающих правил.

 Для предупреждения дет-
ской агрессивности очень 
важно поддерживать в семье 
атмосферу теплоты, заботы 
и поддержки. Чувство защи-
щенности и уверенности в 
нашей любви способствуют 
более успешному развитию 
ребенка. Необходимо быть 
последовательными в своих действиях 
по отношению к детям. Требования, 
предъявляемые детям, должны быть 
разумны, а на их выполнении надо 
настаивать, ясно давая детям понять, 
чего от них ждут. Избегайте неоправ-
данного применения силы и угроз для 
контроля поведения детей. Помогите 
ребенку научиться навыкам овладе-
ния собой, развивайте у него чувство 
контроля. Дайте понять ребенку, что 
агрессивное поведение никогда не 
принесет выгоды. Научите ребен-
ка говорить о своих переживаниях, 
называть вещи своими именами: «я 
разозлился», «я обиделся», «я расстро-
ился». Не обзывайте ребенка глупым, 
тупым и т.д. — он будет так же вести 
себя с другими детьми. Чем больше 
будет агрессии с вашей стороны, тем 
больше враждебности зародится в его 
душе. Часто ребенку нужно просто  

понимание, и одно лишь ласковое сло-
во и прикосновение способно снять 
его озлобление.

и вот несколько широко 
используемых методов для кон-
структивного отреагирования гнева 
(злости или обиды). Пусть ребенок 
останется один в комнате и выскажет 
все, что накопилось, в адрес того, 
кто его разозлил. Предложите ему, 
когда сложно сдержаться, бить нога-
ми и руками специальную подушку, 
рвать газету, комкать бумагу, пинать 

или бить спортивную грушу 
или мяч, бегать вокруг дома, 
писать все слова, которые хо-
чется высказать в гневе. Дайте 
ребенку совет: в момент раз-
дражения, прежде чем что-то 
сказать или сделать, несколь-
ко раз глубоко вдохнуть или 
сосчитать до десяти. Часто 
помогает успокоиться - послу-
шать музыку, громко попеть 
или покричать под неё. Тогда 
агрессия найдет выход в твор-
честве.

Тема детской агрессивности – важ-
ная и актуальная ещё и потому, что 
именно сейчас происходит «культи-
вирование социально-приемлемой 
агрессии» в мультфильмах, фильмах, 
социуме; и очень важно понимать, что 
именно от нас - РОДИТЕЛЕЙ, зависит 
то, какими взрослыми они станут.

Задумайтесь над высказыванием 
Николо Макиавелли: «Промедление 
может обернуться чем угодно, ибо 
время приносит с собой как зло так 
и добро». Успехов и мудрости вам в  
воспитании детей! Больше информа-
ции читайте на моём сайте!

Людмила Евсеева, 
семейный психолог,
тел.:(067) 42-66-449

(093) 08-94-082
www.evseeva.in.ua
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Відкриття пеніциліну в 1942 р. врятува-
ло мільйони людських життів. Застосуван-
ня стрептоміцину дозволило вилікувати 
багато форм туберкульозу. У всьому світі 
виробляються сотні тон антибіотиків. Лі-
карські препарати досить давно і міцно 
увійшли в побут сучасних сімей.

Завдяки невпинним старанням фарма-
цевтичної промисловості ми набагато спо-
кійніше почали ставитися до хвороб. Від-
бувається справжня експансія створення 
і поширення медикаментозних засобів. У 
розумінні більшості людей алергія - всьо-
го лише причина зниження рівня якості 
життя, хоча, іноді мова йде не тільки про 
якість, а й про загрозу самому життю. За-
раз частота захворювань на алергію коли-
вається в різних країнах від 20 до 40%, а 
на думку голови Єврокомісії з алергії Ван 
Каувенберге, у 21 сторіччі може досягнути 
50%.

В Україні частота медикаментозної алер-
гії серед населення коливається між 1-2%, 
що теоретично, може призводити від 100 
до 2000 смертних випадків від медикамен-
тозного анафілактичного щоку щорічно. 
Згідно з дослідженням, проведеним у Ві-
нницькій області, частота медикаментоз-
ної алергії складає 2,24% серед дорослих 
і 1,38% серед дітей. У осіб, що мають про-
фесійний контакт з ліками, її частота сягає 
30%, а серед тих, хто тривалий час підда-
ється лікуванню 10-15%.

Це вказує на актуальність проблеми  
виникнення медикаментозної алергії для 
охорони здоров’я. Необхідно, з одного 

Епілептична хвороба - це хронічне 
нервово психічне захворювання, що 
спричиняється багатьма факторами 
(генетична схильність, черепно-моз-
кові травми, нейроінфекції, енцефа-
лопатії, гострі порушення мозкового 
кровообігу, інтоксикації), виникає, 
в більшості випадків, у дитячому та 
підлітковому віці та характеризується 
різноманітною клінічною картиною. 

Серед основних симптомів варто виді-
лити такі:

- повторні епілептичні напади;
- транзиторні (ті що минають)
психічні розлади;
- зміни особистості і характеру.
Ця хвороба має безліч синонімів – 

„божественна”, „священна”, „трясуч-
ка”, „хвороба гончарного кола”, „чорна 
неміч”, „демонічна”, „парламентська”. 
Якщо вам цікаво чому їх так багато – 
я відповім. Цією хворобою страждали 
багато століть тому. Сам термін „епі-
лепсія” в перекладі з грецької означає 
– захоплення, щось раптове, що напа-
дає на людину. У  елліністичній Греції 
ця хвороба ототожнювалась із магією. 
Саме тут вперше спробували її класи-
фікувати за нападами. Вважалось, що 
під час нападу в людину вселяється 
божество. У Стародавньому Римі опи-
сувались випадки цього захворювання 
у членів Сенату. Зазвичай, коли у од-
ного із сенаторів спостерігався напад, 

боку, максимально убезпечити населення, 
а з другого, захистити медичних праців-
ників від невиправданих звинувачень. Бо 
практично всі лікарські засоби можуть 
спровокувати алергію. У більшості ви-
падків це антибіотики, місцеві анестетики, 
нестероїдні протизапальні препарати, ві-
таміни.

Для України однією з проблем є звичка 
населення до самолікування або лікування 
за порадами аптечних працівників, цьому 
сприяє широка доступність ліків завдяки 
безрецептурному продажу. Згідно з остан-
німи даними, анафілактичний шок реє-
струють у 10% хворих з медикаментозною 
алергією, а у 10% з них він закінчується 
фатально. Особливо небезпечним є хибне 
уявлення населення стосовно безпечності 
повторного застосування ліків, особливо 
антибіотиків. При типовій формі анафілак-
тичного шоку хворі інколи не встигають 
повідомити про погіршення самопочуття, 
50% зареєстрованих смертельних випад-
ків були пов’язані з самолікуванням у до-
машніх умовах. За одночасного прийому 
8 препаратів, ускладнення медикаментоз-
ної терапії зустрічаються у 10% хворих, а 
при прийомі 16 препаратів - у 40%. Також 
слід враховувати, що переважна більшість 
ліків, які застосовуються в Україні - це 
хімічні аналоги, які часто приваблюють 
хворих порівняно меншою ціною. Частота 
побічних реакцій при використанні оригі-
нальних препаратів становить 11,8%, для 
аналогів вона досягає 88,2%.

Отже, як вберегти себе та своїх рідних 
від медикаментозної алергії? Необхідно, 
перш за все, відмовитися від самолікуван-
ня. Будь-які ліки, навіть вітаміни, повинен 
призначати лікар. Не варто допускати од-
ночасного прийому великої кількості лі-
карських препаратів, а при наявності алер-
гічних реакцій в минулому слід звернутись 
до лікаря-алерголога для проведення по-
глибленого обстеження.

Потєєва Т.В., Янковська Л.В.
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

засідання припинялось. Вважалось, 
що боги гніваються на своїх обранців 
або незадоволені їх діями. У Серед-
ньовіччя епілепсію вважали заразною 
хворобою – люди намагались трима-
тись осторонь від хворих на епілепсію 
(їх вважали „нечистими та ізолювали в 
окремі поселення).

Лікуванням епілепсії займаються 
неврологи. В поле зору психіатрів такі 
пацієнти потрапляють лише у тому 
випадку, коли хвороба ускладнюється 
психічними порушеннями. У багатьох 
джерелах є посилання на те, що епі-
лепсією страждали такі відомі люди 
як: Александр Македонський, Юлій 
Цезар, Магомет, Наполеон Бонапарт, 
лорд Байрон, Арістотель, Сократ, Іван 
Грозний, Жанна Д’Арк, Петро Пер-
ший, Вінстон Черчилль, Агата Крісті, 
Федір Достоєвський, Гюстав Флобер, 
Льюіс Керрол, Едгар По, Ван Гог. Чи 
хворіли ці люди насправді, не знаю. 
Як не можу стверджувати і протилеж-
ного. Але я впевнена, що ці люди до-
сягли у своєму житті великих успіхів.

Аліна Кобець,
лікар психіатр 15 відділення ВОПНЛ 

ім. О.І. Ющенка,
http://vopnl.ucoz.co.uk
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ЗАХІД – та пора, коли ми збира-
ємось разом в одній локації, в той  
самий час, щоб довести, що ми ще є. 
В епідемічні часи твіттерів та фей-
сбуків, посадової субординації та ста-
тусів саме така подія, як фестиваль  
«ЗАХІД» є важливим акцентом! І нині 
в нашому зварійованому соціумі стала 
киснево необхідною. То є драйв, який 
триває вже 5 років поспіль!

Узявши лік із 2009 р. «ЗАХІД» став 
потужною арт-подією країни. На честь 
і совість просуває музичні та мис-
тецькі ідеї та усіляко витягує народ із 
пластмаси, офісів та моніторної засма-
ги. Бо без мистецтва то вже не люди,  
а людиська.

Існує безліч розмов, суперечок,  
міфів і думок із приводу поняття 
«дама за кермом автомобіля». Про-
сто ми й досі мислимо стереотипами, 
адже донедавна у нашій країні водіями 
в основному були чоловіки.  Хоча вже 
помічено і з’ясовано, що майже всі 
жінки прагнуть їздити за правилами: 
тихо й акуратно, що є першою запо-
рукою успіху при керуванні автомо-
білем. Вони практично ніколи не на-
магаються «показати себе» і довести 
щось оточуючим: обігнати, підрізати, 
зробити ефектний маневр, стартувати 
раніше від усіх.

Неодноразово польські експер-
ти робили соціологічні дослідження  
серед чоловіків. Завдяки цьому було 
з’ясовано, що майже кожен третій чо-
ловік боїться жінки за кермом, а слова: 
«Коханий, можна я поведу машину?» 
викликають сильну розгубленість і 
страх. Чоловіки бояться дати парт-
нерці кермо автомобіля. Звідки така  
недовіра до жінок?

Частим синдромом у чоловіків на па-
сажирському сидінні є натискання на 
педаль гальма, якого не існує. Оскіль-
ки багато з них вважає, що жінки 
гальмують занадто повільно. Чому це 
відбувається? Чоловіки стверджують, 
що їхні побоювання не випливають 
нізвідки. Один із десяти респондентів 
сказав, що він був змушений взяти ру-
льове колесо від своєї партнерки, бо 
ситуація загрожувала аварією. Біль-

На сценах – музика, вірші і театр. 
Ціла купа сердець у пошуках вільного 
духу побачаться тут, на ЗАХОДІ, на те-
риторії свободи, щоб ділити музичне 
щастя та дружбу. Бо це такий малень-
кий, але дуже впевнений крок до ство-
рення нового свідомого суспільства – 
міцної громади, справжніх цінностей 
та, найважливіше, нової генерації.

І цього року з 17 по 19 серпня  
«ЗАХІД» вже традиційно відбудеться 
в Родатичах. Бо тут уся краса природи 
й сонця. Тому вбирайте яскраве, роз-
плющуйте очі світу і пийте цей сер-
пень у кращих традиціях фестиваль-
ного літа саме на «ЗАХОДІ!»

Крім того, діяльність «ЗАХОДУ» 
несе міжнародне значення у станов-
ленні держави і людини в цілому. 
Коли на одній сцені вітаються гурти із  
України, Білорусії, Росії, Молдови та 
Австрії, це дуже добре.

Вперше на ЗАХІДних теренах  
України на спільній сцені лунатиме ча-
рівна Аліна Орлова, Noize MC, а також 
The Retuses, Рокі Леон, Воплі Відопля-
сова, Ляпіс Трубецкой, Zdob Si Zdub, 
а ще еклюзив від Скрябіна «Повер-
нення в 90-ті». Так само ексклюзивни-
ми для фестивалю «ЗАХІД» стануть  
виступи Роллікс, Карна і Dalai Lama.

Детальніше, тел. (063)726-62-22 
та на сайті фестевалю 

http://zaxidfest.com.
Евгеній Ціо, 

член Молодіжної організації журналістів

шість чоловіків вважають, що вони во-
дять краще, ніж жінки. Вони думають, 
що можуть краще сконцентруватися та 
швидше реагувати на ситуацію на до-
розі. Один із п’яти опитуваних навіть 
зізнався, що коли його дружина вела 
автомобіль, він жодного разу не міг 
повністю розслабитися. Також чолові-
ки скаржилися, що їх партнерки мають 
погані навички водіння або вони вза-
галі відсутні. Найбільше турбує чоло-
віків, що жінки під час водіння захо-
плені спогляданням пейзажів та інших 
учасників руху. Деякі чоловіки також 
сказали, що жінки під’їжджають за-
надто близько до інших автомобілів.

Сьогодні рідко, але можна побачи-
ти жінку за кермом таксі чи невели-
кої вантажівки. У світі професійного 
автоспорту також з’являлися пред-
ставниці прекрасної статі, та у «Фор-
мулу-1» їх поки не пускають. Отже, у 
деяких жінок виходить все-таки гарно 
водити автомобіль, але, як на мене, це 
радше винятки із правил, ніж законо-
мірність. Дійсно, дивлячись, як водить 
більшість мені знайомих дівчат і жі-
нок, навіть на автоматичній коробці, 
стає доволі страшно.

Думаю, скільки суперечок не було 
б, а кожен залишиться при своїй дум-
ці. І лише те, що буде відбуватися на 
наших дорогах зі збільшенням на них 
авто-леді, стане показником, хто мав 
рацію.

Ярослав Наскрипняк

Фестиваль, що нас об’єднує
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Історична довідка
- У 20-х роках минулого 

сторіччя вперше була розро-
блена «Декларація прав ди-
тини» за участю британської 
спілки захисту дітей та швед-
ської громадської організа-
ції «Радда Барнен» разом із  
Лігою жінок.

- У 1945 р. Генеральна 
Асамблея ООН створила Ди-
тячий фонд ООН (ЮНИСІФ), 
який до цього часу надає до-
помогу дітям, які знаходяться 
у важких ситуаціях.

- 20 листопада 1959 р. 14 сесія Гене-
ральної Асамблей ООН прийняла но-
вий варіант „Декларації прав дитини».

- 20 листопада 1989 р. Генеральна 
Асамблея ООН одностайно прийняла 
„Конвенцію з прав дитини».

Таким чином, 2 млрд дітей у світі 
отримали важливий міжнародний до-
кумент. Перераховані документи по 
захисту прав дитини були закріпленні 
у більшості українських нормативних 
актах, а саме: Конституції, Сімейному 
Кодексі України, Законі України „Про 
охорону дитинства” та ін.

Шановні читачі! За 11 років існуван-
ня Вінницької правозахисної Асоціації 
„Адвокасі-АЗА”, яку я створив і керую 
по цей час, через мою душу пройшло 

Якої послідовності дій необхідно 
дотримуватися, щоб успадкувати 
земельну частку (пай) або земельну 
ділянку?

Для успадкування земельної частки 
(паю) або земельної ділянки необхід-
но:

- протягом 6 місяців від дня смерті 
спадкодавця подати письмову заяву 
до державної нотаріальної контори 
за місцем проживання спадкодавця, 
а якщо воно невідоме — за місцем 
знаходження земельної частки або 
земельної ділянки про прийняття їх у 
спадщину;

- зібрати і додати до заяви такі до-
кументи:

а) сертифікат на право на земельну 
частку або державний акт на право 
власності на земельну ділянку;

б) свідоцтво про смерть спадкодав-
ця;

в) документ, що підтверджує на-
явність родинних зв’язків між спад-
коємцем та спадкодавцем (свідоцтво 
про народження, свідоцтво про шлюб 
тощо);

г) пенсійне посвідчення спадкодав-
ця, якщо він був пенсіонером;

д) довідку з місцевої ради про  
останнє постійне місце проживання 
померлого.

- отримати у державній нотаріальній 

62 справи, коли батьки роз-
лучаються, не думаючи про 
дитину. Мені прикро бачити, 
коли молодята одружуються, 
палко цілуються, а потім че-
рез деякий час займаються 
розлученнями, поділом май-
на, призначенням аліментів. 
Чому таке явище відбуваєть-
ся в Україні? Моя думка дуже 
проста, але потребує уваги, 
тому що на 60-70% не було 
б в судах позовних заяв про 
розлучення, поділ майна та 

визначення суми аліментів на дитину. 
Треба виконувати вимоги ст. 92-102 
Сімейного Кодексу України, де чітко 
визначається що таке „Шлюбний дого-
вір», а саме дано відповідь на наступ-
ні запитання: Хто має право укладати 
шлюбний договір? Зміст шлюбного 
договору, форма шлюбного договору, 
початок дії договору, строк дії шлюб-
ного договору, визнання у шлюбному 
договорі правового режиму майна, ви-
значення у шлюбному договорі поряд-
ку користування житлом, визначення у 
шлюбному договорі права на утриман-
ня, зміна умов шлюбного договору, 
право на відмову від шлюбного дого-
вору, розірвання шлюбного договору.

Шановні читачі! Зразки по-
зовних заяв по нормам сімей-
ного права, які складають біль-
ше 100 примірників, знаходяться  
на сайті правозахисної Асоціації  
«Адвокасі - АЗА» www.valeriydushko.com

З повагою, В.П. Душко,
голова правозахисної Асоціації «Адвокасі -АЗА»

керівник міської Партії Честі і боротьби з 
корупцією та організованою злочинністю

Заступник Президента ветеранів 
силових структур. Ветеран СБУ

конторі свідоцтво про право на спад-
щину, сплативши за його видачу дер-
жавне мито;

- залежно від місця знаходження зе-
мельної частки чи земельної ділянки, 
подати відповідно до місцевої ради чи 
держадміністрації заяву про видачу на 
ім’я спадкоємця державного акта на 
право власності на земельну ділянку.

Чи буде вважатися законним за-
повіт, який був посвідчений секрета-
рем виконкому сільської ради? Якщо 
так, то які тоді підстави передба-
чає чинне законодавство для визна-
ння заповіту недійсним?

Так, буде вважатись законним, 
оскільки, відповідно до ст. 1251 ЦКУ 
посвідчення заповіту, крім секретного, 
може бути здійснено посадовою або 
службовою особою органу місцевого 
самоврядування, за умови, що у насе-
леному пункті немає нотаріуса. Запо-
віт, складений особою, яка не мала на 
це права, а також заповіт, складений з 
порушенням вимог щодо його форми 
та посвідчення, є нікчемним. За по-
зовом зацікавленої особи суд визнає 
заповіт недійсним, якщо буде вста-
новлено, що волевиявлення заповідача 
не було вільним і не відповідало його 
волі.

Анна Миколаївна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького районного управління юстиції
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Озима совка – один із видів під-
гризаючих совок. Метелик бурого 
кольору з трьома темними плямами 
на передніх крилах, середнього роз-
міру, розмах крил 32-45 мм, довжина 
тіла 18-22 мм. Розвивається шкідник у 
двох поколіннях. 

Метелики першого покоління  ви-
літають у 2-3 декадах травня за тем-
ператури повітря ввечері + 14,+16˚С, 
другого покоління – в липні-серпні. Гу-
сениці першого покоління з’являються  
на початку червня, залежно від темпе-
ратури повітря, вони розвиваються 
20-40 діб. Закінчивши живлення, гусе-
ниці в ґрунті на глибині 1-6 см пере-
творюються на пронімфу, а через 2-10 
діб – на лялечку. Через два тижні ви-
літають метелики другого покоління, 
літ яких триває близько двох місяців, 
яйця відкладають, зазвичай, у серпні, а 
наприкінці місяця з’являються нові гу-
сениці, які після інтенсивного живлен-
ня заглиблюються у ґрунт на зимівлю. 
Метелики та гусениці озимої совки 
пошкоджують рослини ввечері та вно-
чі, а вдень ховаються під грудочками 
землі, біля коріння рослин. Метелики 

Ось і наближається цей довгоочіку-
ваний день відкриття літньо-осіннього 
мисливського сезону. У мисливських 
магазинах з кожним днем збільшуєть-
ся  кількість покупців біля прилавків 
зброї та спорядження.

І якщо для більшості мисливців, це 
тільки свято, то для працівників мис-
ливських господарств - ще й важка і 
клопітка праця. Вони мають приді-
ляти посилену увагу контролю за до-
триманням усіх правил полювання, 
проводити рейдові перевірки на тери-
торіях мисливських угідь.

Тому, щоб ваше полювання дійсно 
було святом, потрібно дотримуватись 
основних правил Закону України «Про 
мисливське господарство та полюван-
ня».

Щодо зброї: категорично забороне-
но перевозити заряджену рушницю; 
незважаючи на те, у зарядженому ста-
ні знаходиться зброя чи ні, її стволи не 
можуть бути спрямовані у бік людей; 
під час привалу потрібно обов’язково 
розряджати зброю; не можна стріляти 
на шум у кущах чи траві; здійснюва-
ти постріл необхідно лише після того, 
коли ціль буде чітко видно.

Також не забувайте і про докумен-
ти: посвідчення мисливця; щорічна 
контрольна картка обліку добутої ди-
чини з відміткою про сплату держав-
ного мита; дозвіл на добування мис-
ливських тварин; відповідний дозвіл 
на право користування вогнепальною 

живляться нектаром квітів, бур’янів, а 
молоді гусениці - переважно нижніми 
листками рослин; спочатку зішкріба-
ють м’якуш тканини з нижнього боку 
листка, а потім вигризають у ньому 
дірки. Гусениці середнього і старшо-
го віку вигризають у коренях буряків, 
моркви та інших коренеплодів великі 
ямки або перегризають кореневу ший-
ку і черешки листків.

Зниженню чисельності совок спри-
яють ранні і стислі терміни сівби 
овочевих та інших культур, а також 
оптимальна густота рослин. Один із 
ефективних методів – розпушування 
міжрядь із знищенням бур’янів у ряд-
ках. У період відродження гусениць, а 
також під час їх заляльковування, слід 
впровадити рясні поливи, що призво-
дить до  масової загибелі шкідника, 
чергуючи їх із обприскуванням насто-
єм тютюну або відваром полину.

За масової яйцекладки як першо-
го, так і другого покоління розвитку  
шкідника,  рекомендовано біологіч-
ний метод боротьби, зокрема випуск  
яйцеїда – трихограми.

Проти масової появи гусениць, об-
робки проводять хімічними препа-
ратами Децис 2,5% к.е. (2 мл на 10 л 
води); Аріво 25% к.е. (1,5 мл на 10 л 
води); та інші хімічні засоби застосо-
вувати згідно наданим інструкціям на 
пакувальній тарі.

Марковська М.Г.,
провідний фахівець відділу  
фітосанітарних процедур

ДУ «Вінницька обласна 
фітосанітарна лабораторія»

мисливською зброєю; паспорт на со-
бак мисливських порід у разі їх ви-
користання під час полювання. Усі 
мисливці зобов’язані мати під час по-
лювання ці документи і пред’являти їх 
на вимогу осіб, уповноважених здій-
снювати контроль у галузі мислив-
ського господарства та полювання.

Також не забувайте, що під час по-
лювання забороняється: полювання з 
під’їзду на автомототранспорті; полю-
вання з використанням немисливської 
вогнепальної зброї, пневматичної 
зброї; полювання на парнокопитних 
тварин з використанням малокалібер-
ної гвинтівки під патрон кільцевого 
запалювання або набоїв, споряджених 
картеччю чи шротом; транспортуван-
ня добутих тварин або їх частин без 
підтверджуючих документів на право 
їх добування та відмітки у відповідній 
графі контрольної картки обліку до-
бутої дичини. Окрему увагу хотілось 
би приділити і тому,  що після деяких 
компаній мисливців залишаються гори 
сміття і це також карається штрафом.

Отож гарного вам полювання і «ні 
пуху, ні пера»! Та не забувайте, що 
природа - це наше багатство, яке ми 
повинні передати прийдешнім поко-
лінням.

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва,

ДП Віницький лісгосп
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Кошик споживача

Серпень — пора, коли в магазинах, 
на базарах і просто на узбіччі біля до-
ріг продаються кавуни та дині. Саме 
час покуштувати це «солодке задо-
волення». Хочу відразу застерегти, не 
купуйте фрукти та овочі біля дороги! 
Як би спокусливо ці фрукти на вас не 
дивилися, вони вже досита напоєні не 
тільки літнім сонцем, але й шкідли-
вим «вихлопом» автомобілів. Краще 
купувати овочі та фрукти в спеціально  
обладнаних для цього павільйонах. 
Солодка, ароматна з ніжною м’якоттю.

Саме такою повинна бути справжня, 
а значить корисна диня.Своїм веселим 
забарвленням і приємним ароматом 
вона піднімає настрій навіть у похму-
рий день. А ще диня має безліч корис-
них речовин. Вона багата вітамінами, 
наприклад, вітаміну С в ній міститься 
більше, ніж в апельсинах, крім того 
м’якоть дині багата вітамінами А, В1 
і В2, РР, плюс до цього калій, натрій, 
кальцій, залізо, якого тут, до речі, біль-
ше в 17 раз ніж у молоці. Диня - чудо-
вий «очищувач» для вашого організму. 
Її ферменти допомагають нормальній 
роботі шлунково-кишкового тракту. 
Жовта красуня має сечогінні, антиток-
сичні властивості, рекомендується лю-
дям із захворюваннями печінки та при 
сечокам’яній хворобі нирок і сечового 
міхура. Крім того, корисна диня людям 
із захворюваннями серцево-судинної 
та нервової систем, а також підвищує 
імунітет і гемоглобін. У шкірці дині 

міститься хлорофіл, який необхідний 
для нормальної роботи залоз та крово-
творної системи. У народній медицині 
диню рекомендують, як чудодійний 
засіб при недокрів’ї та виснаженні. 
Корисна вона й при лікуванні закре-
пів. Радять їсти диню людям з такими 
захворюваннями, як жовтяниця та во-
дянка. Диня чудовий засіб від гельмін-
тів, в першу чергу це стосується дитя-
чого організму.

Стигла соковита солодка аромат-
на диня – улюблені літні ласощі для  
багатьох. Але от тільки далеко не  
завжди диня, красива на вигляд, ви-
являється дійсно смачною. Вона по-
винна бути чистою, без темних плям і 
тріщин. Купувати пошкоджені та над-
різані плоди небезпечно: шкідливі бак-
терії - збудники сальмонельозу і боту-
лізму на їх поверхні розмножуються 
дуже швидко. Обов’язково понюхайте 
плід. Диня повинна виділяти приєм-
ний аромат. Якщо ж плід не пахне, або 
пахне лише «зеленню», відкладайте 
його без всяких сумнівів. Поплескайте 
обрану диню долонею, звук повинен 
бути глухим. Візьміть її в руки, бачите 
«хвостик»? Він повинен бути сухим і 
місце кріплення плодоніжки сухим і 
рівним. Переверніть плід і подивіться 
на «носик», спробуйте злегка надавити 
сюди пальцем, якщо шкірка піддаєть-
ся, значить, диня дозріла на баштані, 
а якщо ні, то, швидше за все, її зірва-
ли ще зеленою. Спробуйте продавити 
шкірку нігтем, якщо вам це вдалося 
без особливих ускладнень - сміливо 
на «зважування». Варто пам’ятати!  
Після вживання дині не слід пити  
кефір або кисле молоко чи холодну 
воду. Не варто також вживати її разом 
з алкоголем.

підготував Олекса Теплий,
член Молодіжної організації журналістів

оБиРаЄМо  ДинЮ еКстРеннІ ноМеРи 
телеФонІв 
м. вІнниЦІ

 • МНС України 101 
 • Черговий УМВС 102
 • І відділ Вінницького міського 
   відділення УМВС 59-33-28, 59-33-30
 • ІІ відділ Вінницького 
    міського відділення УМВС 59-33-26
 • УДАІ 61-17-70, 53-33-33, 
              59-34-34 (тел. довіри)
 • Швидка допомога 103 
 • Ритуальні послуги „Реквієм”
    61-69-58, (067) 430-12-27
 • Аварійна служба «Вінницягаз» 104
 • Відділ оперативного реагування
   «Цілодобова варта» 1560, 59-50-39
 • Міські електричні мережі 
   68-28-32, 53-60-66, 
   35-16-63, 35-03-32
 • «Вінницяводоканал» 
    67-02-60; 67-16-17
 • Аварійне відкриття замків
   (067) 587-09-08
 • Аварійно-диспетчерська служба 
   управління житлового господарства 
   43-33-85; 43-32-65
 • «Вінницяміськліфт» 16-40, 67-54-40
 • ТТУ 61-16-98 
 • Асоціація захисту 
    прав споживачів 66-09-10
 • Телефонна довідка 109
 • „Бізнес-Довідка” 55-01-09
 • Залізничний вокзал
    63-23-11, 27-16-31, 61-80-87
 • Центральний автовокзал
   1505, 67-13-42
 • Західний автовокзал
   46-45-46, 46-48-91
 • Східний автовокзал 27-04-23
 • Аеропорт м. Вінниця 35-57-68
 • Аеропорт „Бориспіль” (044) 490-47-77
 • Адресне бюро 35-45-65
 • Служба точного часу 121

 

Плюси засмаги:
- у помірній кількості сонячні проме-

ні сприятливо діють не лише на шкіряні  
захворювання (акне, псоріаз, нейродерміт, 
екзема та ін.), але й сприяють вироблен-
ню вітаміну Д3 (сонячного гормону), який  
підсилює імунітет і виявляє цілющий вплив 
на кровообіг (покращує циркуляцію крові, 
нормалізує тиск);

- дякуючи ультрафіолету, також при-
скорюється синтез вітаміну Д, який  
забезпечує засвоєння організмом кальцію і  
фосфору, допомагає зміцнювати м’язи, 
кістки, сприяє загоєнню ран і підвищує  
загальний тонус організму.

Мінуси засмаги:
- надмірне перебування на сонці згубно 

діє на шкіру. Вона передчасно старіє (вже 
до 35-40 років шкіра набуває ознак старін-
ня), стає грубою, зморшкуватою, а в май-
бутньому може розвинутись рак шкіри. 
Ризик захворіти на рак шкіри подвоюється, 
якщо в молодому віці людина отримала два 
і більше серйозних сонячних опіків.

- при наявності таких дефектів шкіри як 
пігментні плями і численні або великі ро-
димки - потрібно звести засмагу до міні-
муму і проконсультуватись у лікаря-дерма-
толога. А людям, що хворіють на дерматит, 
бажано взагалі не приймати сонячні ванни.

- дуже обережно необхідно ставитись до 
засмаги людям із підвищеним кров’яним тис-
ком, із порушенням функції печінки і серця, а 
також людям, хворим на туберкульоз.

- лікарі не рекомендують також засмагати 
вагітним жінкам, які дуже чутливі до уль-
трафіолету, оскільки в них виробляється 
гормон, який створює пігмент, у результаті 
чого на обличчі можуть проявитися корич-
неві плями (хлоазма).

Засмагайте, але не забувайте про своє 
здоров’я!

Володимир Новак,
майор МНС
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відділ зовнішньоекономічних 
зв’язків та перекладів вінницької ТПП
україна, 21050, м.вінниця, вул. Соборна, 67, к. 206.

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

Реєстрація, охорона та оцінка  
інтелектуальної власності:

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

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

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

Пошук партнера за кордоном
  У нашому розпорядженні:
• сотні комерційних пропозицій з десятків країн стосовно 
  купівлі, продажу, партнерства;
• бази даних виробників, імпортерів/експортерів  по 121 країні світу.

Кращі фахівці міста працюють у нас!

авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

АВТО

Запчасти к
европейским

и японским маркам

тел.: (093) 932-56-84
(068) 518-09-02

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

(0432) 69-01-64

e-mail: kitay-avto@list.ru
Оптика. Детали кузова. Ходовая часть

г. Винница, ул. Пирогова,151м, тел.: (098) 524-01-48, (063) 273-61-41
e-mail: kitay-avto@list.ru

Êèòàé-àâòî

Автозапчасти в наличии и под заказ

●Amulet●QQ●Easter●Jaggi●Kimo●Tiggo●Elara

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

• Сеть магазинов
• Оптовая и розничная продажа
• Приглашаем к сотрудничеству

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО
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ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè

Працюємо з ПДВ

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

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

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

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

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

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

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

(вхід з вул. Зодчих навпроти гастроному Вінниця)
i

АВТ ОЗА ПЧАСТИНИ

Автозапчастини та аксесуари
до номарок та в тчизняних автоi i

СІЛьСькОгОСПОДарСька ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

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

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

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

пп

“АгротехпостАч

плюс”

ЗАПЧАСТИНИ
до автомобілів, тракторів та с/г техніки

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

Гайсин, Тульчин, Староконстянтинів, с.Джурин

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

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

e-mail: atpv@mail.ru

спД
МАруняк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

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

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

(067) 934-38-96
(094) 903-72-01
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авТОСЕрвІС. СТО3

Заправка та ремонт автокондиціонерів

м. Вінниця, вул. Г. Успенського,91 (1-й СТО від мосту)
тел. (067)  403-48-04, (097) 918-81-13

·Комплексне технічне обслуговування автомобілів
·Ремонт ходової китайських вантажівок 

позашляховиків та легкових авто
·Комплексний ремонт двигуна та КПП всіх марок авто

автомайстерня
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

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

та плоскошліфувальні роботи.

вул. Пирогова 274
тел. (067) 757-31-27

АВтОштОРм

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

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

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

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

Citroen, Peugeot 

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

фоп
щербАцкий с.А.

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

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

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

(067) 447-22-57 

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

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

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

e-mail: vlsignal@gmail.com

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.:(0432) 69-07-60
(067) 298-09-78

kolos_oleg@mail.ru

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

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

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

e-mail: setif_vn@rambler.ru

СТО 
Чистка инжектора
Замена масла

Ремонт двигателей
Ремонт ходовой
Ремонт задних балок французских автомобилей
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“АВТОСЕРВІС” Ремонт двигунів, КПП.
Реставрація блоків-циліндрів
Розборка автобусів “БОГДАН”

та вантажівок “ISUZU”.
ЗАПЧАСТИНИ

в наявності та на замовлення.
Доставка по Україні.

Чехова, 7а, тел.: (097) 132-16-10, (097) 974-73-22. Працюємо з 9-00 до 20-00

CTO
Выписка документов и налоговых накладных

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

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

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

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

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски

расходные материалы

АВТОсервисшиномонтаж



34 35

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

вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка4

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

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

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

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

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

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

www.vinbike.com.ua

сто
АВтО-мАКСИмУм

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

двигуна, хімчистка

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

(097) 251-09-93

      ЗАПЧАСТИНИ
МОТОЦИКЛИ      
СКУТЕРИ     
С/Г ТЕХНІКА 

тел. (097) 562-07-19

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

ПЕрЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖирСькІ Та ванТаЖнІ5

4,5т 2,5т 1,3т

6м

6,5м

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

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рiзних виробiв та конструкцiй,

будiвельних матерiалiв,
негабаритних вантажiв.

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

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

вул. Ватутіна, 1
тел.: (067) 430-49-91
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тел.: (0432) 52-65-60, (067) 255-70-83

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

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

міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

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

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО

буДІвЕЛьнІ Та 
ОзДОбЛюваЛьнІ МаТЕрІаЛи7

ФАРБИ POLIFARB
Водо-дисперсійні фарби, емалі, лаки, 

монтажні піни, саморізи і т.д.

вул. Ватутіна, 16 Б
Будівельний ринок

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

тЕРИтОРІЯ
РЕмОНтУ

Двері вхідні та міжкімнатні
Ламінованвана підлога та 

паркетна дошка
Декоративні огородження

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

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

e-mail: terrem@ukr.net

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

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

можлива доставка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (0432) 67-87-31

(067) 726-68-31

ДОшКА ОБРІЗНА
Брус, рейка, стропила, цемент, цвяхи

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

(063) 406-01-98

    тВоя 
ПідЛога ЛАмІНАт, ПАРКЕтНА ДОшКА, ПЛІНтУС.

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

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

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

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

«Буд-майстер»
СПД Кікабідзе

будІвельнІ МатеРІали
Вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, 

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

Можлива доставка, послуги вантажників.

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

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

www.budmajster-vn.prom.ua 
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Виготовлення:
рейка, брус, стропила

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

Розпилювання на пилорамі,
 сушка деревини

тов
«ПаРтнеР ПоЛісся»

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

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

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

(050) 313-90-95

виРобнича
база

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

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

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

www.plutka.vn.ua

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

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

тел.: (097) 284-93-24
(093) 631-80-30

фоп ковАленко о.г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

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

Салон оздоблювальних матеріалів.
Студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

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

(067) 493-01-11

“столярний світ” ДОШка: дуб, ясен, сосна, липа.
Стропила, балки, рейка, брус.

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

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

(067) 433-74-63

ЗМ

студія якісних

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50
тел. (0432) 51-48-71, факс. (0432) 50-58-60,

(050) 937-00-54, (098) 538-33-60.
ГУРТ
РОЗДРІБ
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ФОП  КЛОЧКО

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

ПОкрІвЕЛьнІ МаТЕрІаЛи8

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

Індивідуальні замовлення для монтажу.
 Металопласткові вікна. 

 Безкоштовні інженерні роботи

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРОФНАСТИЛ

Гарантія 
10 

років

Монтаж
демонтаж 

дахів

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

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

Хрести підсвічники, престоли 
та інша церковна утварь. 

тел.:
(067) 932-28-33
(095) 617-89-40

анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

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

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

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

ñïä îêîëîò î.ì.

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

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

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

ìàãàçèí “ÏËÀÒÈÍÓÌ” тел.: (0432) 57-30-75
(0432) 57-30-85
(067) 901-73-21
 (063) 125-63-94

• áàãåò  • ïëèíòóñ
• ëåïêà • êëåé
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Монтаж, демонтаж крыш 
·металочерепицы ·битумной черепицы ·шифера

·изготовление эксклюзивных элементов к крышам
Терассы, беседки

Изготовление дверей любой сложности под заказ
Изготовление мебели из масива дерева

тел.(096) 716-18-46, Александр e-mail:ksenia1045@mail.ru

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

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

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

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

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

пп
“борус-буД”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

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

дахбуд Качество ПРовеРенное вРеМенеМ!

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

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

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

завод
«Профіль»

ПРоФнастил, МеталочеРеПиЦЯ
водостІчнІ систеМи

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

вул. Гонти, 26А
тел.: (0432) 69-49-59

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

Ціна від 46 гривень. 
Утеплення “ROCKWOOL“. 

Водостічні системи “PROFIL“. 
Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. 

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

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
ТА  ПРОФНАСТИЛ

буДІвЕЛьнІ рОбОТи9

ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

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

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизм

криниці
Копка, докопка

та чистка криниць.
Робимо та встановлюємо

корби з накриттям

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

тов «електроМонтАж-425»

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

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

освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

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

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

отвеРстие в бетоне
(кирпич, гранит, пеноблок)

без шума и пыли
тел.(096) 068-94-69

РеМонтнІ 
Роботи

Ремонтні роботи, фасади, 
покрівельні роботи, 

фактурна штукатурка, короїд 
та багато іншого

тел.(067) 160-80-84
(063) 272-43-24

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

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

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

(097) 968-59-61
(097) 968-59-62
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буДІвЕЛьниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Рамные (фасадные)
Клино-хомутовые

Вышки-туры передвижные
Сетки для лесов

аренда,   продажа

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

БУдтеХіка генеРатоРи

ПРоКат
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

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

(067) 548-80-22

архІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуги11

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

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

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”
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ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

• промислового, житлового, громадського будівництва
• внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
• електропостачання напругою  понад 35 кВ
• електроосвітлення
• газопостачання Р до 0,6МПа
• водопостачання, каналізація
• 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

• теплопостачання
•  сертифікати: 
серія АР №001481 від 23.07.2012р.;
серія АР №006976 від 27.03.2013р. 

“екрАн-с” Проектні роботи.
Технічне обстеження і паспортизація

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

Кваліфікаційний сертифікат АР №00087

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

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

тов “Архітектурно-
проектнА МАйстерня

“плясовиця” архІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua
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  Підготовка документів 
*для  будівельного паспорту, повідомлень про початок будівництва, декларацій, дозволів 
*для введення об’єкту в експлуатацію 
*Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів 
*Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови 
*Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів 
**Оформлення документації  на земельні ділянки.

Консультації безкоштовні

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

пп “гост-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДеРжАВної
АРхітеКтУРно-бУДіВеЛьної інсПеКції УКРАїни

ВіД 7 гРУДня 2011Р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕхнагЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)12

бюрО ДизаЙна инТЕрьЕра
тел.: (096) 729-29-39

(093) 675-77-54
www.bureau-design.ru

ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
газифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ13

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

АСЕНИЗАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

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

або на сайті
www.mrsos.com.ua

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.airconditioner.vn.ua

ОПАЛЕННЯ

ЗАПЧАСТИНИ

16 ðîê³â 
   äîñâ³äó!

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

тел.: (0432) 35-02-51, (098) 152-51-07
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●Монтаж  ●Сервіс  ●Гарантія
м. Вінниця, вул. Шевченка, 31

тел.:(067) 586-91-71, (050) 216-43-42

●ЖЕРСТЯНІ ВИРОБИ
●ВИГОТОВЛЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОВІТРОВОДІВ
●ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДЕЦІЮВАННЯ

www.avk.prom.ua
(Інтернет магазин)

АВК ІНЖЕНІРІНГ

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

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

www.termart.com.ua

Сантехніка. Опалення. Водопостачання. 
Каналізація. Кондиціонери.

Продаж. монтаж. Сервіс.

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

(097) 485-51-94

кліМАт буД сервіс Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

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

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

(067) 430-10-30

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

на воду, сантехника, електробойлеры и 
глубинные насосы.

Качественно, недорого!

(0432) 52-81-32
(097) 272-39-81
(095) 711-85-33
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ул. Келецкая, 130А, 
тел.: (0432) 57-87-04, (067) 431-07-88, 

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

Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua
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“сАн-МАйстер”

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

комплектуючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

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

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

обладнання
атракціони

хімічні засоби
обслуговування

ДвЕрІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ16

Дверне
   Діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

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

наТЯЖнІ СТЕЛІ15

Гарантия 12 лет

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe DesignÍàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe Design

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від виробника

матові, глянцеві, фотодрук
працюємо по Вінниці та області

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

нАтяжні
стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

нАтяжні
стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

нАтяжні стелі
рулонні штори-жАлюзі

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

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

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

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

спеціальні умови для дилерів
м.Вінниця, вул. 1 Травня, 65

тел.: (0432) 67-01-08, (093) 315-01-66
www.milano.com.ua

броньовані

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

вул. Тимірязєва, 66, (навпроти)
тел.:(0432) 69-60-63, (096) 495-80-83

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

ÁÐÎÍÜÎÂÀÍ² ÄÂÅÐ²
(098) 327-93-09

Від виробника Широкий вибір

МАгАзин

“теМп”

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

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

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

склад-магазин
«двеРІ»

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

провідних виробників України та Білорусії.
Гнучка система знижок

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

МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна17

ЄврОвІкна
з євробрусу

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

вул. Коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

тов
 «сбт-12»

металопластикові вікна, двері,
 балконні конструкції. 

Енергозберігаючі склопакети. 
Виготовлення. монтаж.

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

(067) 238-54-67

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

КРЕДИТ 0% ОТП Банк св. 100296773

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

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

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

НАРОДНАЯ СЕТЬ ОКОН

СтеклоПЛАСТ
(097) 011-11-00

Двері Вікна Ворота Ролети
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металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь якої складності

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

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

н

1100

1
3

0
0

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

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I
·жалюзі ·ролети  ·ролетні штори

·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

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

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

ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛьна
Та ОСвІТЛюваЛьна ПрОДукЦІЯ19

СкЛО. ДзЕркаЛа18
Дзеркала, скло.

Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 
сверління отворів.

Матування скла та дзеркал.
Вироби зі скла.

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

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

e-mail: setif_vn@rambler.ru

вікнА Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

ПП
«ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС»

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

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

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
ПРАЙСИ

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

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

em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua
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Лампи. Торшери. Бра
вул. Кармелюка, 2, ТЦ «КЕМПА»
вул. Келецька, 117Б, ТЦ «ШОК»

тел.: (050) 504-57-89
Пред’явнику оголошення - знижка 10%, діє по 31.12.2013р.

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

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

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

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

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

МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу20

тов “синтез-союз” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

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

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

кбМп 
“ДіАпАзон-експрес”

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

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

62-14-41 

пвкп “грАнД-М” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

50-81-48,
(067) 430-23-22
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вОрОТа гараЖнІ СЕкЦІЙнІ. 
авТОМаТика21

Элипс Ворота  гаражные
«KRUZIK» (Чехия)

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

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

СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ22

м .Вінниця
ТЦ. ШОК

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

(098) 889-71-70

склад-магазин
«МеблІ»

якісні  меблі вітчизняних виробників 
за помірними цінами:

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

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

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

A.Leonoff
ШаФи-КуПе

Швидко. якісно. За цінами виробника 

тел.: (0432) 57-93-46 
(063) 189-81-85
(096) 442-00-34

Когда мебель искуство... тел. 
(063) 145-10-12
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МЕБЛІ ДЛЯ ЗАТИШКУ ВАШОЇ ОСЕЛІ

КУХНІ ТА ШАФИ-КУПЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
                              вул. Пирогова, 105, тел.: (0432) 55-47-87
           просп. Коцюбинського, 27/1 (1 поверх), тел.: (0432) 55-47-87, 27-18-00
ринок «Урожай» (вхід з вул. Матроса Кошки), бутік №200, тел.: (098) 722-99-30

МЕБЛЕВА ФАБРИКА

“Юлія”
Меблі виробництва 
України, Польщі, Італії

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

ТЦ “Шок” 
тел.(098) 247-111-8

ТОргОвЕЛьнЕ 
ТЕхнОЛОгІЧнЕ ОбЛаДнаннЯ24

рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура23

Меблеві ткАнини

“пАртнер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

виробничА
МАйстерня

“інженер”

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Порізка ДСП, ДВП.

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

(097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, 

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

(067) 269-24-87

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
прилавки, вітрини, стелажі з ЛДСП, 

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

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
електроплити, грилі, слайсери,

пароконвектомати, 
мясорубки, ваги.РОЗРОБКА 

дизайн-проектів торговельного та 
технологічного обладнання

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

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

АТВ-ТЕХНО

торговельне обладнання для магазинів та складських 
приміщень будь-якого напрямку:

• продукти харчування • побутова хімія
• побутова техніка • будівельні матеріали

• товари для дітей • магазини одягу

вул. Київська, 16, оф. 315
тел.: (0432) 551-551

(097) 041-57-07
(050) 378-83-25

сеРтифікоВані
еЛектРонні 
Ваги

Послуги з впровадження гарантійного
та сервісного обслуговування.

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

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

(067) 756-12-68
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ОДЯг. взуТТЯ. акСЕСуари25

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

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

Викуп, або обмін б/в на нове

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

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

e-mail:tep-hol@ukr.net

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

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

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

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

легінси та гетри. Широкий асортимент 
купальників цілий рік.

тЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8

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

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua

Intrigo

Колготки
(Италия, Польша)

MARLIN

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

Купальники
(Польша)

Æèòîìèðñüêå øêiðÿíå âçóòòÿ âiä âèðîáíèêà
ВЛАДНА ЗЛАТНА

вул. Папаніна, 12 • вул. Келецька, 1
тел.: 26-68-63 • (096) 568-30-34 • тел.: 69-98-04

Для жінок та чоловіків.
Присутній термінал.

Можливе кредитування.

салони-магазини

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

тел. (093) 795-08-75

ТРЦ “АНАСТАСИЯ”
Пирогова 39, 3-й этаж
левое крыло салон № 302
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www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
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Салон  жіночої та
чоловічої білизни

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

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

р-к. «Привокзальний-2», маг. №7

(097) 148-58-89

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

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

Маги Гранд бутик №91а

СувЕнІри. гОДинники. раМки. карТини26

поДАрунки
Для всієї 
роДини

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

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

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

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

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

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

предмети колекціонування.
Робимо зліпки ручок та ніжок малюків, рук 

закоханих та молодят.

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

тел.: (067) 869-24-90
www.charivna-mit.at.ua
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Сувеніри та подарунки
на будь-який смак і гаманець

Ювелірні вироби 
продаж та ремонт 

«ПРЕЗЕНТЪ»

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

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

ГОБЕЛЕНЫ

ВЫШИВКАсамый большой выбор в городе

ТЦ "Шок" 
ул. 40 лет Победы, д.53

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

66-02-30

ПрОДукТи харЧуваннЯ27

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

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

www. vinorudomino.com.ua

“АверсА-укрАїнА”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30

АБЕтКА СмАКУ
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(067) 166-30-46

www.abetka-smaku.com.ua

Продам мЕД
з власної пасіки.
Опт та роздріб.

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

Встречайте волшебные ароматы
 кофейни.

Самый широкий асортимент 
лучшего в городе чая и кофе.

тРЦ «Магигранд»
пр. Юности, 43а

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

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

СПОрТивнІ ТОвари28

Продам МЕД
►Гречаний      ►Квітковий

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



70 71

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

ТЕкСТиЛь. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ29

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

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

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

SWAROVSKI ELEMENTS

www.vinnicya.vn.ua

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

ТОВАРИ
ДЛЯ СПОРТУ

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

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

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

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ

СПЕЦОДЯг. заСОби захиСТу30

хІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ31

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

г. Винница, 
ул. Келецкая, 51 
(1-й этаж левое крыло)
тел.:(0432) 50-99-09,
57-56-12, (098) 322-10-66
www.himfarm.vn.ua
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Мисливство. Рибальство33

ВСЕ ДЛЯ 

РыбалКи
Ехолоты, снасти, лодки, 
удочки и многое другое

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

наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби захиСТу рОСЛин34

ФоП
святогор а.а.

Оптова торгівля товарами
побутової хімії, косметики,

засобами гігієни

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94

(067) 430-31-69
e-mail:svitogor@inbox.ru

гОСПОДарСькІ ТОвари
ПОбуТОва хІМІЯ32

ХІмІЧНА 
ПРОДУКЦІЯ

Кислоти, соди, хлориди,
нефраси, перекис водню.

Більше 200 найменувань у Вінниці

вул. Київська, 78
тел.: (0432) 61-00-82

65-64-70
(067) 443-59-88

канЦЕЛЯрСькІ ТОвари. 
ПаПІр. книги36

МАгАзин «глобус»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

Фермеське 
господарство 

«Грендач»

Вирощування та продаж 
зернових культур (ячмінь - пшениця), 

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

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

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

навЧаннЯ37

Реферати. Курсові. Контрольні. 
магістерські. Дипломні роботи.

Усі види практичних робіт.
Набір та переклад тексту. Сканування

вул. Космонавтів, 42
тел. (093) 949-88-96

(097) 288-15-54, 
(063) 747-20-92
(097) 949-52-12

e-mail: vinzakaz@i.ua

СІЛьСькОгОСПОДарСька 
ПрОДукЦІЯ35
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Iнтернет - салон «Глобус»

вул. Космонавтів, 42
тел. (093) 949-88-96

(097) 288-15-54, 
(063) 747-20-92
(097) 949-52-12

e-mail: vinzakaz@i.ua

курси
бухгАлтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«скАрб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

СТуДІї ТанЦІв. ЙОга38

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

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

тел.: (096) 761-10-51
(063) 580-06-83

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання 
з 3 курсу

продовження
навчання 
10 і 11 класи

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

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

Ліц
. А
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58

58
50
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.
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www.vinnicya.vn.ua

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

авТОШкОЛи39

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

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

www.mercuriy.vn.ua

нЕрухОМІСТь40

Агенство нерухоМості

 “Добриня і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕрухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ

АвтошколаВінницька обласна

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

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

(в приміщенні Будівельного технікуму)
Автошкола
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рОбОТа41

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИНОФІС
В районі БК «Зоря» 130 м 2

з новим євроремонтом
від власника

Чудове місце під сімейний бізнес

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

оренда квартир подобово 
(євроремонт)

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

Ан “престиж поДілля” Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

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

вул. Р.Скалецького, 15А
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua

Великому оптовомо-роздрібному 
підпріємству потрібні на постіцну роботу 

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

Кур’єри з/п 2000 грн

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

бизнес-центр
“успех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

консультАційно
тренінговий центр

Робота!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.

Працевлаштування  по  договору.

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

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

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

відповідальність, впевненість. 

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

(097) 600-72-85

банки42

крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи43

ауДиТОрСькІ. 
бухгаЛТЕрСькІ Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуги44

деПозити під вигідні відсотки.

КРедити на будь-які потреби.

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

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

www.zlagoda.vn.ua

“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
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www.me-doc.com.ua
www.ukrcc.com

Працює, як бджілка !

ЕЛЕКТРОННИЙ
ПІДПИС

ТОВ “Системи для бізнесу”
м. Вінниця, 

вул. Келецька, 51. оф.114
(приміщення 

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

Працюємо без обідньої перерви

Вичерпні консультації за телефоном “гарячої лінії”

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

(0432) 50-21-21

(067) 350-24-00
(áàãàòîêàíàëüíèé)

e-mail: vn@sys2biz.com.ua

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

АуДиторськА фірМА 
“слАуДі і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

ФОП
ПІВтОРАК. Ю.В.

Консультації та послуги в сфері:
· бухгалтерського обліку

· аудтиту
· оподаткування

пров. Щорса,14А, оф. 201
тел.(067) 961-72-07

e-mail:verbatim97@mail.ru

ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”

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

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:

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

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

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Послуги захисту прав інтелектуальної власності

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

тов
“поДільський
експертний

центр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

пп 
«поДілля-
експерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

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

тов “АуДиторськА фірМА 
“стАнДАрт плюс”

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

Відновлення бухгалтерського обліку.

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

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

СТрахОвІ кОМПанІї45

вСІ виДи 
СТрахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18
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стрАховА коМпАнія

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

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

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

www.megagarant.com

юриДиЧнІ ПОСЛуги46

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

проектної документації на отримання дозволів

Приватне підпріємство

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

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

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

ВІННиЦьКА оБЛАСНА 
КоЛЕгІя АДВоКАТІВ

АДВоКАТ

оСоВСьКий
СЕРгІй ВоЛоДиМиРоВиЧ

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com

АДвокАт

усов
юрій вікторович

вСІ виДи
юриДиЧних ПОСЛуг

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

(067) 769-43-62

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

Справи про банкрутство. 
Абонентське обслуговування, послуги з реєстраціїї 

підпріємств у Вінниці та Вінницькій області

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

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

юриДичнА

 коМпАнія 

«провіДний 
юрист»

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

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

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

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

(Безкоштовні
консультації)

Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія
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нОТарІуСи47

нотАріус
лукіянчин в.ф

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

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

вул. хмельницьке 
шосе, 2, офіс 210

тел.: (0432) 55-09-25
(050) 160-26-43

нотАріус
пАвлюк

іринА івАнівнА

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1

тел.: (0432) 26-36-14

нотАріус
стеблюк

нАтАлія волоДиМирівнА

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

нотАріуси
троян

АллА степАнівнА

хрАпенко
нАтАлія волоДиМирівнА

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

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

нотАріус
пАрфьонов 

ігор волоДиМирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. вінниця
вул. Соборна, 85

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

нотАріус

ніДзельскА
іринА євгенівнА

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

нотАріуси
ДробАхА

віктор олексійович

ДробАхА
оленА ДАнилівнА

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

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

Сб., нд.: вихідний

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2

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

нотАріус
посвятенко
юрій ДМитрович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

вІнниЦьКе
юРидичне

бюРо

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

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

Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46
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http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
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http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208

нотАріус

лАвренов
ігор АнАтолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

нотАріус

бАйлеМА
іринА ДМитрівнА

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

нотАріус

бортнік
янА АнАтоліївнА

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

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

нотАріус

терещенко
вАлентинА вАсилівнА

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

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

(067) 90-00-992

нотАріус
лукАшенко 

волоДиМир борисович

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

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

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

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

нотАріус
кривцов Д.в.

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

привАтний
нотАріус

третяк
АлінА олексАнДрівнА

вСІ виДи нОТарІаЛьних ПОСЛуг
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

ОхОрОннІ фІрМи, 
СиСТЕМи Та СигнаЛІзаЦІЯ48

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

пп
“Атіс укрАїнА”

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

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

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00

ТуриСТиЧнІ ПОСЛуги, СанаТОрІї49

Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

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

ЕКСТРІМLIFE

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

www.exlife.in.ua

ВІДПОЧИВАЙ АКТИВНО

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

Àêòèâíèé  â³äïî÷èíîê  íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã

Баня з вінничками в похідних умовах

•Власні тури по Україні
•Візова підтримка

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

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

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

www.slavtur.com.ua

АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.
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бюрО ПЕрЕкЛаДІв50

ПЕрЕкЛаДи
 ►Усні, письмові, 

з нотаріальним засвідченням перекладів. 
►Проставлення апостиля, легалізація документів  

►Візові анкети

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

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

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

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

зустрічей, інших міжнародних заходів. 

вул. Пирогова, 23, офіс 50
тел.: (0432) 57-85-53, 55-08-57

(098) 263-08-27
(063) 606-59-24 
(050) 503-93-26

www.vinwelcome.org.ua

аТЕЛьЄ53

ШЛюбнІ агЕнТСТва51

теАтрАльное 
Ателье -

прокАт
костюМов

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

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

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

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

seleznova54@gmail.com

АтЕЛЬЄ
ВИшИВАНКА

Вишивка гладю, різноманітні 
орнаменти, написи, шеврони, 

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

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

(096) 458-52-24

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

Прокат детских и праздничных платьев.
Пошив школьной формы.

пл. Гагарина, 2
(Универмаг, 1 этаж, 

правое крыло)
тел.: (098) 273-27-14

(063) 562-15-31

кур’ЄрСькІ ПОСЛуги,
СЛуЖби ДОСТавки52

ГОРЯЩИЕ тУРЫ,
БОЛГАРИЯ,ЧЕРНОГОРИЯ ИЗ ВИННИЦЫ

шЕНГЕН ВИЗЫ, СтРАХОВАНИЕ
АВтОБУСНЫЕ И АВИА  тУРЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ  тУРИСтИЧЕСКИХ  ПОЕЗДОК
АВИАБИЛЕтЫ     ГИБКАЯ СИСтЕмА СКИДОК!!!!

ул.Соборная, 82
тел.(0432)52-95-01, 

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

e-mail:evraziya_tur@ukr.net

туристичнА 
Агенція 

і бюро
переклАДів

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

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

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

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

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua
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Ательє

«тАя»

Індивідуальний пошив та ремонт одягу. 
Широкий асортимент пошиву. 

Приймаємо замовлення 
на масовий пошив.

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

(097) 107-23-44

Ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

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

(098) 238-72-50

 
Машинная вышивка:

скатерти, салфетки, логотипы, банные 
шапочки. Машинная вышывка в картинах: 

фен-шуй, хайтек, цветы, знаки зодиака.

тел.: (0432) 52-96-24
(067) 171-99-19

e-mail:
Lastochkaandreevna@mail.ru

ПОшИВ
СУмОК

Пошив сумок, рюкзаків, чохлів та ін.
з нанесенням та вишивкою логотипів

зі шкіри та сумочно-рюкзачних тканин.
Машинна вишивка

вул. Київська, 4 
оф.323

тел.: (067) 307-32-38
(067) 951-67-02

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

ПОшИВ
ВЗУттЯ

Ручна робота, індивідуальний підхід,
професійний досвід, якість гарантовано

Гарантія 4 сезони

вул. Ющенка,18
(жек «Уют»)

тел.(097) 55-78-593
(093) 4-777-496

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

кЛІнІнгОвІ кОМПанІї 
хІМЧиСТки. ПраЛьнІ54

хІМЧиСТка вЕрхньОгО ОДЯгу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

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

хіМчисткА

ÊËÈÍÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

тел. (098) 095-35-31
(093) 150-29-36

Татьяна

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

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

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

Пропонуємо
клінінгові

послуги:

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

(067) 432-88-80
Клінінгова
компанія
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СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки55

Эксперт-ПК · Продажа компьютерной техники
· Windows, антивирусная защита, ПО
· Ремонт  компьютеров, ноутбуков
· Монтаж и настройка локальных сетей
· Заправка, ремонт принтеров
· Печать фотографий

ЖАБКО
Анатолий
Сергеевич

ул. Келецкая, 53 оф.300, тел./факс (0432) 50-90-49
тел.: (067) 696-42-79, (093) 742-71-74

e-mail: expertpk@i.ua   www.expertpk.com.ua

рекламное агенство

web  кАфе 
Создаем и раскручиваем сайты

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

ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн56

риТуаЛьнІ вирОби57

Памятники та надмогильні комплекси
з чорного та кольорового граніту. 

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

скульптури і бюсти з каменя

ПАМ’ЯТНИКИ
вул. Короленка, 29

тел.: (097) 127-89-36
(093) 002-36-49

ПаМ’ЯтниКи
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47

ПРИРОДНИЙ 
КАмIНЬ ПаМ’ЯТники

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

(096) 595-51-95

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

сервісний центр

HI-TeCH
Ремонт та обслуговування 

компютерної техніки

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

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

фоп бурАковський рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

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

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

сервісний центр ГАРАНтІЙНИЙ тА ПІСЛЯГАРАНтІЙНИЙ РЕмОНт
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

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

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

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

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

www.interservice.vn.ua

сервіс-центр

 витратні матеріали
- оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

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

В важку для Вас хвилину,  ми візьмемо на себе
організацію та проведення поминальних обідів

тел.: (0432) 69-19-09 -адміністратор, (067) 430-61-29 -цілодобово, (097) 17-99-889
www.svb.vn.ua/ послуги ритуальні

риТуаЛьнІ ПОСЛуги58

ПАм’ЯтНИКИ
РИтУАЛЬНІ

тОВАРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛьнІ ТЕЛЕфОни59

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

побутова техніка і посуд
Дилер з найкращими цінами

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

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua

Магазин: вул. Космонавтів,40  тел.:(0432) 46-55-33
Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63
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ПоБУтоВа теХніка 
б/у

з Німеччини

Доставка. ГАРАНтІЯ. 
Обслуговування.

Продаж у розстрочку + ремонт

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

ПОБУтОВА
тЕХНІКА

Б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

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

кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОграМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ60

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ

ПОЛІграфІЧнІ ПОСЛуги. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи61

tehniko
интернет магазин 

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

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

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

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

Зовнішня реклама
Унікальна поліграфія

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

e-mail: as_77@inbox.ru Skype: artemov77vkd
РåêËàìà
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- сувенірна продукція
(кружки, ручки, прапорці,

запальнички, пазли)
- лазерне гравіювання

(дерево, акріл, скло, шкіра)
- поліграфія

- зовнішня реклама- зовнішня реклама

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

 

Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

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

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru

 

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Друкуємо: книги, бланки, рекламна 
поліграфія. Друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

Хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “мАЯК”)

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

dilo2007dilo@rambler.ru

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

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua
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Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

ПЕЧаТки Та ШТаМПи62

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСьквикОнкОМ)

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

www.shtamp-service.com

 

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

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

e-mail: ksv_centr@mail.ru

фОТО-, вІДЕОзЙОМка63

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

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

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

та студія  FelamentЖанна Панасюк
Весільний та сімейний фотограф

 

КРЕАтИВНАЯ ФОтОСЪЕмКА:
Свадебная, семейная, 

корпоративы, оригинальный 
сценарий, печать фотокниг.

тел.: (063) 107-26-44
(067) 975-18-73

ПРОФЕСІЙНЕ ФОтО:
Весільне, студійне, сімейне, 

дитяче, рекламне.

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

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

вЕСІЛьна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo
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ФОтОЗЙОмКА. 

Виготовлення фотокниг.
ЗБЕРЕЖІтЬ СВОЇ СПОГАДИ ОРИГІНАЛЬНО

тел.:(067) 686-75-55
(095) 875-55-52

 

вСІ виДи фОТОПОСЛуг
Весільна фотозйомка.

Запрошення на весілля.
Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

пр.Космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89

віталій сторожук
www.vitalik-foto.com

Фото
ПРОФЕСІЙНЕ ФОтО

Виготовлення каталогів,
рекламних буклетів.

+38 (067) 336-66-62

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОграМа64

корпоративов, юбилеев, 
детских праздников, 
вечеринок, дней рождения

А также 
тел.: (093) 919-69-48,   (098) 643-72-23

пошив индивидуальных
свадебных нарядов
для тематических стилей

тел.: (093) 919-69-48,   (098) 643-72-23

Öåíèòå
êàæäûé ìîìåíò
Âàøåé æèçíè!

Организация свадеб в разных стилях

креативное агенство

Народний
циганський

ансамбль
«БРАтСтВО
 ЦЫГАНЕ»

Розважальна шоу-програма.
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям 

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

«Братство цыгане»

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

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

выпускные вечера.

тел.:(0432) 69-61-94 
(063) 117-46-80
(067) 416-03-58
(097) 775-59-33
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вЕСІЛьнІ СаЛОни65

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

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

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

Inna Makarova

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

Ждем Вас в нашем салоне

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

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

Åêñêëþçèâíèé ñàëîí
âåñiëüíèõ, âå÷iðíiõ 

òà äèòÿ÷èõ ñâÿòêîâèõ ñóêîíü

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

ТАМАДА
РУСЛАНА

Професійне проведення весіль, 
ювілеїв, корпоративів. 

музичний та костюмований супровід. 
В комплексі - економ варіант. 

10 років досвіду

тел. (097) 445-27-20

 
 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна, 87А
тел.(0432) 52-76-36

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

ТАМАДА 
ТАТьяНА

ЛУКяНЧЕНКо

Традиційне та нетрадиційне проведення 
весіль, банкетів за індивідуальним сценарієм 

тільки для Вас.
Весело та незабутньо!

тел.(098) 210-95-59

ТАМАДА 
яРиНА

СоЛНЕЧНАя

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

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

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

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

www.gorod-prazdnika.com

вЕСІЛьнІ акСЕСуари. 
ДизаЙн. квІТи66

http://vk.com/id70226300
http://vk.com/club29690450

·Декор банкетних залів тканинами, арки з штучних квітів
·Виїзна церемонія ·Аеродизайн фігури з повітряних кульок, 

кульки що світяться, гельові кульки ·Буль машина
·Подарунки ручної роботи, листівки, картини в техніці квіллінг

·Оренда кроликів для фотосесій
ТЦ Анастасія, 1-й поверх

тел.: (096) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharlin DiSe

ТЦ Квартал

ТЦ Sky Park

ТРЦ Мегамолл

ТСЦ Магигранд

( Папанина, 1а )

( Соборна,24 )

( 600-летия,
17 )

( Юности,43а )

050-
55-6

6-213

067-348-37
-12

093-608-7
3-23

тел.

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

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

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

Da Vinci
Studio
тел.: 

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

·оформление свадеб 
·всех видов торжеств
·профессиональная флористика
·свадебная полиграфия
·прокат авто; свечи и многое другое
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«Òâié äåíü»Студiя святкового дизайну

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

Оформлення бенкетних залів, автомобілів, 
Виїздні церимонії

Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.

Р iзблен i  св iчки  ручно i  роботи

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

Зробленi вмiлими руками майстра саме для Вас

вЕСІЛьниЙ кОрТЕЖ67

нЕбЕСнІ фОнарики
 Купола різних кольорів.

Зробіть свято своїй родині і близьким!
Цена от 10 грн.

тел.: (067) 503-40-41

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

http://vinavto.com/
Александр

Свадьбы. Праздники. Кортежи. Трансфер
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Больше
5 часов

скидка 10%

Свадебные перевозки  Audi Q7, BMW 5, Lexus GX470

Audi Q7
BMW 5

Lexus

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

Свадьбы     Ювилеи
Дни рождения

тел.: (063) 326-87-29

Более 70 автомобилей разного
класса и ценовой категории 

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

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

АвтоСвадьба предлагает к Вашим услугам

При замовленні 2-х автомобілів - ЗНИЖКА

BЕСІЛЬ   ЮВІЛЕЇВ
КОРПОРАТИВІВ
ШОУ-ПРОГРАМ

ПОЇЗДКИ В АЕРОПОРТ

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

Обслуговування

ВЕСІЛЛЯ

ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛих68

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

Весільні  авто
Від 200 грн/год

тел.:(098) 763-05-79
(063) 488-02-02
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СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 69

“бАжАння”
центр крАси
тА зДоров’я

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

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

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

Перманентный татуаж бровей
  -волосковый метод     -шатирование

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

 Наращивание волос и ресниц. 
Реконструкция, керотирование

О
БУ

ЧЕ
Н

И
Е

Запись по телефону. Работаем без выходных
тел.: (067) 418-17-89, (093) 433-12-97  Инна  ул. Фрунзе, 46, тел.: (0432) 53-89-44, (098) 654-73-99

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

•свадебные прически 
•вечерние •плетение волос

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

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

•парафинотерапия •услуги косметолога

салон-парикмахерская

Работаем
с 800 до 2000 

  Пт. с 900 до 1800 

без выходных

тел.: (098) 024-72-63, (063) 807-33-80, (093) 079-17-32

Удаление тату  100%  БЕЗ ШРАМОВ  по самым доступным ценам
Татуировки лучшего качества с 100% гарантией и стерильностью
Перманентный макияж (татуаж) и курсы обучения
Пирсинг любой части тела с большим выбором серьг
Масажы всех видов и полные услуги косметолога
У нас работает целая  база профессиональных стилистов

Тату  салон

з 12-00 до 21-00
Театральна 25/2

Дар я,Д
вул. 50-рiччя  Перемоги, 37, 
тел. (0432) 502-002

•Стрижки: жiночi, чоловiчi
•Зачiски: святковi, вечiрнi
•манiкюр •педикюр
•нарощування та корекцiя нiгтiв
•нарощування вiй
•парафiнотерапiя

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

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

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

1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

сАлон-перукАрня 
“ДіАнА”
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НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
· Поштучно · Пучковое 
ОБУЧЕНИЕ ·Коррекция

тел.: (067) 935-29-49, (093) 291-37-99 vk.com/olga.nail.com.27

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

·Стрижка гарячими ножицями 
·Всі види фарбування, волосся  
·Чоловічі та жіночі стрижки 
·Біохімія 
·Кератинове випрямлення волосся
·Манікюр  ·Педикюр
·Наро·Нарощування нігтів (акрил, гель) 
·Нарощування вій
·Косметолог (мезотерапія, ботекс)
·Професійна косметика  для волосся Farma Vita

Проспект Юності, 22
тел.: (0432) 46-84-16,

(067) 369-52-05, (098) 430-64-07
Підземний перехід ринку Урожай,

салон перукарня «Кураж», 
тел. (0432) 55-47-26, (097) 343-7-343

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

салон-перукарня

Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

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

Солярій - 2,50
Антицелюлітний масаж - 80

Fish-SPA - 20

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

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

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

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

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

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

професійні солярії. Всі види масажу.

нАвчАльний 

центр крАси

“леДі шик”

Навчання перукарському мистецтву.
Креативні стрижки. Жіночий і чоловічий 

зал. Манікюрний кабінет. Косметологічний 
зал. Все для наречених. Існують дисконтні 

програми та знижки.

пр. Юності, 44
тел.: (0432) 46-78-70

(067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua
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Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

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

сАлон-
перукАрня

вікторія

Чоловічі, жіночі та вечірні зачіски
нарощування нігтів, 

покриття гель-лаком,
манікюр, педикюр, оформлення брів

вул. Келецька, 60
тел.(0432) 43-35-33

(063) 573-19-52

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

·ПРОКОЛЮВАННЯ мОЧКИ ВУХА 
·БІО-тАтУ · мАЛЮВАННЯ ХНОЮ ·ПЛЕтІННЯ ·СОЛЯРІЙ

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

кОСМЕТиЧнІ заСОби70

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

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

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛьнІ71

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

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

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди

 

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

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

сауна. 

смт Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.:( 0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

РестоРан 
Проведення урочистих подій.
банкетна зала на 150 чоловік.
Жива музика. смачна кухня.

Працюємо цілодобово.
9 км від центру міста

с. Щітки, вул. Леніна, 136а
тел.: (067) 974-00-68

(097) 255-14-10

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
Альтанки. Смачна кухня. 

Весільні прикраси. Готельні номери, 
молодятам номер «Люкс» у подарунок. 

Чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41

кАфетерий

«бАрон»

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

• Банкетный зал на 16 чел.
• Проведение детских праздников

• Плов “От Барона”. • Чанахи. • Шурпа

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

їдальня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

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

- Можливість необмеженого заробітку 
- Можливість розпочати власний бізнес
- Гнучкий графік
- Різноманітні заохочувальні програми
- Підтримка та можливість навчання

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

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

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

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

зал на 130 чоловік

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

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

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

ДОСТавка їЖІ Та наПОїв72

Безкоштовна доставка
артезіанської води

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

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

www.aquahausе.com

природної води
•Срібна

Продаж та сервісне обслуговування кулерів

гОТЕЛІ73

готель-сАунА Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

вул. артема, 5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

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

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік
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Г 
ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÜ ÑÀÓÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ

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

Сауни. ЛазнІ74

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

МеДичний центр ліку-
вАння

зАхворювАнь хребтА

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

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

втручань на хребті та травм.

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

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

www.kovalenko.vn.ua

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОгІЧнІ ПОСЛуги75

“PRINCESS”ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТРКОНСУЛЬТАТИВНО
ЄДИНИЙ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Є проблеми зі шкірою? Звертайтесь до нас!

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

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

Повний спектр косметологічних та дерматологічних послуг

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

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

3-D

МЕДиЧнО-ДІагнОСТиЧнІ ЦЕнТри77

тестировАние 
всего

оргАнизМА

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

фІТнЕС. ДІЄТОЛОгІЯ76

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

www.yursana.com

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

*
*
*
*
*
*

*
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Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

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

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

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

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

бІОЛОгІЧнО акТивнІ ПрЕПараТи79

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

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

www. vitamax.ua

ПОСЛуги ПСихОЛОга78

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99

сеМейный психолог 
евсеевА

люДМилА ивАновнА

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

психолог

МороДецькА
ольгА івАнівнА

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

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

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

консультАційний центр 

“полігрАф тест - 
sprInT TesT”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

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

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

нАтАлія АнАтоліївнА

конДрАтенко 

психотерАпевт

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

тел. (096) 536-53-91
www.happy-women.kiev.ua
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вул.1 Травня, 27/3
тел.:(0432) 69-51-12,

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

МЕДиЧнІ ТОвари80

міжнародний консультативно-оздоровчий центр 
«Nature’s Sunshine Products».

Безкоштовне, комп’ютерне, експрес-тестування організму, діагностує лікар.
Школа здорового і правильного харчування. Оздоровлення, профілактика, 

реабілітація натуральними препаратами, лікувальна косметика.

вул. острозького, 17
тел.: (067) 797-76-23

(093) 682-88-55

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

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

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

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

Растительно-лекарственные препараты
(Новосибирский академгородок)

Целебные чаи Сибири, лечебные бальзамы Бурятии
Натуральная косметика

(московский институт красоты и здоровья)

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

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

Стелька-тренажор Быкова 
(супинатор рессорного типа)

Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко
и др. продукция РПО «АРГО» в ассортименте

ул. Келецкая 53, оф. 318. тел.: 69-52-39, (097) 292-76-25, 
 (093) 917-33-75,  (095) 720-63-05.  http://web.rpo.ru

Компания

Здоровье и Успех
для всех!

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

+

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

ветеринАрнА лікАрня

Шиншиллы
Разноцветные и стандартные

Цена - минимум
Удовольствие - максимум

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

вЕТЕринарна МЕДиЦина
зООТОвари81

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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ДиТЯЧиЙ ОДЯг ІграШки82

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

вул

ДИТЯЧЕ
ТА ПІДЛІТКОВЕ

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

ВЗУТТЯ

МОДНЯЧЕ

Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

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

Іграшки, одяг, подарунки

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

Подільське
        регіональне
               представництво

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

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

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

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

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

МАгАзин
«ігрАшки»

Іграшки, сувеніри, канцтовари,
дитяча літераура

пл. героїв Сталінграда, 1
(привокзальна площа)

www.vinnicya.vn.ua
Аленький
цветочек

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

велосипеды и другие детские вещи.

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

(093) 422-52-72

МАгАзин «глобус»

Канцтовари, рюкзаки, сумки, 
дитячий одяг (Туреччина)

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

Одяг та взуття для:
новонароджених; дошкiльнят; дiтей 

шкiльного вiку; пiдлiткiв; якiсна  
шкiльна форма. 

атмосфера стильних та яiсних речей чекає на Вас!

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

маг. «Дитяча Крамничка»
 ( зупинка р-к «Урожай»)
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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 6 150
Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680
Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480
Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250
Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

ПРАЙС НА ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ
Друк візиток (односторонні) 9х5 см 1000 шт 85
Друк візиток (двосторонні) 9х5 см 1000 шт 140
Друк календариків 10х7 см 1000 шт 200
Друк флаєрів 21х10 см 1000 шт 280

РОЗВИтОК дІтЕЙ83

центр
гармонійного

розвитку
дитини

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

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

ліплення, живопис, основи дизайну.

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

центр розвитку 
здорової дитини 

та відповідального 
батьківства

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

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

Психологічна допомога

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

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

ТВОЯ
ІЗИТНИЦ

ЕЛІТНИЙ БІЗНЕС-КАТАЛОГ

ЯВ

Тiльки найкращi

Незабаром у Вiнницi
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A.
Швидко. Якісно.

За цінами виробника.
(096) 44-200-34
(063) 189-81-85
(0432) 57-93-46

ШАФИ-КУПЕ

ОКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Цены от
производителя

Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008

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

Изготовление
Монтаж

м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4
т./ф.: (0432) 55-61-01

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


