




ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-21-15

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ØÈÍÈ. ÀÂÒÎÔÀÐÁÈ. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

Рубрика №1   

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

2

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

Запчастини
до двигунів “RABA-MAN“.

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

ÔÎÏ ÄÐÎÇÄ

МАСТИЛА
Scooter 4t, Moto 2t,

для бензопил
STIHL, Husgvarna

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

ÏÌÏ “Â²ÄÀÐ”

3

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

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

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

Â²Ï-ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

Унікальна технологія,
яка не має аналогів у світі.
Модифікатор “ОМЕГА”.

Продаж та сервіс. Гарантія 5 років

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-99-57
www.wip-technology.com.ua

Автозапчастини  виробництва
ВАТ “ГАЗ” для автомобілів ГАЗ-53,
ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 та вантажних

автомобілів російського виробництва.

вул. Пирогова, 172А
тел.: (0432) 57-41-13
т./ф.: (0432) 57-41-13
моб.: (067) 706-33-57
моб.: (067) 915-05-61
e-mail: maia@svitonline.com

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËËßÀÂÒÎÖÅÍÒÐ”

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ
ÄÎÐÎÆÍß ÊÀÐÒÀ

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

“Фольксваген”, “Опель”

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

Рубрика №2
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Ремонт автомобільних
бамперів, автопластмаси.

Ремонт вантажних та легкових
автомобілів

Олександр
моб.: (097) 482-20-76
моб.: (063) 262-37-87

ÐÅÌÎÍÒ
ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÑÒÎ
Рубрика №3

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

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

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

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

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

ÑÒÎ

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

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

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

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

заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ

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

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

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

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅËÎ-, ÌÎÒÎ-, ÁÅÍÇÎÒÅÕÍ²ÊÀ

Рубрика №4

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

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

ул. Пирогова, 135
тел.: (0432) 69-86-59
тел.: (0432) 67-27-33
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊ² ÒÀ ÂÀÍÒÀÆÍ² ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
Рубрика №5

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

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

бесідки та інші негабаритні вантажі.

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

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

Щебінь, відсів, пісок,
керамзит, камінь, чорнозем.

Вивіз сміття. Послуги “ЗИЛ-130”
тел.: (0432) 69-85-63
моб.: (097) 239-09-03

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÕ 

ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ², ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍ² ÒÀ ÏÎÊÐ²ÂÅËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ
Рубрика №6

Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

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

“ÅÊÎËÎÐ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Бруківка вібропресована,
плитка тротуарна, вироби з бетону.
Опалення, водопровід, каналізація

тел.: (0432) 57-77-19
тел.: (0432) 57-77-99

Мішок, цементовоз, вагон.
Послуги цементовоза ЗІЛ - 12 тонн.

Кільця криничні D-70, D-50, на докопку.
Копаємо і докопуємо криниці

Хмельницьке шосе, 7 км 
(300м. від Зах.автовокзалу)
тел.: (0432) 65-84-38
моб.: (067) 436-49-96
моб.: (067) 746-14-35

“ÖÅÌÅÍÒ”

Цемент,
вапно та інші

будівельні матеріали

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

ÑÏÄ ÄÀÖÞÊ À.Â.

Металочерепиця та профнастил.
Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

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

вул.Чехова, 25, 2 поверх
тел.:(0432)69-07-08
факс:(0432)27-27-16
моб.:(067)754-54-34
www.dahkomplekt.com.ua
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÀ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÏÐÎÅÊÒÍ² ÐÎÁÎÒÈ

Рубрика №7

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

цтво Росії, Німеччини, Франції

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

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

Архітектура, дизайн, будівництво.
Проектування усіх видів споруд

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

ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“Þ.ÏËßÑÎÂÈÖß”

Виготовлення садово-дачних будиночків. 
А також малих архітектурних

форм (МАФ), лазень та теплиць.
Ремонтно-будівельні послуги усіх видів.

вул. Коцюбинського, 20
ТЦ “АРТЕМ”, оф.406
моб.: (067) 408-20-76
моб.: (067) 408-20-79

ÑÏÄ Á²ËÎÓÑ

Французькі натяжні
стелі від виробника.

Виклик замірника і консультація
безкоштовно. Гарантія 10 років.

моб.: (067) 519-64-03
моб.: (093) 216-92-02
e-mail: vasilikv@mail.ru

ÍÀÒßÆÍ² 
ÑÒÅË²

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

« »« »

www.akvamarin.vn.ua

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

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

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

Рубрика №8
ÎÏÀËÅÍÍß. ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß. ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß. ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ß.

ÂÅÍÒÈËßÖ²ß. ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß

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

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

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

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

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

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

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

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

Водопостачання: насоси,
водопідготовка, хімводоочистка.
Опалення: котли SIME, BERETTA,

ZOOM boilers, запірна арматура, труби.
Радіатори сталеві та алюмінієві ZOOM

вул. Р.Скалецького, 15А
тел.: (0432) 69-18-71
тел.: (0432) 69-18-91
e-mail: byrkivskiy@mail.ru
www.watton.ua

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

“ÊÎÌÔÎÐÒ”

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

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,
Carrier, C&H, Systemair, Lessar

Хмельницьке шосе, 13, 
офіс 303
моб.: (050) 313-41-47
моб.: (097) 605-62-47
www.bondarenko11.uaprom.net

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
моб.: (067) 997-19-02
моб.: (093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Обладнання та комплектуючі
для опалення, водогону, каналізації.
Монтаж, обслуговування, документи

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 57-85-36
моб.: (097) 278-31-18
2kapitana@svitonline.com

Кліматична техніка:
кондиціонери, вентиляція, опалення. Сис-

теми: відеоспостереження,
контролю доступу, охоронної сигналізації, 

комп’ютерні мережі, АТС

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

Дахові котельні. Котли.
Конвектори. Колонки.

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

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

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

Системи опалення, водоочистки, кондиціонуван-
ня, водопостачання, каналізації.

Проектування, монтаж, сервіс. Продукція: 
Vaillant, KORADO, Ferroli, Viadrus, Kospel, Valtec, 

ICMA, Giacomini, Ekoplastik, Elba, E.C.A

вул. Максимовича, 27/1
тел.: (0432) 69-26-71
тел.: (0432) 69-28-60
euroklimat@ukr.net
www.ek.vn.ua

Котли газові, електричні, твердопаливні. 
Нові та б/в. Закардонного та вітчизнянно-
го виробництва. Колонки, бойлери, радіа-

тори. Труби, фітинги, насоси.
Продаж та монтаж

вул. Коцюбинського, 13
(Центр. ринок)
вул. Некрасова, 44
тел.: (0432) 27-60-34, 61-79-31
моб.: (097) 759-54-21
моб.: (063) 533-27-36
моб.: (097) 296-86-26

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÊÎÒËÈ”

ОПАЛЕННЯ,
ВОДОПРОВІД, КАНАЛІЗАЦІЯ.

Бруківка вібропресована, плитка троту-
арна, вироби з бетону

тел.: (0432) 57-77-19
тел.: (0432) 57-77-99
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òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Котли,
радіатори,

комплектуючі.
Монтаж, гарантія, сервіс

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56
viessmann_vn@meta.ua

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

Конвектори, колонки, бойлери,
плити, насоси, холодильники,
радіатори, електроінструмент.

Монтаж, гарантія, сервіс

Центральний ринок
тел.: (0432) 64-05-69
моб.: (097) 411-10-31
моб.: (098) 590-71-43

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

вул. Р.Скалецького, 35
тел.: (0432) 53-45-88
моб.: (067) 430-47-07
вул. Келецька, 66
моб.: (067) 432-40-54
моб.: (067) 185-32-99 

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

Котли КОЛВІ. Радіатори WARME KRAFT.
Водонагрівачі ROUND, THERMOR, ATLANTIC, 
PLATINUM. Газові колонки “ГОРІННЯ”. Запірна арма-

тура EVS. Газові шланги ECO-FLEX.
Поліпропіленові труби та фітінги KRAFT PIPE

Хмельницьке шосе, 82, 
оф. 507
тел.: (0432) 575-179
тел.: (0432) 550-343
e-mail: teplotrade_k@mail.ru
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Броньовані двері “BIZON”, а також міжкімнат-
ні двері від провідних виробників України та 
Білорусі. Гаражні секційні ворота “Door Han”. 
Встановлення, гарантія, сервісне обслугову-

вання. Оптова та роздрібна торгівля

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

Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

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

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

ÄÂÅÐ² ÂÕ²ÄÍ² ÒÀ Ì²ÆÊ²ÌÍÀÒÍ²
Рубрика №10

Вентилі, засувки, крани, насоси. Фітинги латунні, 
нікельовані, сталеві, чавунні. Фланці, відводи, 
переходи, поліпропілен, металопластик, каналі-
заційні труби. Фаянс, змішувачі, лічильники води, 

спецодяг, госп.товари

вул. 40-річчя 
Перемоги, 27А, офіс 31
тел.: (0432) 67-32-16
тел.: (0432) 67-31-88
gilkomunservis-n@inbox.ru

Регіональний представник
Харківського плиточного заводу.
Керамічна плитка та сантехніка.

Магазин-склад.
Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÒÎÂ “Â²ÍÀÒ-Ä”

ÑÀÍÒÅÕÍ²ÊÀ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÏËÈÒÊÀ
Рубрика №9

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

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

Гурт та роздріб

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”

17

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Товари високої якості.
Килими та доріжки

кращих виробників Європи

ТЦ “СВІТ”
вул. Коцюбинського, 78
ТЦ “Мегамол”
вул. 6000-річчя, 17
тел.: (0432) 26-75-86
тел.: (0432) 50-76-85

ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â

ÏÀÐÊÅÒ, ËÀÌ²ÍÀÒ, Ë²ÍÎËÅÓÌ, ÊÈËÈÌÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß
Рубрика №11

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ² Â²ÊÍÀ, ÄÂÅÐ², ÐÎËÅÒÈ, ÆÀËÞÇ² 
Рубрика №12

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

Â²ÊÍÀ

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”
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Євровікна
з євробрусу

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

вул. Коцюбинського, 11
(магазин “Альпарі”)
тел.: (0432) 61-79-84
моб.: (068) 210-23-25

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

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

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

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

Металопластикові вікна,
двері, москітнісітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”
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Рубрика №14
ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÊÀÁÅËÜÍÀ, ÎÑÂ²ÒËÞÂÀËÜÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÂÈÌ²ÐÞÂÀËÜÍÅ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐ²ÃÀÞ×Å ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Виготовлення обладнання
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ,
щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

   ÐÈÒÓÀËÜÍ² ÂÈÐÎÁÈ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ      

Рубрика №13

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

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

www.rekviem.vn.ua

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

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

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

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

Пам’ятники
будь-якої складності.

Художня та різна робота.
Доставка та встановлення

тел.: (0432) 69-01-96
моб.: (067) 276-69-45
моб.: (063) 725-51-51

ÃÐÀÍ²ÒÍ² ÒÀ 
ÌÀÐÌÓÐÎÂ² 

ÂÈÐÎÁÈ
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Кабельно-провідникова продукція;
світлотехнічна продукція, пускачі;
трансформатори, реле, вимикачі

промислові, лічильники, щити установчі,
розетки побутові, ізоляційні матеріали

Сабарівське шосе, 1, оф. 103
тел.: (0432) 69-98-97
тел.: (0432) 69-89-68
факс: (0432) 35-30-68
моб.: (097) 561-33-13
e-mail: uce1@mail.ru

ÒÎÂ
“ÓÊÐÖÅÍÒÐÅËÅÊÒÐÎ”

ПОСТАВКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
MOELLER, WEIDMULLER, EUROPOWER,

FG WILSON, RAYCHEM, ELKOEP, YAMAHA.
Низковольтна апаратура, клеми та компоненти для 

електричних з’єднань, бензинові та дизельні
електростанції, кабельні муфти, силові роз’єми

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

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

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

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

Діє гнучка система знижок!

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ, ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

Рубрика №15

Металопрокат в асортименті
та вироби з нього. Виробниче обладнання. 

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

Труби газопровідні, профільні, меблеві

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

ÔÎÏ ÍÀÓÊ Â.ª.

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

штовний. Якість гарантовано!

тел.: (0432) 26-80-70
моб.: (067) 261-98-64ÏÏ ÂÀÊÓËÀ
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ÑÀËÎÍÈ ÌÅÁË²Â. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁË²Â
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁË²Â. ÔÓÐÍ²ÒÓÐÀ      

Рубрика №16

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

Меблеві тканини, 
шкірозамінник, автотканини. 

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

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

ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

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

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

вул. Кірова, склад №17
тел.: (0432) 69-08-87
моб.: (097) 797-36-77
вул. Чехова, 2
ТЦ “МАГНІТ” (біля ГРОШа”)
тел.: (097) 662-99-22

ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

вул. Привокзальна, 9А
моб.: (093) 646-27-99

Меблі на замовлення від виробника: 
кухні, кухонні уголки,

столи, шафи-купе, вітальні.
Меблі виробництва:

України, Польщі, Туреччини

вул. Коцюбинського, 27/1
тел.: (0432) 69-14-31
тел.: (0432) 27-18-00
моб.: (096) 645-25-86

ÌÅÁË²
“ÃÅÐÌÅÑ”

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

вул. Коцюбинського, 4
моб.: (067) 357-77-29
моб.: (067) 594-64-04
моб.: (050) 515-94-04

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

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

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

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

ÏÏ ÓÌÀÍÅÖÜ

23

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Біопрепарати для вигрібних ям

вул. Винниченка, 11
тел.: (0432) 55-43-57
моб.: (067) 729-51-88

“ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ”

ÌÈÞ×² ÒÀ ÄÅÇÈÍÔ²ÊÓÞ×² ÇÀÑÎÁÈ   

Рубрика №17
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÑÏÅÖÎÄßÃ. ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ
Рубрика №18

СПЕЦВЗУТТЯ. СПЕЦОДЯГ.
Засоби захисту.

Технічні гази Linde-Gas. Інструмент.
Карбід. Електроди

Хмельницьке шосе, 122
офіс 401
тел.: (0432) 57-91-55
т./ф.: (0432) 43-19-54

ÎÄßÃ. ÂÇÓÒÒß. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÒÅÊÑÒÈËÜ

Рубрика №19

Житомирське 
шкіряне взуття від виробника. 

Для жінок і чоловіків.
ТОРГІВЛЯ НА ВИПЛАТУ.

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

25

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Ковдри, подушки,
постільна білизна, рушники.

Товари високої якості
кращих виробників Європи

ТЦ “СВІТ”
вул. Коцюбинського, 78
ТЦ “Мегамол”
вул. 6000-річчя, 17
тел.: (0432) 26-75-86
тел.: (0432) 50-76-85

Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

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

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

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

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

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

ÕÎÁÁ² ÒÀ ÐÓÊÎÄ²ËËß. ÂÑÅ ÄËß ØÈÒÒß

Рубрика №20

27

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

„Óí³âåðñàëüíèé
àòëåòè÷íèé
êîìïëåêñ”

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÒÎÂÀÐÈ

Рубрика №21

ÑÓÂÅÍ²ÐÈ. ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

Рубрика №22    

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

29

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Все для саду та городу: засоби захисту
рослин, широкий асортимент насіння, садово-

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

спеціальна програма для пенсіонерів

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

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂ²Ò

ÍÀÑ²ÍÍß, ÄÎÁÐÈÂÀ, ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ

Рубрика №23

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ. ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ
Рубрика №24

Зефір в широкому асортименті,
повидло яблучне,

сік яблучний концентрований.
Питна вода подільська. Яблучний оцет

вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 67-01-35
тел.: (0432) 55-07-78
sansanich@inbox.vn.ua

ÏÐÀÒ
“Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ

ÇÀÂÎÄ ÔÐÓÊÒÎÂÈÕ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ²Â ² ÂÈÍ”

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Рубрика №25



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

30

Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

Рубрика №26

Оренда будинків та квартир.
Купівля-продаж житла

та комерційної нерухомості.
Повний юридичний супровід угод.

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

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

31

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Всі операції з нерухомості, щодобова оренда 
квартир, які є власністю агенства. Купівля, про-
даж, оренда на тривалий термін. Видаємо до-
кументи на проживання в готелях. Кредити на 
нерухомість, безкоштовний прийом оголошень.

вул. Скалецького, 15А, 
офіс 7
тел.: (0432) 57-78-16
моб.: (067) 430-80-33
prestij_podillia1@gmail.com
www.prestijpodillia.ucoz.ua

ÀÍ “ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÎÄ²ËËß”

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

Ваш комфорт - наша забота!

ул. 600-летия, 17, оф. 318
тел.: (0432) 57-32-51
моб.: (098) 416-70-41
моб.: (097) 679-61-33
моб.: (063) 637-71-15

Продам ділянку 15с. приватизовану. Вихід 
до озера. За Якушинецьким 

спеціалізованим училищем. Газ, світло. 
Документи на руках.

моб.: (096) 848-77-42
ÏÐÎÄÀÌ
Ä²ËßÍÊÓ

Ñ.ßÊÓØÈÍÖ²

Продам ділянку (рівна) 15с. у Латанцях 
(Тростянецька с/рада, 

межує з Вороновицею і Хижинцями). 
150 м. до лісу. В селі є газ

тел.: (0432) 27-53-74
моб.: (097) 672-45-52

ÏÐÎÄÀÌ
Ä²ËßÍÊÓ

Ñ.ËÀÒÀÍÖ²

Ó×ÁÎÂ² ÇÀÊËÀÄÈ. ØÊÎËÈ ÒÀÍÖ²Â. ÀÂÒÎØÊÎËÈ

Рубрика №27
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

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

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

“ÀËÜÔÀÐÀØ”

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

33

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÐÎÁÎÒÀ

Рубрика №28

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

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

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

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

ÊÀÄÐÎÂÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ

Заробляйте на фінансових ринках 
інтернет-трейдингом. Навчання початкове 

та спецкурси, відкриття рахунків,
підтримка, клуб

вул. Козицького, 38
тел.: (0432) 69-12-80
моб.: (067) 447-40-96
www.fxclub.org/filials_vinnica/

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

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

мы ответим на них!

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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ

tian De.
Приглашаем на работу.

Полная занятость и достойный зароботок. 
Гиппоалергенная тибетская косметика

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

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

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

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

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

вул. Некрасова, 53
тел.: (0432) 69-72-11
моб.: (096) 367-59-97



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

34

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

та інші види страхування

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

ÇÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

ÑÒÐÀÕÎÂ² ÊÎÌÏÀÍ²¯

Рубрика №29

Ô²ÍÀÍÑÈ

Рубрика №30

Інвестиції, інтернет-трейдинг
(метали, валюти, акції, товари).
Навчання початкове і спецкурси,

відкриття рахунків, підтримка, клуб.

вул. Козицького, 38
тел.: (0432) 69-12-80
моб.: (067) 447-40-96
www.fxclub.org/filials_vinnica/

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊ², ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊ², ÅÊÑÏÅÐÒÍ² ÏÎÑËÓÃÈ

Рубрика №31

ÞÐÈÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ

Рубрика №32

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

вному, Вищому спеціалізованому та ін.
Існує пільгова система.

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

35

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

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

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

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

чих органах та органах прокуратури.

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

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

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

Працюємо без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.



ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Вінницький районний нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних дій.
Юридичні консультації.

Часи прийому: 900-1800 без перерви; сб.,нд. - 
за домовленістю. Можливий виїзд нотаріуса 

м. Вінниця
вул. Пирогова, 101
тел.: (0432) 68-23-24
тел.: (0432) 63-47-02
моб.: (050) 461-53-43

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÌÀÐÓÍÜÊÎ

ÎËÜÃÀ ÃÐÈÃÎÐ²ÂÍÀ

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÒÊÀ×ÓÊ Ì.Â.

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ,
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

часи прийому: 900-1700, без перерви. 
Субота, неділя - вихідний

вул. Пирогова, 24
тел.: (0432) 67-35-26
тел.: (0432) 55-08-58
notarius9@yandex.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ

ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

Всі види 
нотаріальний дій

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

ÒÓÐÈÑÒÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÑÀÍÀÒÎÐ²¯

Рубрика №33

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

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

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

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Рубрика №34

Ремонт будь-якої складності з індивіду-
альним підходом до кожного випадку. 

Працюємо зі шкірою,
хутром та трикотажем. Швидкість вико-
нання і ціни вас приємно здивують

вул. Тімірязєва, 58
тел.: (0432) 57-63-18
моб.: (097) 494-48-87

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄßÃÓ

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

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

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”

Пошиття та ремонт одягу
з тканини, шкіри та хутра.

Зміна дизайну. Реставрація шуб.
Завжди раді вас бачити!

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

ÀÒÅËÜª
“ÄÅËÀÉÒ”



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

38

ÎÕÎÐÎÍÍ² Ô²ÐÌÈ, ÑÈÑÒÅÌÈ ÒÀ ÑÈÃÍÀË²ÇÀÖ²ß

Рубрика №35

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

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

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

Õ²Ì×ÈÑÒÊÈ. ÏÐÀËÜÍ². ÊË²Í²ÍÃÎÂ² ÊÎÌÏÀÍ²¯
Рубрика №36

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÒÅËÅÔÎÍ²Â, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯ 
ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

Рубрика №37

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

Встановлення СНПЧ
та заправка катриджів.

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

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Ремонт телевідеотехніки,
моніторів LCD.

Швидко, якісно, гарантія.
Телевізори б/в

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

ÔÎÏ
ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

аудіо-, відео- та побутової техніки.
Замовлення запасних та аксесуарів

Працюємо: пн.-пт.: 1000-1900, сб.: 1000-1500, нд.: вихідний

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ ÒÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞ×².
ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Рубрика №38

âóë. Ïèðîãîâà, 98, òåë.: (0432) 51-00-97, ìîá.: (097) 088-18-80

Êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ íà çàìîâëåííÿ
Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì
Ìîäåðí³çàö³ÿ

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÌÎÁ²ËÜÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ. ÇÂ’ßÇÎÊ

Рубрика №39

Мобільні телефони б/в.
Запчастини.

Розборка телефонів, ремонт

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

“ÌÎÁ²ÑÂ²Ò”

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ
Рубрика №40

Комплекти без абонентської плати
(від 70 російських та українських каналів).

Підключення до VIASAT. Колективне
підключення до супутникового телебачення. 
Прошив тюнерів. Виїзд на район. Гарантія. Сервіс

тел.: (0432) 69-91-61
моб.: (097) 575-55-88
www.stv.vn.ua

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 
ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÈÕ 

ÀÍÒÅÍ

Найширший вибір побутової техніки для 
дому, офісу, ресторану. Найнижчі ціни. 
Інтернет-магазин: www.saturn.vn.ua
Працюємо: пн.-пт.: з 900 до 1600

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

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

Увесь вибір товарів
телевізійного магазину

у вашому місті

пр. Коцюбинського, 70, 2 пов. 
ТЦ “Петроцентр”
пр. Юності, 18, 2 пов.
тел.: (0432) 57-29-58
тел.: (0432) 57-53-24
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Різноманітні електронні ваги.

Послуги з впровадження, гарантійного та 
сервісного обслуговування.

Модернізація механічних автомобільних 
ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ.
ÐÅÊËÀÌÀ. ÇÎÂÍ²ØÍß ÐÅÊËÀÌÀ

Рубрика №41

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

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

палітурні роботи та ін.

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

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

Зовнішня реклама
будь-якої
складності

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

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

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

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

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

Візитки - 150грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

флаєри - 250грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²
ÏÎÑËÓÃÈ

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜÊ² ÒÎÂÀÐÈ. ÏÀÏ²Ð. ÊÍÈÃÈ

Рубрика №43

ÏÅ×ÀÒÊÈ ÒÀ ØÒÀÌÏÈ

Рубрика №42

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

45

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅÑ²ËÜÍ² ÑÀËÎÍÈ

Рубрика №44

ÔÎÒÎ-, Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ

Рубрика №45

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

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

ÂÅÑ²ËÜÍÅ ÔÎÒÎ
Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Художественное фото.
Семейная и свадебная фотография. 

Изготовление фотокартин под живопись. 
Все виды фотоуслуг

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

“ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß”

47

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅÑ²ËÜÍ² ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÄÈÇÀÉÍ. ÊÂ²ÒÈ.

Рубрика №46
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Оформление свадеб, банкетов, 
Свадебный кортеж.

Флористика, дизайн интерьера. 
Необычно и красиво 

ул. Пирогова, 23а, 1эт.
тел.: (0432) 57-50-66
моб.: (067) 773-57-64

49

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÂÅÄÓ×² ÑÂßÒ. ÒÀÌÀÄÀ. ÌÓÇÈÊÀ

Рубрика №47

Організація святкового салюта,
драпіювання тканинами, оформлення 
квітами та повітряними кульками.

Спецефекти

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

ÔÅªÐÂÅÐÊÈ

Рубрика №48

ÂÅÑ²ËÜÍÈÉ ÊÎÐÒÅÆ

Рубрика №49

Запрошуємо на теплоходи:
“Пирогов М.І.” та “Ляля Ратушна”.

Проведення корпоративів, сімейних свят, 
весіль, випускних вечорів,

ділових зустрічей.

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

ÏÐÈÑÒÀÍÜ
“Â²ÍÍÈÖß”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Îðåíäà
âåñ³ëüíèõ àâòîìîá³ë³â

51

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ

Рубрика №50

Оптовий продаж косметики та парфюме-
рії білоруського та українського 

виробника. Парфуми англійського 
виробництва фірми “Ява”

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 27-80-90
факс: (0432) 27-58-71
моб.: (067) 430-57-07

ÏÏ ªÆÊÓÍ Ì.Î.

Avon, Faberlic, Oriflame.
Для себе - економія,
для інших - прибуток

вул. Соборна, 95
(маг. “Світ книги”)
тел.: (0432) 57-50-04
тел.: (0432) 69-60-40
моб.: (097) 531-37-95
моб.: (093) 570-35-09

AVON, 
FABERLIC, 
ORIFLAME

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ. ÏÀÐÔÞÌÅÐ²ß

Рубрика №51
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ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ. ÏÅÐÓÊÀÐÍ²

Рубрика №52

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

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

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

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Дві затишні зали на 80 і 20 чол. Щодня жива музика. 
Супутникове TV для вболівальників, більярд. Запро-
шуємо для відзначення свят, урочистих подій, кор-
поративів та весіль. Кондитерський цех виготовляє 
торти та тістечка на замовлення. Комплексні обіди.

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

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ. ÁÀÐÈ. ÊÀÔÅ

Рубрика №53

Незабаром відкриття нового ресторану 
на 2 зали. Велика зала на 100 чол., 

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

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

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
“ÁÓËÜÂÀÐ”

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Домашня кухня. Комплексні обіди. Швид-
ко та смачно за помірними цінами!!! 
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні. 
Приймаємо замовлення на банкети, ве-

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

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

¯ÄÀËÜÍß

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

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

Сауна.
Кімната відпочинку. Готельні номери. 

Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ
“ÊÀÒÐ²Í”

ÃÎÒÅË²
Рубрика №54

Пропонуємо
зручні готельні номери класу

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Çàïðîøóºìî äëÿ â³äçíà÷åííÿ ñâÿò,
óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â. Óêðà¿íñüêà êóõíÿ,

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

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

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

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

Оздоровчий комплекс.
Інфрачервоні кабіни, парові кабіни. 

Кімнати термічної дії, солярій, басейни з 
водними атракціонами.

SPA-басейни. Завжди раді Вас бачити!!!

вул. 50-річчя Перемоги, 20А
тел.: (0432) 61-87-11
тел.: (0432) 61-84-96

ÑÀÓÍÀ “Í²ÀÃÀÐÀ”ÓÍÀ Í²ÀÃÀÃÃÃÀÃÃÀÃÃÃÃÃÀÐ

ÑÀÓÍÈ. ËÀÇÍ²
Рубрика №55

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

ÌÅÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ

Рубрика №56

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві 
грижі, остеопороз, викривлення хребта, 
біль в суглобах, післяпологовий біль, 
біль куприка, аритсії. Реабілітація після 
оперативних втручань на хребті та травм

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Лікування дорослих та дітей.
Протезування сучасними матеріалами. 
Хірургічна стоматологія. Безкоштовні 

консультації. Гарантійне обслуговування

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Рубрика №57

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

путей наладить с ним отношения.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ÀÏÒÅÊÈ. ÌÅÄÈ×Í² ÒÎÂÀÐÈ. ÎÏÒÈÊÀ

Рубрика №58

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Рубрика №59

Хірургія. Профілактика. Лікування. 
Консультація по догляду та утриманню 

тварин. Надання ветеринарної
допомоги у Вас на дому

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ä²ÒÅÉ. ÄÈÒß×ÈÉ ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß. ²ÃÐÀØÊÈ. 

Рубрика №60

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

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Давня народна мудрість каже: як 
корабель назвеш, так він і попливе. Так само і з 
іменем людини. Від імені залежить дуже багато 

— характер, вдача, життєвий шлях. Тому батьки 
завжди намагаються виважено підходити до імені 
своєї дитини, до гармонії імені з по-батькові та 
прізвищем. Але якщо з будь-яких причин вам не 
подобається ваше ім’я, вас дражнили у школі чи 
посміювалися на роботі, або ж за паспортом ви 
— Роман, а відчуваєте себе Ромуальдом. Що ж 
тоді робити? Держава дає нам право змінювати 
своє прізвище та ім’я. А про деталі цього процесу 
нам розповість начальник Вінницького міського 
відділу ДРАЦС Галина Павлівна Левицька.

- Галино Павлівно, розкажіть, будь-
ласка, нашим читачам, хто і в якому віці має 
право на зміну прізвища чи імені.

- Будь-який громадянин України, що 
досягнув 16 років, має право на власний розсуд 
змінити своє прізвище та ім’я. А якщо вам ще 
тільки 14 років, то, крім бажання ще потрібна 
згода батьків чи піклувальника. І з цього віку 
людина має право на зміну по-батькові у разі 
зміни її батьком свого імені.

- А коли є бажання змінити своє ім’я і 
вік дозволяє це зробити, які потрібно зібрати 
документи?

- Тут все досить просто. Державна 
реєстрація імені проводиться за заявою про 
зміну імені фізичної особи відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану за місцем її 
проживання. Для цього потрібна лише її заява 
в письмовій формі та паспорт громадянина 
України. До заяви також потрібно додати: 
свідоцтво про народження заявника, свідоцтво 

про шлюб (якщо ви перебуваєте у шлюбі) або 
пророзірвання шлюбу (якщо його розірвано), 
свідоцтво про народження дитини (якщо у вас є 
малолітні або неповнолітні діти), свідоцтва про 
зміну імені заявника батька чи матері (якщо воно 
раніше було змінено), фотокартка та квитанція 
про сплату державного мита.

- Нашим читачам буде цікаво 
дізнатись, яким чином мають перевірятися ці 
дані про особу і чи немає за бажанням зміни 
імені чогось протизаконного.

- Для унеможливлення зміни імені з 
протизаконною метою відділ ДРАЦС надсилає 
відповідні матеріали до органів внутрішніх справ 
за місцем проживання заявника для надання 
ними висновку про можливість зміни імені. 
Ця перевірка є безоплатною і триває протягом 
одного місяця, а її висновок з усіма матеріалами 
надсилається назад у ДРАЦС. 

- Пані Галино, а протягом якого часу 
громадянин може отримати відповідь на свій 
запит.

- Заява про зміну імені розглядається 
у тримісячний строк з дня її подання. За 
наявності поважної причини цей строк може 
бути продовжено, але не більше як на три місяці. 
У разі надання дозволу на зміну імені заявник у 
тримісячний строк від дня його надання може 
звернутись для реєстрації зміни імені. Якщо ж 
він без поважних причин пропустив цей строк, 
то дозвіл на зміну імені втрачає свою силу. Про 
зміну імені на першій сторінці паспорта робиться 
відмітка, що паспорт підлягає обміну протягом 
місяця.

- Щира подяка вам, Галино Павлівно, 
за грунтовну консультацію з цього приводу. А 
від себе читачам пораджу підходити до вибору 
імені досить виважено, обміркувавши усі за і 
проти, щоб згодом у вашої дитини не виникало 
бажання його змінювати. Тому що мода на 
імена мінлива, а традиції народу — вічні. За 
більш детальною інформацією щодо зміни 
імені звертайтеся до вінницького ДРАЦСу, де 
завжди приємні та ввічливі працівники вам 
допоможуть.

Спілкувався Віктор Рудь

ЗМІНА ПРІЗВИЩА
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Традиционно для свадьбы  выбирают 
машины в светлых тонах, особенно это 
касается машин жениха и невесты. Хорошо 
сочетаются две машины одной марки и одного 
цвета, но несколько отличающиеся по тону. 
В свадебной процессии красные машины 
смотрятся неуместно: если нет выбора, их 
лучше поместить “в хвосте”.

 Обычно машины украшают 
разноцветными лентами, бантами, одним 
громадным бантом, шарами, сажают куклу 
в свадебном одеянии, матрешку. Но это уже 
прошлый век. Самое модное и стильное 
украшение - это живые цветы. Выбор очень 
большой: это могут быть кольца, сердца, 
просто композиции разных размеров и форм, 
гирлянды. Размер украшения зависят от 
формы и размера машины. Все украшения 
индивидуальны.

 В общем, это дело вашей фантазии, 
главное, - чтобы машины выглядели 
празднично, чтобы всем при первом же 

взгляде на них становилось ясно: это 
свадебный кортеж. И помните, что машины 
жениха и невесты должны быть самыми 
красивыми и нарядными. 

Не стоит забывать и об оформлении 
свадебных машин для гостей. Уступая в 
пышности, они должны гармонировать 
по стилю и цветовой гамме с украшением 
машины новобрачных.

 Если вы хотите, чтобы украшение 
свадебных машин было по-настоящему 
красивым, соблюдайте основное правило: 

единство цвета. Старайтесь, чтобы букеты, 
украшающие автомобиль, перекликались с 
лентами. Композиции на капоте, бампере и 
крыше свадебного автомобиля должны иметь 
единую идею или общий мотив. Красиво 
украшенный свадебный кортеж способен 
добавить позитивных эмоций не только 
молодоженам, но и всем гостям.

Не стоит забывать и об оформлении 
свадебных машин для гостей. Уступая в 
пышности, они должны гармонировать 
по стилю и цветовой гамме с украшением 
машины новобрачных.

В этом Вам c радостью помогут 
флористы Студии Da Vinci, которая 
находится ТРЦ “Feride Plaza” ул. Пирогова, 
23а. Тел.: (0432) 575-066, (067) 773-57-64 - 
без выходных.

“DA VINCI“: ИСКУССТВО СВАДЕБНОГО ДЕКОРА
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Прикмет про обручки існує багато. 
Деякі джерела говорять, що традиція обміну 
обручками виникла в Стародавньому Римі, інші 
- що в Стародавній Греції. Але хіба це важливо? 
Незаперечним залишається той факт, що каблучки, 
як неодмінний атрибут вінчання, існують і в наші 
дні, а вже прикмет про них за ці століття зібралася 
величезна кількість. У які із них вірити – судити 
самим молодятам, ми ж про це просто розповімо. 

Каблучки для вінчання виконуються в 
класичному стилі, вони повинні бути з одного 
металу, гладенькими, без каменів і гравіювання. 
Згідно з прикметами – тоді й життя молодят буде 
рівним, без єдиного камінчика на їхньому шляху. 

Обручки із золота – явні фаворити, проте 
це зовсім не постулат, якщо молодята віддають 
перевагу сріблу або іншому металу (наприклад, 
платині), ніхто і ніщо не може їм перешкодити 
скріпляти свою любов саме такими колечками. 
Хоча бувають і цікавіші варіанти, наприклад, 
титанові весільні кільця. 

Як Ви належите один одному, складаючи 
одне ціле, так і кільця, якими ви скріплятимете свою 
любов, належать тільки вам. Обручки оберігають 
любляче подружжя від життєвих незгод, стресів, 
хвороб, заздрості. Саме тому, згідно з прикметами 
про обручки, їх прийнято носити, не знімаючи. 
Обручки не прийнято давати міряти кому-небудь, 
щоб разом з каблучкою не втратити своє подружнє 
щастя і любов близької людини. 

Є і декілька «табу» в прикметах 
про обручки: - у жодному випадку не можна 
використовувати обручки, зроблені з розпиляних 
або переплавлені, навіть якщо це кільця ваших 
батьків; - вінчатися кільцем вдови також не можна; 
- якщо сім’я розлучається, не носіть обручки як 
прості прикраси. 

Якщо чоловік або дружина овдовіли, то 
кільце слід зберегти, проте носити його потрібно 
на лівій руці. Воно, як сонечко, зігріватиме вас на 
життєвому шляху і залишиться світлою пам’яттю 
про минулі дні. Якщо це друге ваше заміжжя, тоді 
обручку від першого шлюбу потрібно зняти, їй 
пряма дорога в оксамитову коробочку і домашній 
архів, використовувати таку обручку повторно 
у весільній церемонії або передавати дітям чи 
внукам вже не можна. 

Напевно, саме тому вважається, що якщо 
обручки вам дістаються по спадку від батьків або 

дідусів і бабусь (за умови що вони вже відзначили 
як мінімум срібне весілля), тим сильніше такі 
каблучки берегтимуть ваше щастя, коли ви 
створили сім’ю. Особливу цінність мають обручки, 
які дісталися молодим від золотих ювілярів. Чим 
щасливіше і довше сумісне життя прожили ваші 
бабуся і дідусь, тим більший заряд позитивної 
енергії несуть у собі їхні обручки. 

Поганою прикметою вважається 
впустити обручку. Якщо це все-таки трапилося, 
свідок повинен затягнути нитку через обручку, 
яка, згідно з прикметою, збере на себе всі погані 
ознаки. Народне повір’я про обручки свідчить, що 
таку ниточку після весілля обов’язково потрібно 
спалити, щоб разом з нею згоріли всі біди і печалі, і 
зробити це повинен той, хто впустив кільце. Також 
поганою прикметою вважається втрата кільця: 
це провіщає проблеми із здоров’ям, а то і повний 
розрив з вашою другою половинкою. Пригадайте, 
кільця з’єднали вас в одне ціле, а ви втратили кільце 
– половинку цього цілого. Усі прикмети, будь то 
прикмети про обручки, або інші весільні атрибути, 
побудовані на символах. Єдність кілець символізує 
вас як єдине ціле. Тому всякого роду втрати під 
час вінчання обіцяють недобре. Постарайтеся не 
впускати під час вінчання ні весільний вінець, ні 
свічки, ні кільця, краще приготуйте для цього за 
традицією посуд і вже його впускайте та бийте від 
душі! 

Деякі вважають, що кільця повинен 
купувати наречений і собі, і нареченій. Проте, якщо 
ви вирішили провести життя разом, зв’язати свою 
долю, зробіть це спільно зі своєю коханою. Разом 
ви зможете зробити кращий вибір, приміряти 
кільця, відчути їх. Адже і це стане не тільки 
вашою першою серйозною сумісною покупкою, 
але й основою вашого шлюбу. Саме ці обручки, 
які ви виберете з коханою, зв’яжуть вас двох на все 
життя. Звідси і бере витоки ще одна прикмета про 
обручки: кільця треба купувати в одному місці та в 
один день. Купуючи їх, думайте про приємне, щоб 
каблучки символізували тільки хороше майбутнє, 
вірну сім’ю. Якщо ваше вбрання доповнене 
рукавичками, спочатку потрібно зняти їх, а вже 
потім надіти обручку. Обручка, що прикрашає 
пальчик вашої другої половинки, не є просто 
аксесуаром – це  знак вашої сердечної любові, 
бережіть його. 

Будьте щасливі, дорогі наречені, а 
прикмети хай залишаються просто прикметами, 
головне, любити і поважати один одного.

Підготував Олександр Самойленко

Прикмети й обручки 
на вашому весіллі
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Несмотря на большие преимущества 
знакомства через сеть Интернет, здесь есть 
свои особенности, которые необходимо 
знать. И по возможности быть к ним 
готовыми.

Давайте кратко разберем основные 
трудности Интернет знакомств.

Как правило, с первых дней (недель) 
мужчина вашей мечты не появляется, 
хотя очень редко бывают и исключения. 
Поэтому необходимо запастись терпением 
и временем, не расстраиваться, если что-то 
идет не так, и не делать преждевременных 
выводов.

Информацию о человеке на сайтах 
знакомств приходится принимать на веру. 
Всегда есть вероятность, что человек 
может выдавать себя за кого-то другого. 
Проверить это можно только при личной 
встрече и последующем общении в 
реальной жизни.

Определенный психологический 
дискомфорт (особенно «правильным» 
женщинам) принесет тот факт, что 
переписываться иногда придется с 
несколькими мужчинами одновременно. 
И, наоборот, мужчина может тоже 
одновременно с вами переписываться с 
другими женщинами.

Вы можете долго переписываться 
с интересным мужчиной, говорить с ним 
по телефону, но он никогда не решится на 
встречу с вами – мотивируя различными 
причинами.

При встрече мужчина может 
оказаться не таким, каким вы его себе 
нарисовали. Очень часто это происходит, 
когда вы много общаетесь, обменялись 
фото – но встречу все откладываете 
«на потом». Тогда ваш мозг нарисует 
«портрет» человека, который будет мало 

соответствовать действительности при 
встрече.

Понравившийся вам мужчина 
может не перезвонить вам после встречи и 
перестать с вами общаться. Да, у каждого 
свой вкус – мы можем не всем нравиться. 
Хотя это очень и обидно.

Мужчина может быть женат или 
иметь подругу, с которой поссорился. 
Как правило, чаще всего они сами в этом 
признаются. Если вы хотите выйти замуж, 

создать семью – то, конечно, от женатых 
мужчин надо держаться подальше. 

Иногда на сайтах знакомств вам 
будут приходить сообщения вообще не «в 
тему». Например, вам предложат заняться 
прибыльным сетевым бизнесом…

Технические трудности: у вас (или 
у мужчины) может пропасть Интернет в 
самый неподходящий момент.

Вас затянет эта игра, и вы все 
время будете искать новых знакомств и 
впечатлений. Серьезно встречаясь, вы 
будете думать: «А не заглянуть ли мне на 
сайт знакомств?»

Наталия Кондратенко,
тел.: (096) 536-53-91,

www.happy-women.kiev.ua

10 ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ ЗНАКОМСТВА
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Вчителем я працюю вже десять 
років і, можливо, саме тому, я б хотіла 
сказати кілька слів на захист наших дітей.

В наш час дуже часто доводиться 
чути від дорослих людей ось такі вислови: 
«Ну що це зараз за діти такі? Ми колись 
такі не були!» або ще гірше: «Та що це 
за невиховані, невдячні, жорстокі та 
безвідповідальні діти ростуть». Я б хотіла 
сказати, що наші діти стають такими 
якими стають завдяки участі в їхньому 
вихованні і житті нас, дорослих. Ну хіба 
ж вони винні, що народилися в такі важкі 
часи? Але, напевно, легше звалювати вину 
на щось чи на когось: на телепередачі, на  
комп’ютерні ігри, на погану компанію 
чи ін. Дуже боляче і шкода, що дорослі 
не вбачають своєї вини у тому, що діти  
міняються, та не завжди у  кращу сторону.

Завдяки своїй професії, я маю 
можливість спілкуватися з дітьми кожен 
день. І тому, спостерігаючи за ними, 
дуже часто бачу сумні дитячі очки, дивну 
поведінку, стурбованість, нервозність…

Одного разу у школі ми проводили 
родинне свято для учнів і їхніх батьків 
(всі батьки, звичайно ж, були попереджені 
вчасно). Учні готували невеликий концерт, 
виготовляли сувеніри своїми руками для 
батьків… Одним словом, діти дуже чекали 
цього дня!

Ще, перед початком свята, я 
помітила, що не всі батьки присутні, ми їх 
трішки почекали, та так і не дочекались, 
тому розпочали без них. Діти гарно 
виступали, старалися, а ось, коли довелося 
дарувати сувеніри батькам (які діти з 
такою любов’ю виготовляли самі), то, 
мені здається, що я відчула біль кожної 
дитини, до якої не прийшли батьки на 
свято. У дітей враз очки стали сумними, 
задумливими, брови журливо нахмурилися, 

плечі поникли, а кутики рота нервово 
напружилися і опустилися. Цих діток 
було кілька. Пізніше я тихенько запитала 
їхніх друзів та й і їх самих про причину, 
по якій їхні батьки були відсутні. Напевно, 
ці «причини» вразили мене найбільше! 
Виявилося, що в однієї дитини батьки 
вирішили поїхати на базар саме в цей день. 
В другої дитини мама не прийшла, бо їй 
показалось, що до школи далеко йти пішки, 
а щоб їхати, то це їй дорого обійдеться. 
Ще  в однієї дитини батьки посварилися і 
зовсім до неї не прийшли. Лише одна мама 
прибігла з роботи на кінець свята, але в її 
дитини очки зразу ж заблищали і хлопчик 
швидко побіг їй дарувати власноруч 
виготовлений сувенір.

На жаль, ми, дорослі люди, не 
завжди достатньо приділяємо уваги 
нашим дітям, не завжди самі ми виховані, 
відповідальні, хороші. Та саме ми своїм 
прикладом маємо вчити і виховувати 
дітей.  

Я вважаю, що нашим сучасним 
дітям треба частіше казати, як ми їх сильно 
любимо, які вони хороші, частіше хвалити 
і, звичайно ж, завжди казати таку фразу 
«Як  добре,  що  ти в нас є!».

«Діти – наше майбутнє!» – це не  
просто гарний вислів. Доля будь-якого 
суспільства, нації, держави в майбутньому 
залежить від людини, її моральних, 
інтелектуальних якостей.  Без дітей не 
буде держави, не буде нації, не буде 
майбутнього! Але якими будуть наші діти, 
залежить від нас – дорослих.

Загородна Ольга
вчителька  СЗШ І-ІІ ступенів 

с. Житники
Мурованокуриловецького району

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ!
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Одним із основних напрямків реалізації 
загальнодержавної програми “Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини” на період до 2016 року є запобігання 
соціальному сирітству, подолання бездоглядності 
та безпритульності серед дітей. Він реалізується 
з метою організації результативної роботи щодо 
запобігання соціальному сирітству, реабілітації 
бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку 
сімейних форм виховання дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та бездоглядних і 
безпритульних, схильних до бродяжництва.

Саме один із головних постулатів 
Конвенції визначає, що дитині для “повного і 
гармонійного розвитку її особистості необхідно 
зростати у сімейному оточенні, в атмосфері щастя, 
любові та розуміння”. 

Виховання в сім’ї – велика праця: фізична, 
коли мати доглядає за дитиною, психологічна, 
коли йдеться про її духовний розвиток.

Дитина, яка зростає в сімейному оточенні, 
свідомо і підсвідомо вчиться бути такою, як мама 
і тато, брати та сестри, і це є головним фактором, 
що формує її подальше життя. 

Проте непоодинокі випадки, на жаль, коли  
суспільство чує про таке поняття як “жорстоке 
поводження з дітьми”, й, окрім фізичного, 
психологічного, сексуального  та економічного 
насильства, практично можна виділити  ще й 
недбале ставлення до дитини. Під цим мається 
на увазі відсутність з боку батьків належного 
забезпечення умов, потрібних для здорового 
розвитку дитини, що включають наявність 
достатнього харчування, одягу, житла, виховання, 
освіти, медичної допомоги; а також відсутність 
уваги, залишення дитини без нагляду, внаслідок 
чого вона може стати жертвою нещасного випадку. 
Батьки нерідко є схильними до недбалого ставлення 
щодо своїх дітей через зловживання алкоголю чи 
наркотиків, відсутність самоконтролю та почуття 
батьківської відповідальності за долю дітей, 
також через невиправдану агресивність, низьку 
самооцінку, їхній асоціальний та аморальний 
спосіб життя.

Практика показує, що там, де міцніша 
сім’я із позитивними родинними традиціями при 

відсутності сімейної та подружньої “дисгармонії”, 
- там набагато менше негараздів із дітьми як 
наслідок.

Безвідповідальне ставлення батьків до 
своїх батьківських обов’язків щодо дітей, яким 
дали життя, відсутність належного батьківського 
піклування стають найбільш суттєвим фактором 
переходу дитини у стан бездоглядності, а згодом 
і безпритульності.

Дитина, її шлях від народження до 
повноліття, її здоров’я, освіта, захист її інтересів 
і прав в останні роки набули в нашій країні 
пріоритетного значення в діяльності державних 
органів. У центрі уваги постала дитина, яка 
потребує допомоги і захисту. Так, у 2007 році в 
назві служб і органів, які опікуються дітьми, термін 
“неповнолітні” був змінений на термін “діти”, 
і до перших проявів змін філософії державної 
політики по відношенню до бездоглядних дітей в 
проблемних сім’ях слід віднести надання службам 
у справах дітей повноважень для вилучення та 
влаштування дітей не лише з вулиці, а й відібрання 
від тих батьків, недбале ставлення яких становить 
загрозу дитячому життю та здоров’ю.

На сьогоднішній день напрацьовані 
ефективні  форми та практика влаштування дітей 
у відповідні спеціалізовані та медичні заклади, де 
їм надається допомога, встановлюється опіка над 
дітьми, створюються прийомні сім’ї. В основу 
покладено принцип поєднання психологічної, 
медико-оздоровчої, правової, педагогічної 
допомоги дітям, що потребують державного 
втручання з метою найкращого забезпечення їхніх 
інтересів.

Батьківського статусу ми набуваємо з 
появою дітей, а стаємо батьками лише тоді, коли 
по-справжньому навчимося відчувати, дбати, 
приймати, любити дитину, виховувати її... І дуже 
шкода, що не всі це розуміють, в результаті чого 
втрачають і батьківський статус, і батьківство як 
таке.

Тетяна Багрій,
Начальник служби у справах дітей
Вінницької РДА Вінницького району

Тетяна Багрій:
“У центрі уваги постала дитина,
яка потребує допомоги і захисту”
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Якою буде посмішка вашого малюка в майбутньому, залежить від багатьох 
факторів. Одним з найголовніших є правильний догляд за зубками вашого крохи. Вже з 
18 місяців можна починати вчити дитину чистити їх самостійно.

Робіть це перед дзеркалом, щоб Ваш малюк бачив усе, що відбувається у нього 
в роті. І найголовніше - покажіть приклад! Ніщо не буде так стимулювати малюка до 
чищення зубів, як ваш приклад, він повинен бачити, що Ви регулярно, два рази на день, 
чистите зуби.

Поступово привчіть дитину до того, як правильно потрібно це робити. Поясніть, 
що кожен зубчик повинен бути очищений з усіх боків: зовнішнішньої, внутрішньої 
та жувальної. Також розкажіть, що для повного видалення нальоту і всіх бактерій 
необхідно чистити зуби не менше 3-х хвилин. Для того, щоб зробити процес чищення 
зубів захоплюючим заняттям, купіть малюку щітку у формі іграшки та приємну на запах 
та смак зубну пасту. Не забувайте, що кроха любить гратися, тому цікаві історії, казки, 
веселі ігри допоможуть малюку швидше познайомитися з цією процедурою.

Якщо регулярне виконання цих правил стане звичкою для вашого малюка, будьте 
певні, що ніякий карієс йому не страшний!

Оксана Талимончик

ЗДОРОВІ ЗУБКИ
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Саме під таким гаслом 
в ЗСШ-інтернат І-ІІІ ступенів 
Мурованокуриловецького району відбувся 
виховний захід серед учнів старших класів. 
Його було проведено в дусі патріотичного 
виховання, а організував та провів учитель 
історії Іван Іванович Гриб.

На відміну від інших, він цікавий 
тим, що для Івана Івановича це не просто 
черговий захід, а праця усього його 
життя. У цьому можна переконатись у 
нетрадиційній кінцівці даного заходу, 
де діти склали листа для нащадків 
–українців. Окрім того, по закінченні 
була представлена фотовиставка дітей, 
присвячена козацтву. В кінці свята Іван 
Іванович  люб’язно погодився поділитися з 
нами своїм досвідом роботи з дітьми.

- Іване Івановичу, розкажіть будь-
ласка, з чого все почалось?

Я ще з малечку любив історію, 
особливо козацькі часи. Героїчні походи 
Сагайдачного, Сірка. І тому після 
закінчення  школи вступив до Кам’янець-
Подільського педагогічного  
інституту на історичний 
факультет, по закінченні якого, 
у1986 році, пішов працювати 
за спеціальностю.

- Яку Ви ставите перед 
собою мету?

Все дуже просто: «Без 
минулого не має майбутнього»! 
Це особливо відчутно у наш 
час, коли діти замість того, 
аби почитати книгу або просто 
сходити на прогулянку, в 
більшості випадків більше часу 
проводять за комп’ютером. 
Це особливо властиво 
підліткам. Зараз вони більш 
роздратованіші, а в окремих 

випадках більш жорстокіші. І тому я 
намагаюсь докласти всіх зусиль, аби у 
наших дітей було світле майбутнє. Тому 
невипадково ставлю перед собою мету 
виховання лицарського духу та любові до 
історії нашого народу. Щоб нашим дітям 
було чим пишатися та гордитися.

- Скажіть, чи розділяє хтось із 
ваших рідних Ваше захоплення?

Звичайно! Вірною опорою в моєму 
житті була моя дружина, яка довгий час 
працювала заступником з виховної роботи. 
Вона виховала не одне покоління вдячних 
дітей, у тому числі двох наших синів. 
Глибоко сумую, що кілька місяців тому її 
не стало.

- І насамкінець: Іване Івановичу, що 
би Ви хотіли побажати  молодим вчителям 
–початківцям?

– По-перше, пам’ятати, що самих 
заходів не достатньо. Потрібно більше часу 
проводити з дітьми, треба їх любити. В 
даному випадку мова йде про патріотичне 
виховання, бо від того, чому ми навчимо 

Славний лицаре, козаче! наших дітей, залежатиме наше майбутнє. 
Адже говорить народна мудрість: «Що 
посієш, те й пожнеш!».

Дякую Івану Івановичу від себе та 
від імені наших читачів  за слушні поради 
і більш ніж впевнений: якщо в школах 
працюють такі вчителі, то за виховання 
своїх дітей можете бути спокійними.

Розмову вів Роман Крохмалюк,
член  МОЖу

Лист старшокласників 
Мурованокуриловеччини
нащадкам-українцям.

 
Чолом Вам, дорогі
нащадки –шановні українці.
Славні і веселі запорожці.
Співучі, питущі і непитущі.
Високоповажні чоловіки!
І жінки, і парубки, і дівчата!
Передусім дозвольте побажати
Вам великого щастя, здоров’ячка,
Доброго достатку, мира і злагоди.
Компенсації, Боже збав інфляції.
Заповідаємо Вам, яко зіницю ока берегти
Матінку Україну,і Дніпро, і Хортицю.
Волимо, щоб ви нині і прісно, і довіку 

пам’ятали
достовірних лицарів народу нашого:
Сірка! Дорошенка! Наливайка! Сагайдачного! 

Калнишевського! Мазепу!
А ще бажаємо, щоб ви завжди шанували
Рідну мову і пісню, і танець, і сміх!
А хто все це зневажатиме,
занапастить Дніпро, закоптить димом небо,
затопить Хортицю, забуде материнську мову
– того відправте на Дурну скелю
або в Московію комарів годувати нерозумною 

своєю кров’ю.
Напоїти відходами Вінницького хімзаводу,
Втопити в багнюці річки Жван.
За сим – наш низький уклін президентові 

вашому 
– якщо дбає він про народ.
Якщо ні – голову попелом і на осуд 

товариства.
Усім добрим людям – уклін! Амінь!

У наш час існує безліч варіантів, 
як покращити смак страви. Одним із таких 
способів поліпшення страви є підсилювачі 
смаку, відомі, як Е 600 – 699 – це так звана 
«диво-приправа» (підсилювачі смаку), яка 
дозволяє заощадити на натуральному м’ясі, 
птиці, риби, грибах, морепродуктах. У страву 
можна додати лише кілька подрібнених волокон 
натурального продукту або навіть його екстракт, 
щедро приправлений підсилювачем, і виходить 
«справжній» смак. Саме такими домішками 
успішно маскується низька якість вихідного 
продукту, наприклад, старе або неякісне 
м’ясо. Підсилювач смаку можна знайти майже 
у всіх рибних, курячих, грибних, соєвих 
напівфабрикатах, а також у чіпсах, сухариках, 
соусах, різних сухих приправах, бульйонних 
кубиках і сухих супах. Без підсилювачів 
смаку не обходиться жоден рецепт у ресторані 
швидкого харчування. При цьому допустимі 
норми можуть бути перевищені. З одного боку, 
ми бачимо лише одні плюси, але, на жаль, 
тільки для виробників. Щодо споживачів, то це 
лише довжелезний мінус!!!

Найвідоміший підсилювач смаку - 
глутамат натрію Е621 (натрієва сіль глутамінової 
амінокислоти). ЇЇ багато, наприклад, у корені 
селери. У чистому вигляді ця речовина не має 
ні смаку, ні запаху, але підсилює смак будь-якої 
страви.

Відомий японський вчений Хіроші 
Огуро нещодавно довів, що ця харчова добавка 
впливає на сітківку ока. 30 % людей, які часто 
вживають їжу з глутаматом натрію, скаржаться 
на головний біль, посилене серцебиття, 
слабкість у м’язах, жар і розпирання в грудях. 
Людині, яка часто вживає глутамат натрію, 
натуральна їжа здається несмачною, оскільки 
рецептори розпізнавання смаку втрачають 
чутливість. Таким чином людина потрапляє 
в залежність від «ласої приправки». А, щоб 
не відлякати покупця, виробники не завжди 
називають приправу Е621 своїм ім’ям. Часто 
вона маскується словами «смакова добавка» 
або «поліпшувач смаку». Іноді під таким 
формулюванням ховається і Е622 - глутамат 
калію, який є забороненим до застосування.

Оксана Талимончик

«ДИВО-ПРИПРАВКА»
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Ще в дитинстві я дуже злякався 
собаки та почав заїкатися. А це, погодьтеся, не 
надто приємно — особливо, для дитини, бо, 
як відомо, діти жорстокіші за дорослих, тому 
ця вада викликала певні насмішки. Батьки 
водили мене по лікарях та знахарях, але це не 
допомагало.  Тоді нам порадили методику лікаря-
рефлексотерапевта А. І. Назищева, що основана 
на принципах “УШУ”. І через рік, завдяки 
масажам, від моєї хвороби не залишилось і 
сліду.

Цей масаж розрахований на домашні 
умови і тривалі процедури, що діляться на декілька 

курсів. Вони проходять в такій послідовності: 
між першим та другим курсами -  інтервал два 
тижні; між другим та третім — 3-6 місяців. У 
подальшому ці курси повторюють через кожні 
півроку. В один курс входить 15 процедур, де 
перші три-чотири роблять щодня, а подальші — 
через день. У залежності від ступеню порушення 
мовлення і від форми заїкання ефект точкового 
масажу може бути різним. Буває, що вже після 
першого курсу відбудеться певне поліпшення, а 
інколи і після другого чи третього. Але не слід 
припиняти лікування до повного одужання. А 
якщо навіть після другого чи третього курсу ви 
не відчули результату, не припиняйте, головне 
- терпіння. Крім того, у проміжку між курсами 
можливе навіть загострення хвороби. В цьому 
випадку починайте наступний етап лікування, 
не чекаючи закінчення 6 місяців. Цей вид 
лікувального масажу не має вікових обмежень. 
Тут використовується заспокійливий метод 

впливу. 
Ви натискуєте на точку акупунктури 

пучкою великого і середнього чи вказівного 
пальців плавно і некрапливо обертальним рухом 
за годинниковою стрілкою протягом півхвилини, 
збільшуючи силу тиску. Але робіть це так, щоб 
не залишались ямочки на тілі. Згодом трохи 
послабте тиск, не забираючи пальця, і знову 
натискайте сильніше. Так три-чотири рази 
протягом 3-5 хв. Натискати потрібно не швидко. 
При першому масажі, щоб знайти потрібну точку, 
намацайте її спочатку кінчиком пальця. Тоді має 
виникати відчуття специфічної болі або ломоти. 

Таке відчуття називають передбаченим, 
воно сигналізує про знаходження точки 
акупунктури, але в процесі масажу відчуття 
болю чи ломоти не повинно з’являтися. 
Якщо ж це відбувається, то треба 
припинити процедуру. При масажі треба 
максимально розслабитись. Не потрібно це 
робити одразу після прийому їжі або коли  
голодні.

Починайте масаж з точок 1 та 
2, точку 1 масажуйте по черзі на лівій та 
правій руці. А точку 2 — одночасно на обох 
ногах. У перші два дні впливайте лише на ці 
точки. Потім, проводячи третю та четверту 
процедури, робіть масаж одночасно зліва та 
справа. Це симетричні точки 3 і 4 в області 
шиї. Під час п’ятої та шостої процедур 
відпрацьовуйте точки 5 та 6 з обох сторін. 

На сьомій процедурі починайте робити масаж на 
обличчі та потилиці по дві точки в день. На точки 
7 та 8 діємо також одночасно. Коли розробляєте 
точку 9, рот повинен бути трішки відкритим. 
Якщо в хворого дефектом мови є порушення 
дихання, бажано впливати і на точки 14 та 15. 
Під час наступного сеансу додайте точки 16 і 
17 одночасно. Не забувайте про положення тіла 
під час масажу: під час дії на точки 3, 4, 5, 7, 8, 
13, 16, 17 потрібно сидіти, при масажі точки 6 
— лежати на животі, точки 9, 10, 11, 12, 14, 15 
розробляємо у сидячому положенні або лежачи 
на спині. Масаж не рекомендується робити 
більше 30-40 хв.

Сподіваюся, цей масаж стане у нагоді 
тим, хто його справді потребує. Але перед його 
застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з 
лікарем.

Підготував Віктор Рудь,
член НСЖУ

ТОЧКОВИЙ МАСАЖ

73

Поки національна ганьба росту бензинових 
цін в Україні продовжується, нічого іншого не 
залишається, як навчитися по-справжньому цей 
бензин економити. Можна, звичайно, і поставити 
автомобіль в гараж до кращих часів або взагалі 
продати його. Але це вже бажання кожного 
особисто — господар-барин.

Колись, ще при “соціалізмі”, жахливим 
для нас, молодих випробувачів автозаводів, 
володарів відновлених з металобрухту автомобілів, 
був приклад Болгарії, де літр бензину коштував 
один лев, тобто — один рубль, тобто — в 7 разів 
дорожче, ніж в СРСР, і болгари заправлялись 1 раз 

в місяць, після получки. Мабуть, і ми так будемо 
скоро.

Але сьогодні лише про економію. Отже, 
один той самий автомобіль, з одним і тим же 
баком у різних водіїв пробіжить різну кількість 
кілометрів. В залежності від їхньої манери їзди. 
І різниця ця буває достатньо істотною — до 25%. 
Пропоную вам “Школу економного водія”. Ось 
кілька несекретних і ефективних порад.

Порада 1. Найголовніша.
Не “топчіть” педаль акселератора. 

Кожне різке натискання педалі газу збільшує 
витрати пального в кілька раз. І неважливо де — 
чи то на трасі, чи в місті, при зрушенні з місця, 
розгоні, чи виході на максимальну швидкість. 
Ви можете багато років проїздити на потужних 
авто і жодного разу не натиснути педаль газу 
до полу, і навпаки — дуже часто, вибравшись на 
автомобілі зі слабеньким двигуном 1,2-1,6 літра 
на путнє шосе, ми вдавлюємо педаль до неможна, 
піднімаємо стрілочку до максималки, аби доїхати 
якнайшвидше. І якщо досить часто так робити 
і в такій манері проїжджати сотні кілометрів — 
витрати пального збільшуються катастрофічно — 
до 17-18 л бензину на 100 км. Швидкість взагалі 
різко збільшує споживання пального, бо зростає 
супротив повітря.

Економний режим для сучасних 
автомобілів — на 5-й, зазвичай, передачі — 

залежить від об’єму та потужності двигуна. Для 
автомобілів з потужністю двигунів до 110 кінських 
сил - це діапазон швидкостей від 70 до 90 км на 
годину. Для більш потужних найекономічніша 
швидкість — біля 110 км на годину.

Порада 2. Одна з найголовніших.
Слід правильно користуватись КПП 

— коробкою перемикання передач. При їзді з 
автоматичною коробкою від вас залежить тільки 
одне — тиснути педаль газу якомога плавніше, бо 
коробка переключається сама. Витрати бензину в 
автомобілів з АКПП відсотків на 10-15 більше, ніж 
у автомобілів з механічною КПП.

Деякі новачки автомобільної справи часто 
запитують і навіть записують та приклеюють біля 
КПП — при якій швидкості та на яку передачу 
перемикатись. “При 20 км на годину на 2-гу, при 
40 — на третю і т.д.” Але це все не точно, оскільки 
ці цифри залежать від марки автомобіля, від 
двигуна, нахилу дороги і т.п. Користуйтеся краще 
універсальною формулою, яку і запам’ятати краще: 
перша передача - для зрушення з місця. Друга — 
для розгону. Третя — для обгону. Четверта — для 
руху по місту. П’ята — для руху на трасі.

Порада 3. Бронзовий призер по 
ефективності: не “крутіть” двигун.

Якщо ви економите бензин, то намагайтесь 
двигун не “крутити” вище 2 тисяч обертів за 
хвилину і як можна раніше перемикати передачі 
для того, що 5 передача на шосе, скажімо на ВАЗ-
21112 прийшлась на швидкість у 50 км на годину, 
16-клапанний двигун такий режим “одобрить”.

Порада 4. Слідкуйте за тиском в 
шинах.

Вченими-автомобілістами підраховано, 
що зниження тиску в усіх чотирьох шинах усього 
на 0,1 атм дає збільшення витрат пального на 2-3%. 
Відомо, що шин, які з часом не спускають, не 
існує. А ось відрізнити шину з тиском 1,2 атм від 
2,0 атм може не кожен, а водій, що їздить на таких 
підспущених шинах, буде витрачати зайві кошти.

Але є при такій економії і недоліки. Так, 
можна довести тиск і до 2,5 атм, тоді їзда стає 
некомфортною: дрібні (і часті на наших дорогах) 
нерівності дороги будуть більш відчутні. За тиску 3 
атм і більше різко збільшується гальмівний шлях.

Підвищення тиску в колесах дуже 
небезпечне на мокрій слизькій дорозі. Тому взимку 
не варто цей метод економії втілювати, оскільки 
витрати на відновлення авто значно перевищать 
незначні бензинові.

Порада 5. 
Для більш повного згорання суміші в 

циліндрах зазор у свічках необхідно збільшити до 1 
мм. Точніше — цей зазор не завадило б перевірити, 
оскільки на деяких свічках він і так 1мм.

Підготував Микола Кіт
P.S. Шукайте в наступному номері ще 

10 порад, котрі можуть згодитись у вашому 
автомобільному житті.

ÇÅÊÎÍÎÌÈÌÎ!?
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Хотите обратить на себя 
внимание и каждый день получать 
десятки комплиментов от незнакомых 
людей? Хотите заряд настроения перед 
поездкой или произвести впечатление на 
ваших деловых партнеров — сделайте 
свой автомобиль эксклюзивным 
нанеся на него аэрографию! Если вам 
нужна гарантированная и надежная 
противоугонная защита — разрисуйте 
свой автомобиль. Расписные автомобили 
в нашей стране начали появляться в конце 

90-х годов, а мода на художественную 
розпись автомобилей сейчас приобретает 
все большую популярность. Ее стали 
использовать не только как украшение 
своего автомобиля и придания 
индивидуальности его оригинальным и 
неповторимым видом в совокупности 
с дизайном, но и как противоугонное 
средство — ведь машина с аэрографией на 

бортах становится достаточно приметной 
на стадии угона, а расписанные дорогие 
автомобили — дороги и в перекраске.

Насегодня и в Виннице есть 
серезные специалисты в направлении 
аэрографии и если вы дейтсвительно хотите 
сделать свой автомобиль неповторимым, 
то вам следует обратится к ним. Тел.: (097) 
491-90-84, (097) 500-18-68

СДЕЛАЙ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ УНИКАЛЬНЫМ
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З приходом весни та наближенням 
літа для половини громадян нашої держави 
настає пора важкої праці на землі. А для 
іншої половини — це можливість поїхати 

на дачу чи до родичів у село на відпочинок. 
А тут, як відомо, дуже багато праці, 
яка потребує великої фізичної напруги. 
Звичайно, можна використовувати для 
цієї роботи ще старі прадідівські методи. 
Та зараз є безліч техніки - мотоблоки, 
газонокосарки, бензопили, що можуть 
пришвидшити і зробити більш якіснішим 
виконання наших садово-городніх робіт. 
Одразу ж постає питання, де ж краще 
придбати ці знаряддя та інструменти, 
щоб не дорого, але якісно, щоб гарантія 
була та сервісне обслуговування. Ми вже 
достатньо наслухались оповідей та байок 
про неякісну китайську продукцію та про 
те, що добре купувати вітчизняне. Це 
звісно ж правда, але не вся. Так, є дешеві 
неякісні китайські підробки, але разом з 
тим існує досить багато якісних заводських 
речей. А щодо України та Росії, то тут лише 
збирають той же інструмент із запчастин, 
виготовлених в Китаї, при цьому називаючи 
такий процес власним виробництвом. А 
якщо вам дозволяє гаманець і є бажання 
користуватись європейською технікою, тут 
звісно ж перевага на боці Італії - “OLEO-

mас” або Австрії -  “SHTILL”, адже ціна та 
якість у декілька разів вища в порівнянні з 
“Піднебесною”.

Отож, коли ми визначилися з тим, 
що нам більше підходить за якістю та 
вартістю, постає питання: де ж придбати 
дану продукцію. Звичайно ж, краще 
купувати у серйозних та давно перевірених 
часом магазинах. Одним із таких є магазин 
“OLEO-MAC” (територія ЦР, госпдвір). Цей 
склад-магазин функціонує вже протягом 
багатьох років та має чимало схвальних 
відгуків від покупців. Тут кваліфікований 
та ввічливий персонал швидко та якісно 
проконсультує та допоможе підібрати 
вам усе необхідне. А вибір — просто 
величезний! Так, бензопилку можна 
придбати всього від 650 грн., а мотоблок 
— від 3900грн.. Газонокосарка вам 
обійдеться всього од 190грн. І це лише 
частина товару, який представлений 
на полицях даного складу-магазину. 
Нижчих цін та вищої якості вам просто 
не знайти, тим паче, що для постійних 
покупців діє гнучка система знижок. Тож 
полегшуйте свою працю, робіть її простою 
та приємною і звертайтесь до магазину 

“OLEO-MAC” (територія ЦР, госпдвір). 
Або телефонуйте   (067) 420 12 25, (067) 
433-73-61.

Підготував Віктор Рудь,
член МОЖу

ГОТУЄМО ІНСТРУМЕНТ
ДО ВЕСНИ І ЛІТА

р р у
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 В сім’ї горе - померла близька людина. 
З часом біль втрати притупиться, і спадкоємці 
померлого починають думати про те, як оформити 
права на майно померлої людини.

  Держава передбачила строк для 
прийняття спадщини у півроку.

 І тут у всіх виникає багато запитань: 
до якого нотаріуса слід звернутися із заявою про 
прийняття спадщини, в яку нотаріальну контору 

чи до якого приватного нотаріуса (які з червня 
2009 року одержали право видавати свідоцтва про 
право на спадщину і виготовляти інші документи, 
пов’язані зі смертю людини)? Чи всім спадкоємцям 
потрібно подати до закінчення 6-ти місячного строку 
заяву про прийняття спадщини і що робити, якщо 
спадкоємець пропустив встановлений законом 6-ти 
місячний строк для подачі заяви та інші питання 
...?

 У таких випадках усім потрібно знати 
таке:

1. Де б не проживали спадкоємці померлого, 
спадщина буде оформлятися у будь-якого нотаріуса 
(державного чи приватного) за місцем проживання 
померлого, а якщо це велике місто, наприклад, 
Вінниця, то спадкова справа буде вестись тим 
нотаріусом, до якого перший спадкоємець 
померлого подасть заяву про прийняття спадщини, 
а всі решта спадкоємців будуть “прив’язані”  до 
цього нотаріуса; слід звернути увагу, що змінювати 
нотаріуса, у якого відкрито спадкову справу першим 
спадкоємцем,  законом заборонено;

2. Якщо спадкоємець на день смерті 
проживав з померлим, йому не обов’язково 
подавати заяву протягом встановленого законом        
6-ти місячного строку; такий  самий порядок 
стосується осіб, яким на день смерті спадкодавця не 
виповнилося 18 років, або ж осіб, які частково чи 
повністю обмежені в дієздатності;

3. Якщо спадкоємець не бажає приймати 
спадщину, але він проживав із померлим на день 
смерті, йому обов’язково потрібно подати заяву  до 

нотаріуса про відмову щодо прийняття спадщини 
до закінчення   часу відкриття спадщини, інакше  
така особа буде вважатися такою, що прийняла 
спадщину.

 При подачі заяв слід пам’ятати, що 
до закінчення 6-ти місячного строку їх можна 
відкликати, тобто прийти до нотаріуса, який відкрив 
спадкову справу  і подати заяву протилежного 
змісту.

  Спадкоємець за заповітом може 
відмовитись від спадщини на користь іншого 
спадкоємця за заповітом, а спадкоємець за законом 
має право відмовитись від прийняття спадщини 
на користь будь-якого зі спадкоємців за законом 
незалежно від черги.

 Усі, хто не проживав із померлим на день 
смерті і не подав заяву про прийняття спадщини до 
6-ти місяців, втрачають своє право на спадщину.

 І тут теж є законом передбачене рішення, 
як вийти із цього становища.

 У пункті 2 ст. 1272 Цивільного кодексу 
України записано, що “за письмовою згодою 
спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, 
який пропустив строк для прийняття спадщини, 
може подати заяву про прийняття спадщини...”. А 
якщо такої згоди немає, спадкоємець, який пропустив 
строк для прийняття спадщини з поважної причини, 
звертається в суд із позовом, щоб суд визначив 
йому додатковий строк для подання ним заяви при 
прийняття спадщини.

Якщо ж поважної причини немає, .... 
залишаємо  без спадку?

 Підсумовуючи сказане, хочемо, як 
нотаріуси із 10-річним стажем роботи в державній 
та приватній нотаріальних конторах, порадити 
всім тим, хто проживав з померлим, і тим, хто не 
проживав, щоб за Вас “не забули” інші спадкоємці і 
нотаріус, який буде видавати свідоцтво про право на 
спадщину: подайте до 6-ти місяців з часу  відкриття 
спадщини заяву про прийняття і будете спокійні, 
що належний Вам спадок чи його частина завжди 
будуть Ваші!

  От щодо оформлення його після 
6-ти місяців і отримання свідоцтва, то вже Вам 
вирішувати.

 Якщо немає коштів на оформлення 
чи ще якась причина, то вже інша справа, яку Ви 
зможете вирішити і через 5, 10 років ... 

 Людмила і Валерій Рудики,
приватні нотаріуси Вінницького

міського нотаріального округу

ТОНКОЩІ ПРО СПАДЩИНУ
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Більше 1 млн. 150 тис. грн. фінансових 
порушень виявили фахівці КРУ у Вінницькій 
області під час планової ревізії виконання бюджету 
Тиврівського району за період з 1 січня 2007 року до 1 
листопада 2010 року, проведеної спільно із Головним 
фінансовим управлінням, Головним управлінням 
Державного казначейства та Державною податковою 
адміністрацією. 

Найбільше з них – 247,7 тис. грн. допущені 
Відділом освіти, понад     235 тис. грн. – Районною 
радою, 159,5 тис. грн. – Тиврівською селищною 
радою, більше 125 тис. грн. – Відділом культури та 
близько 111 тис. грн. – Райдержадміністрацією. 

Діями або бездіяльністю керівників установ 
завдано збитків бюджету та фізичним особам на 
загальну суму понад 774 тис. гривень. 

Так, Відділ освіти витратив більше 73 тис. грн. 
із загального фонду бюджету на оплату енергоносіїв, 
спожитих підприємцем під час приготування гарячих 
обідів для учнів-чорнобильців. 

У Відділі культури податок з доходів 
фізичних осіб, утриманий із заробітної плати 
працівників Гніванської дитячої музичної школи 
та Сутисківського громадського народного музею, 
перераховували до Тиврівського селищного бюджету 
в той час, коли він повинен зараховуватись до 
Гніванського міського та Сутисківського селищного 
бюджетів відповідно, що призвело до недоотримання 
ними коштів загальною сумою понад         102 тис. 
гривень. 

Внаслідок безпідставного завищення 
розмірів надбавок та премій працівникам Районної 
ради та Райдержадміністрації зайво виплачено понад 
40 тис. грн. та близько 34 тис. грн. відповідно. 

Попри невиконання бюджету за видатками 
у жодному із обревізованих років, недофінансування 
закладів освіти на 449 тис. грн. та районних програм 
у цій галузі, у 2007 – 2009 роках на підставі  рішень 
Районної ради понад 244 тис. грн. спрямовано на 
здійснення капітального та поточних ремонтів 
адмінприміщення Райдержадміністрації, яке не 
належить до комунального майна громади району, 
придбання товарно-матеріальних цінностей, що в 
подальшому передані установам, які утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету, профінансовані 
заходи, непередбачені районними програмами.

Під час ревізії встановлено ряд порушень 
земельного законодавства. Зокрема, у приватну 
власність передані земельні ділянки, розміщені в 
межах прибережно-захисної смуги річки Південний 
Буг, змінене цільове призначення земель внаслідок 

несанкціонованого будівництва на них. 
Додатковим навантаженням на місцеві 

бюджети Тиврівського району є утримання 
понаднормативних посад, на що протягом 2007–2009 
років витрачено більше 851 тис. гривень.

Суттєві проблеми існують і з дотриманням 
законодавства при виконанні функцій зі складання 
й виконання бюджету району, що стало наслідком 
наявності значних невикористаних резервів 
поповнення дохідної частини бюджету. 

Так, внаслідок невикористання 
Райдержадміністрацією та органами місцевого 
самоврядування району всіх резервів щодо 
мобілізації фінансових ресурсів, втрачено можливість 
наповнення доходної частини бюджету на загальну 
суму понад 5,3 млн. гривень. З них більше 3,9 млн. 
грн. – через ненадання або надання у користування 
земель та іншого комунального майна за відсутності 
договорів оренди, невчасного внесення змін до 
них, невчасні розрахунки за продані на умовах 
розстрочення платежу земельні ділянки.

Крім того, Райдержадміністрація не вжила 
заходів відповідно до законодавства щодо припинення 
права користування земельними ділянками 
боржників, які систематично не сплачують земельний 
податок, що в структурі податкової заборгованості 
займає найбільш питому вагу. Остання, до речі, лише 
протягом 10 місяців 2010 року зросла майже на 42 
тис. грн. і  станом на 1 листопада 2010 року склала 
654,8 тис. гривень.

Із чотирнадцяти видів місцевих податків і 
зборів, передбачених Декретом Кабінету Міністрів 
України «Про місцеві податки і збори», рішеннями 
місцевих рад впроваджені та справлялися лише 
п’ять. При цьому обсяг власних і закріплених доходів 
зведеного бюджету району складає лише 19,6%.

За таких обставин органи місцевого 
самоврядування району ігнорували резерви для 
збільшення надходжень місцевих податків та зборів 
до бюджетів. Зокрема, ставки по ринковому збору 
не переглядалися ще з 2000–2002 років, а збір за 
паркування автотранспорту взагалі не справлявся 
через відсутність спеціально облаштованих місць.

Про результати ревізій чотирьох установ 
поінформовано правоохоронні органи, а матеріали 
трьох контрольних заходів передано для подальшого 
визначення міри відповідальності за допущені 
порушення фінансової дисципліни та ігнорування 
вимог чинного законодавства.

Прес-служба КРУ у Вінницькій області

НА МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ
“ВИКОНАЛИ” БЮДЖЕТ У ТИВРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

За результатами ревізій КРУ
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Для середньостатистичної людини в 
Україні продаж чи купівля житла є однією із 
найвідповідальніших угод у житті. Це й не дивно, 
тому що на це придбання сім’ї треба збирати 
гроші ледь не півжиття. Тому дуже важливо, щоб 
ця угода пройшла “як по маслу”.

Не слід думати, що покупці, продавці 
чи рієлтори як середня ланка обов’язково будуть 
шахраювати та мухлювати, але певні заходи 
перестороги вжити не завадить. При цьому не 
потрібно забувати, що інститут добросовісного 
набувача, як запевняють майже всі рієлтери, 
у нашій державі діють в інтересах попередніх 

власників. Тому, провівши певне журналістське 
розслідування, хотілося б дати кілька порад обом 
сторонам. І, сподіваюсь, це стане вам у нагоді. 
По-перше, зверніть увагу на вартість житла. 
Якщо воно хоча б на 20 % нижче ринкової 
ціни — будьте уважні, бо безкоштовний сир 
буває лише в мишоловці. По-друге, за свіжим 
“косметичним ремонтом” можуть бути 
приховані якісь недоліки, особливо якщо він 
є найдешевшим та найпростішим. По-третє, 
якщо ви знайшли житло, яке вам сподобалось, 
то не лінуйтесь дізнатися крім ціни ще й історію 
даного об’єкту нерухомості: поговоріть із 
сусідами, зайдіть до ЖЕКу, попросіть власника 
разом із документами підійти на безкоштовну 
консультацію до нотаріуса, який допоможе 
розібратися в проблемних питаннях. Звертайте 
увагу і на зовнішній вигляд власника та його 
стан здоров’я, адже через певні хвороби угоду 

можна визнати недійсною. Не соромтесь навіть 
попросити довідку про стан здоров’я, якщо у вас 
виникли певні підозри. Не думайте що ріелтер 
усе це має зробити за вас, бо юридично він 
майже не відповідає перед законом, бо в Україні 
ще не прийнятий закон про посередницьку 
діяльність у сфері нерухомості. У самому 
договорі купівлі-продажу завжди вказуйте 
реальну ціну житла, тому що ця економія може 
вам дорого коштувати. Крім того, будь-які інші 
грошові угоди, наприклад задаток, потрібно 
укладати нотаріально. А сам розмір задатку не 
повинен бути великим, бо це лише попередня 
згода на купівлю майна, виражена у грошовому 
еквіваленті, тому сума може бути чисто 
символічною. Якщо ви не впевнені, що самі 
достатньо правильно можете перевірити надані 
вам документи, то за досить помірну плату 
можна найняти юриста, котрий за вас перевірить 
наявність неповнолітніх дітей, підстави набуття 
житла попереднім власником, чи не був хтось 
виписаний з причини тюремного ув’язнення та 
багато іншого. До речі, обережно підходьте до 
вибору нотаріуса та банку, де буде проводитись 
операція. Шахраї можуть не лише підробляти 
печатки, бланки, гроші, а й, наприклад, створити 
на один день підставну нотаріальну контору. Сто 
років тому так зробила відома шахрайка Сонька 
Золота Ручка, продаючи майно московського 
генерал-губернатора англійській компанії.

Раджу вам звернути увагу і на рієлтера, 
адже це не завжди може бути професіонал своєї 
справи, і його також можуть використовувати 
шахраї у своїх схемах, особливо якщо він 
початківець. Не купуйте у них так звану “базу” 
- список усіх квартир, що продаються, бо вона, 
в кращому випадку, є застарілою, в гіршому 
— просто “липа”. Тут не слід забувати, що 
головною метою будь-якого посередника є 
отримання своїх комісійних. Через це деякі з 
них можуть навіть “втюхувати” вам справжній 
непотріб. А на завершення даних рекомендацій 
хочу з упевненістю сказати, що на вторинному 
ринку житла вам під силу перевірити будь-яке 
майно і практично на 100 % убезпечити себе від 
ризиків та неприємних несподіванок. Головне 
будьте уважними та обережними. І продаж чи 
купівля житла стане для вас справжнім святом.

Віктор Рудь,
член МОЖу

Квартирний лохотрон: як його уникнути
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Продавець зобов’язаний передати 
товар покупцеві у строк, встановлений 
договором купівлі-продажу, а якщо 
зміст договору не дає змоги визначити 
цей строк - покупець має право вимагати 
його передачу у будь-який час. Продавець 
повинен виконати такий обов’язок у 
семиденний строк від дня пред’явлення 
вимоги, якщо обов’язок негайного 
виконання не випливає із договору або 
актів цивільного законодавства.

 Продавець повинен передати 
покупцеві квартиру у стані, який 
відповідає умовам договору купівлі-
продажу. У разі відсутності в договорі 
купівлі-продажу умов щодо стану 
квартири продавець зобов’язаний 
передати покупцеві квартиру, придатну 
для використання Якщо покупцю 
передали квартиру в неналежному стані, 
він має право вимагати від продавця 
пропорційного зменшення ціни, 
безоплатного усунення недоліків товару 
в розумний строк або відшкодування 
витрат на усунення недоліків товару. У 
разі істотного порушення вимог щодо 
якості товару (виявлення недоліків, які 
не можна усунути, недоліків, усунення 
яких пов’язане з непропорційними 
витратами або затратами часу, недоліків, 
які виявилися неодноразово чи з’явилися 
знову після їх усунення) покупець має 
право відмовитися від договору і вимагати 
повернення сплаченої грошової суми. 
Продавець відповідає за недоліки товару, 
якщо покупець доведе, що вони виникли 
до передання квартири покупцеві або з 
причин, які існували до цього моменту. 
Якщо продавцем надані гарантії щодо 
стану квартири, продавець відповідає за 

її недоліки, якщо він не доведе, що вони 
виникли після її передання покупцеві 
внаслідок порушення покупцем правил 
користування, дій третіх осіб, випадку 
або непереборної сили. 

Покупець зобов’язаний прийняти 
квартиру, якщо вона передана вчасно у 
належному стані та оплатити квартиру 
за ціною, встановленою у договорі 
купівлі-продажу, а також вчинити за свій 
рахунок дії, які необхідні для здійснення 
платежу. 

Для укладення договору купівлі-
продажу квартири сторони повинні 
надати нотаріусу наступні документи: 
правовстановлюючий документ, в якому 
вказано хто є власником квартири; 
витяг про реєстрацію права власності 
на нерухоме майно та витяг з реєстру 
прав власності на нерухоме майно - 
видаються з відповідних бюро технічної 
інвентаризації за місцем знаходження 
квартири; форму № 3 (про кількість 
прописаних) отримують у житлово-
експлуатаційній конторі; паспорти та 
ідентифікаційні номери  обох сторін 
по договору та їхнього подружжя (у 
разі необхідності); якщо продавець (чи 
покупець) перебуває (або перебував) 
у шлюбі - документ, що підтверджує 
факт реєстрації шлюбу або припинення 
шлюбу. 

Дмитро Кривцов,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу,

 м. Вінниця, вул. Театральна, 40(38),
тел.: (0432) 67-69-87, +380674306441.

... Î×ÈÌÀ ÞÐÈÑÒÀ
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Вінницьке райуправління юстиції інформує

ПЕРЕЛІК ГРОШОВИХ ВИПЛАТ 
ТА ВИДІВ МАЙНА НА ЯКЕ 
НЕ МОЖЕ БУТИ ЗВЕРНЕНО 
СТЯГНЕННЯ ОРГАНАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 

СЛУЖБИ
Примусове виконання рішень судів 

та інших органів, у разі невиконання їх у 
добровільному порядку, покладаються  на органи 
державної виконавчої служби

Але Закон України «Про виконавче 
провадження» передбачає кошти (виплати) та   
майно, на які не може бути звернуто стягнення: 
1) вихідну  допомогу,  що  виплачується  в  разі   
звільнення працівника;  2) компенсацію  працівнику  
за невикористану відпустку,  крім випадків,  коли 
особа під час звільнення  одержує  компенсацію  за 
відпустку, не використану протягом кількох років;  
3) компенсацію  працівнику  витрат  у зв’язку з 
переведенням, направленням  на  роботу  до   іншої   
місцевості   чи   службовим відрядженням; 4) 
польове забезпечення,  надбавки до заробітної плати,  
інші кошти, що виплачуються замість добових і 
квартирних; 5) матеріальну  допомогу  особам,  
які  втратили   право   на допомогу по безробіттю; 
6) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 
7) одноразову допомогу у зв’язку з народженням 
дитини; 8) допомогу по догляду за дитиною; 
9) допомогу  особам,  зайнятим  доглядом трьох 
і більше дітей віком до 16 років,  по догляду за 
дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності  
у зв’язку з доглядом за хворою дитиною,  а також 
іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 10) 
допомогу на лікування; 11) допомогу на поховання; 
12) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з 
обмеженням споживання продуктів харчування 
місцевого виробництва та особистого підсобного 
господарства громадян, які проживають на території, 
що зазнала радіоактивного забруднення; 13) 
дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і 
будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.  
2. Стягнення не здійснюється також із сум: 
1) неоподатковуваного розміру матеріальної 
допомоги; 2) грошової компенсації за видане 
обмундирування і натуральне постачання; 3) 
вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у 
відставку) з військової служби, служби в органах 

внутрішніх справ та Державної кримінально-
виконавчої служби України, а також грошового 
забезпечення, що не має постійного характеру, 
та в інших випадках, передбачених законом.  
       Стягнення за виконавчими документами 
не може бути звернено на такі види майна та 
предмети, що належать боржникові на праві 
власності або є його часткою у спільній власності,  
необхідні  для боржника,  членів  його  сім’ї  
та осіб, які перебувають на його утриманні.  
1. Носильні речі та  предмети  домашнього  вжитку,  
необхідні боржникові та особам, які перебувають 
на його утриманні: 1) одяг - з розрахунку на кожну 
особу:  одне літнє або осіннє пальто,  одне зимове 
пальто або кожух,  один зимовий  костюм  (для 
жінок  - два зимових плаття),  один літній костюм 
(для жінок - два літніх плаття),  головні убори по  
одному  на  кожний  сезон.  Для жінок,  крім того,  
дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль) та 
інший одяг, зношений більш як на 50 відсотків;  2) 
взуття - по одній парі літнього,  осіннього,  зимового  
та інше взуття, зношене більш як на 50 відсотків; 
3) білизна - по дві зміни на кожну особу;  4) 
постільні речі (матрац, подушка, два простирадла, 
дві наволочки, ковдра) і два особистих рушники 
на кожну особу; 5) необхідний кухонний посуд;  6) 
один холодильник на сім’ю; 7) меблі - по одному 
ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна 
шафа на сім’ю (крім меблевих гарнітурів, на які 
може бути звернено стягнення); 8) усі дитячі речі.  
2. Продукти харчування, необхідні для 
особистого споживання боржнику, членам 
його сім’ї та особам, які перебувають на 
його утриманні, - з розрахунку на три місяці.  
3. Паливо, необхідне їм для приготування їжі та 
обігрівання приміщення протягом шести місяців.  
4. Одна корова,  а у разі відсутності корови 
- одна телиця; якщо немає ні корови,  ні 
телиці - одна коза,  вівця чи свиня - в осіб, 
які займаються сільським господарством.  
5. Корм для худоби,  який не підлягає вилученню в  
кількості, необхідній для годівлі худоби до початку 
її вигону на пасовище або до збору нових кормів.  
6. Насіння, необхідне  для  чергової сівби (осінньої 
і весняної),  та не знятий урожай - в осіб,  які 
займаються сільським господарством (крім 
земельних ділянок, на які накладено стягнення).  

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ Й МАЙНО,
ЩО НЕ СТЯГУЮТЬСЯ З БОРЖНИКІВ

81

7. Інструменти,  необхідні  для  особистих 
професійних занять (швейні, музичні тощо)”. 

Альона Шардакова,
державний виконавець 

ВДВС Вінницького РУЮ

ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ 
ТА ЗМІНА ФОРМУЛЮВАННЯ 

ПРИЧИН ЗВІЛЬНЕННЯ
Згідно зі статтею 235 Кодексу законів 

про працю України, у разі звільнення без законної 
підстави або незаконного переведення на іншу 
роботу працівник повинен бути поновлений 
на попередній роботі органом, який розглядає 
трудовий спір.

При винесенні рішення про поновлення 
на роботі орган, який розглядає трудовий 
спір, одночасно приймає рішення про виплату 
працівникові середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за 
час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не 
більш як за один рік. Якщо заява про поновлення 
на роботі розглядається більше одного року не з 
вини працівника, орган, який розглядає трудовий 
спір, виносить рішення про виплату середнього 
заробітку за весь час вимушеного прогулу.

У разі визнання формулювання причини 
звільнення неправильним або таким, що не 
відповідає чинному законодавству, у випадках, 
коли це не тягне за собою поновлення працівника 
на роботі, орган, який розглядає трудовий спір, 
зобов’язаний змінити формулювання і вказати в 
рішенні причину звільнення у точній відповідності 
з формулюванням чинного законодавства та з 
посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. 
Якщо неправильне формулювання причини 
звільнення в трудовій книжці перешкоджало 
працевлаштуванню працівника, орган, який 
розглядає трудовий спір, одночасно приймає 
рішення про виплату йому середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу.

У разі затримки видачі трудової книжки 
з вини власника або уповноваженого ним органу 
працівникові виплачується середній заробіток за 
весь час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі 
незаконно звільненого або переведеного на іншу 
роботу працівника, прийняте органом, який 
розглядає трудовий спір, підлягає негайному 
виконанню.

Анна Швець,
провідний спеціаліст Вінницького РУЮ

СКЛАДАННЯ
ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

 
 Згідно з Цивільно-процесуальним 

кодексом України, позовна заява подається у 
письмовій формі.

 Позовна заява повинна містити:
- найменування суду, до якого подається 

заява;
- ім’я (найменування) позивача і 

відповідача, а також ім’я представника позивача, 
якщо позовна заява подається представником, їхнє 
місце проживання або місце перебування, поштовий 
індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

- зміст позовних вимог;
- ціну позову щодо вимог майнового 

характеру;
- виклад обставин, якими позивач 

обґрунтовує свої вимоги;
- зазначення доказів, що підтверджують 

кожну обставину, наявність підстав для звільнення 
від доказування;

- перелік документів, що додаються до 
заяви.

 Позовна заява підписується позивачем 
або його представником із зазначенням дати її 
подання.

 До позовної заяви додаються документи, 
що підтверджують сплату судового збору та оплату 
витрат на інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи.

 У разі пред’явлення позову особами, 
які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої 
особи, в заяві повинні бути зазначені підстави 
такого звернення.

 Якщо позовна заява подається 
представником позивача, до позовної заяви 
додається довіреність чи інший документ, що 
підтверджує його повноваження.

 Позовна заява, подана після забезпечення 
доказів або позову, повинна містити відомості про 
забезпечення доказів або позову.

 Позивач повинен додати до позовної 
заяви її копії та копії всіх документів, що додаються 
до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх 
осіб.

Анна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького РУЮ
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Щодня, коли йдемо по вулиці, їдемо 
у транспорті, у свята відвідуємо розважальні 
заклади, ми навіть не задумуємося, що 
увесь цей час знаходимося під «прицілом». 
Кожного з нас можна затримати чи обшукати, 
підстав для цього може бути безліч, бо як 
каже давнє прислів’я, «был бы человек, а 
дело найдется». А що коли до вас підійшли 
працівники міліції і люб’язно попросили 
пройти з ними до відділку? Тоді, головне, 
пам’ятайте: ви - чесний громадянин, поки 
у судовому порядку не буде доведено 
протилежне. По-перше, не панікуйте і не 
намагайтесь втікти; по-друге, міліціянти 
по прибутті до відділку зобов’язані 
сповістити ваших родичів, а за вашим 
проханням ще і підприємство, організацію 
чи установу, де ви працюєте або вчитеся; 
по-третє, пам’ятайте , що особистий огляд 
може проводити лише особа однієї з вами 
статі. Крім того у невідкладних випадках 
можуть підлягати обшуку і ваша сумка чи 
транспортиний засіб без вашої присутності, 
але обов’язково у присутності двох 
понятих. Під час затримання працівник 
правопорядку зобов’язаний скласти 
протокол затримання, де вказується дата, 
місце складання, відомості про вас, час 
і мотиви затримання. Якщо ви не згодні з 
протоколом, маєте право не підтримувати 
його, про це робиться відповідний запис. 
Підстав до затримання є десятки, але ми 
зупинимось на найпопулярніших: 

1) вчинення дрібного хуліганства;
2) вчинення злісної непокори 

вимогам працівника міліції або його 
публічна образа;

3) здійснення обігу наркотичних 
засобів; 

4) торгівля з рук у невстановлених 

місцях;
5) розпиття спиртних напоїв у 

громадських місцях чи поява в  нетверезому 
стані; 

6) коли є підозра, що особа 
займається проституцією.

Але навіть, коли людину затримують, 
вона все одно залишається людиною та 
має право на людське ставлення, медичну 
допомогу та не повинна піддаватись 
моральним чи фізичним знущанням. Саме 
затримання особи за адміністративні 
правопорушення не повинно тривати понад 
3 доби, або для встановлення особи - до 3 
діб, чи з санкції  прокурора - до 10 діб, але є 
маленьке уточнення: за злісну непокору чи 
образу працівника міліції можна тримати аж 
до розгляду справи суддею чи начальником 
органів внутрішніх справ. Не слід забувати, 
що згідно з Кримінально-процесуальним 
кодексом України затримання є одним з 6 
тимчасових  запобіжних заходів, серед яких 
є взяття на поруки і застава, де потрібно 
враховувати тяжкість злочину, вік і стан 
здоров’я затриманого, сімейний стан та 
місце проживання. 

Проте, як кажуть, краще не 
провокувати проблемну ситуацію, ніж 
потім її вирішувати. А як радять психологи, 
головне - не панікувати та вимагати 
дотримання своїх прав, але обережно, щоб не 
спровокувати на себе напад агресії з іншого 
боку. Крім того, обов’язкрво намагайтеся 
сповістити родичів та близьких про те, що з 
вами трапилось. Хочу побажати вам одного 
– намагайтесь не порушувати закон, щоб 
згодом не довелося випробовувати його 
розпечене залізо на собі. 

Леонід Вінницький,
член НСЖУ

АКТУАЛЬНО

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАС ЗАТРИМАЛИ 
МІЛІЦІЯНТИ
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Вопросы «Что? Где? Когда?» для валютных 
трейдеров – ежедневны

Когда 7 лет назад самая популярная 
интеллектуальная передача «Что? Где? Когда?» и 
один из крупнейших брокеров FOREX CLUB решили 
создать совместный проект – «Что? Где? Когда? на 
рынке FOREX», мало кто думал, что конкурс станет 
традиционным, а участие в нем примут десятки тысяч 
трейдеров. Тем не менее, конкурсу уже седьмой год, а 
победители за это время сумели заработать в нем сотни 
тысяч долларов.

Один из них – Виталий Примак, который в 
одном из туров конкурса «Что? Где? Когда? на рынке 
FOREX» стал победителем и выиграл $6 866. Мы 
попросили его рассказать об участии в викторине, ее 
сходстве и различии с валютным рынком.

- Виталий, скажите, чем объясняется такая 
огромная популярность конкурса «Что? Где? Когда? 
на рынке FOREX», ведь по размеру призовых и по 
количеству участников подобных конкурсов в СНГ 
никогда не было?

- Мне кажется, популярность «Что? Где? 
Когда?» среди валютных трейдеров объясняется 
просто: и на викторине, и на валютном рынке деньги 
зарабатываются исключительно собственным умом, 
эрудицией, способностью аналитически мыслить. А 
потому неудивительно, что ценители легендарной 
телеигры и трейдеры, торгующие на FOREX (от англ. 
FOReign EXchange – валютный обмен) с легкостью 
нашли себя в этом конкурсе. 

- Чем отличается торговля на рынке 
FOREX от участия в игре «Что? Где? Когда?»

- На валютном рынке трейдер все же рискует 
своим депозитом, а потому чувствует большее 
напряжение и большую ответственность за каждый 
свой шаг, каждый ответ на вопрос, который ставит 
перед ним рынок. А в «Что? Где? Когда?» игра есть 
игра – здесь ты не рискуешь собственными деньгами и 
потому чувствуешь себя более расслабленным. Хотя на 

FOREX так же есть возможность работать расслабленно 
– на демосчете с виртуальными деньгами. Но на мой 
взгляд, работа на то и работа, чтобы трудиться и 
получать за это вознаграждение.

- Что для Вас лично означает трейдинг на 
валютном рынке?

- Для меня это – образ жизни. Со временем 
любой профессиональный трейдер приучается к тому, 
что каждая его мысль должна приносить деньги. 
Большинство любит порассуждать, пофилософствовать 
о политике и экономике, но все эти разговоры уходят 
впустую. Они не приносят денег. У трейдеров - 
наоборот, каждый правильный вывод о влиянии того 
или иного события на курс валют превращается в 
доллары, евро, иены или швейцарские франки. Работа 
на валютном рынке организовывает человека, приучает 
его не растрачивать себя понапрасну, а ценить каждую 
минуту. Но самое главное – понимать, что за свой 
интеллект можно и нужно получать деньги.

- Куда Вы вложили выигранные на 
конкурсе деньги?

- Я пополнил ими депозит в FOREX CLUB 
и, благодаря собственной стратегии, сумел их 
приумножить. Считаю, что деньги делают деньги, и, 
поскольку трейдинг для меня - далеко не игра, а бизнес, 
стараюсь вкладывать в него как можно больше средств. 
И это приносит свои плоды.

- Вам нравится участвовать в конкурсе?
- Конечно! Я участвую в конкурсах FOREX 

CLUB с 2007 года и всегда с нетерпением жду нового 
тура. Мне нравится, что участие в конкурсе бесплатное 
для всех, а размер максимального выигрыша 
ограничивается только личными профессиональными 
качествами и эрудицией. Это отличная возможность не 
только проявить себя, но и дополнительно заработать 
деньги, которые можно либо потратить на себя, либо 
пустить их в оборот на валютном рынке. 

Мы, в свою очередь, рады тому, что многие и 
многие наши клиенты могут обеспечивать свою жизнь 
и достигать новых высот с компанией FOREX CLUB.

Следите за новостями на страничке 
Винницкого представительства компании. 

http://www.fxclub.org/filials_vinnica/

Представительство Forex Club в 
г.Винница:

ул. Козицкого, 38,
тел. 69-12-80, (067)44-74-096

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОТ КОМПАНИИ FOREX CLUB
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Еще Геродот заметил, что три части Света 
- Азия, Европа и Ливия (Америка и Австралия 
в те времена были еще неизвестны) названы 
женскими именами. Названия славянских 
земель (Славия, Словакия и Словения) также 
произошли от женского имени Слава. Прежде, 
чем анализировать происхождение имени 
Слава, вспомним, что согласно теории языковых 
семей, все индоевропейцы когда-то находились 
в едином языковом пространстве. В какой-
то степени европейцы и в настоящее время 
находятся в едином языковом пространстве 
– обмениваются словами. Некоторые слова, 
например, “аэроплан” – остаются навсегда, 
некоторые, например, “перестройка” – являются 
однодневками. Таким образом, любое слово 
одного из европейских языков могло быть 
использовано для формирования словарного 
запаса любого другого европейского языка. 
ДОХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ СЛАВЯН

Известный исследователь 
дохристианских верований славян (в частности 
украинцев) Митрополит Илларион (в миру – 
Иван Огиенко) писал: “Наші Боги – це не біси, 
не ідоли, але наші предки”. Слава – эпоним 
(давшая имя) Славии, Праматери славян. Тайну 
происхождения ее имени необходимо искать в 
дохристианских верованиях нашего народа.

То, что “слава создания религии 
человечества [монотеизма] принадлежит 
семитической расе” (цитируется по книге 
Эрнеста Ренана “Жизнь Иисуса”) – миф. У 
европейцев была своя, несколько отличающаяся 
от семитской, но тоже монотеистическая, 
концепция сотворения Мира и происхождении 
человека. Люди – потомки Адама – не 
единственная раса разумных существ, 
населяющих Землю. Согласно Библии: “Когда 
люди начали умножаться не земле, и родились у 
них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей 
человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жены, какую кто избрал” (Быт. 6:1-2). 
Церковь не дает однозначного пояснения, кто же 
такие сыны Божии, но на этот вопрос отвечают 
скифские легенды: у верховного божества и 
дочери реки родился сын, у которого, в свою 
очередь, было три сына (Геродот, «История». 

IX:5). Вторая легенда говорит о детях Ехидны 
и Геракла Скифских (не надо путать с греческой 
Ехидной – полуженщиной-полузмеей и 
греческим Гераклом – перекаченным сыном 
Зевса). В двух скифских легендах говорится о 
том, что сыны Божии – это скифы, т.е. европейцы. 
Если мы верим в явление Христа народу, то 
должны верить в существование сынов Божиих 
и в их браки с дочерьми человеческими. Если не 
верим, то и первое, и второе необходимо отнести 
в область легенд или мифов. 

И семитская, и европейская теории 
о происхождении Мира основаны на 
существовании Единого Бога Первотворца. 
Семитам удалось не только сохранить, но и 
развить концепцию Единого Бога. Священная 
книга евреев – “Танах”, включающая в себя 
“Тору” (Пятикнижье Моисея), которая легла 
в основу Ветхого Завета, так же как и Коран, 
представляют собой законченные религиозные 
концепции, изложенные философами-
богословами. 

Европейцы на новых землях утратили 
понятие Единого Бога. Греки, пришедшие на 
Балканы вместе с Энеем, провозгласили культ 
силы. Стариков – хранителей исторической 
памяти народа и его традиций, убивали. 
Греки – это общее название группы народов, 
пришедших на Балканы. У каждого из народов 
была своя легенда о сотворении Мира. Схожие 
в целом, они отличались деталями и именами 
предков. Возрождалась греческая философия и 
поэзия на основе отрывочных знаний. Греческие 
философы так и не дошли до целостной 
религиозной концепции, а греческие поэты 
создали сказочные царства богов. Греческий 
Олимп – это христианский рай, в который, 
согласно греческим мифам, попала кучка 
избранных, которых греки называли богами. 
Подземное царство Аида – это христианский 
ад (пекло), в который греки поместили души 
всех остальных. Подводное царство Посейдона 
– это рай моряков. Моряки – это особая каста 
со своими обычаями, в том числе и обычаями 
погребения. Индийские веды – это поэтические 
произведения, восхваляющие сначала Единого 
Бога, а впоследствии сонм богов. 

СЛАВИЯ, ПРАМАТЕРЬ СЛАВЯН
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Единственные из европейцев, кто 
сохранил монотеизм, – это скифы. По Геродоту 
скифы поклонялись Единому Богу, капище 
которого выглядело в виде холма с воткнутым в 
его [холма] вершину большим железным мечом. 
Отсюда и ассоциация Единого Бога скифов с 
богом войны, но, если посмотреть на капище 
скифов другими глазами, то мы увидим не 
просто курган, а курган, увенчанный символом 
христианства - Святым Крестом. Славяне, 
один из народов Скифии, по свидетельству 
византийского историка 
Прокопия Кесарийского, 
в середине VI в. н.э. 
поклонялись Единому Богу 
– Творцу Молний, которому 
приносили в жертву… быков, 
коров и прочую живность. 
Часть “жертвенных” 
животных поедалась самими 
жертвователями, а часть 
раздавалась убогим. 

ПРАМАТЕРЬ СЛАВЯН. 
Собственные имена не 

переводятся, но Ева (Давшая 
Жизнь) – это не совсем имя, 
это понятие такого же уровня, 
как “Праматерь” или “Родина”. 
Жизнь (Давшая Жизнь) по-
английски – лив (life). Во 
времена Геродота Африка 
называлась Ливией, а Ливия, 
Сирия и Израиль – Финикией. 
Мы уже говорили о том, что 
в традициях разных народов 
произносить одинаковое 
слово по-разному. Если немцы 
произносят название реки 
Лаба, как Эльба, то название 
страны Ливия они произнесут, 
как Ольвия. Праматерь – это 
“Давшая Жизнь первой”. Один по-славянски 
– это аз, а жизнь (Давшая Жизнь) – лив, тогда 
аз+лив = eslavo. Именно так произносится имя 
“славянин” по-испански и по-португальски. 
Если Эльба = Лаба, то Эславо = Слава.   

Вода – это жизнь. Еврейское имя “Хава” 
(жизнь) созвучно с латинским словом “вода” 
(aqua – аква); латинское слово вита (vita) созвучно 
со славянским словом “вода” и английским 

словом “вота” (water); имя Праматери славян 
“Слава” созвучно с украинским словом “злива” 
(дождь); арабский вариант имени Слава (Ливия), 
является корнем русского слова “ливень”. 

Праматерь скифов – Дочь Реки. Дочь по-
испански иха (hija), река по-ирански – дон, по-
староукраински – дунай, тогда ихо+дон=Ехидна. 
Ехидна Скифская – Дочь Реки. В греческой 
мифологии присутствуют сюжеты,        связанные 
с водой. Афродита (Венера-Venus-Винница) – 
пенорожденная, т.е. Дочь Моря.  Зевс (Верховное 

божество), влюбившись в Данаю, явился к ней в 
виде золотого дождя, после чего Даная родила 
сына Персея. 

Таким образом, Ливия-Ольвия-Славия 
– Праматерь славян – сынов Божиих, эпоним 
(давшая имя) земли Славия. Венера-Venus-
Финикия – первенец (первая дочь) Славы, 
Праматерь ванов-венетов. 

Игорь Роптанов
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Ви тільки уявіть собі: теплий тихий 
вечір, дружна весела компанія, застільні 
пісні й апетитний запах шашлику, що лине 
від багаття… Жоден справжній виїзд на 
природу, на дачу або похід не обходиться 
без приготування м’яса на вогнищі. Тим 
паче, що ця страва має багатовікову історію. 
Саме слово «шашлик» походить від 
тюркського «шиш», що означає в перекладі 
«крутити», а у татар - «спис», тобто «щось, 
приготоване на рожні». Ну а шашлик, яким 
ми його знаємо сьогодні, - шматочки м’яса, 
нанизані на шампур, - це їжа давніх воїнів. 
Вони, ідучи в похід, брали з собою шматки 

м’яса, поклавши їх у бурдюки з вином. 
Вино скисало, перетворюючись на оцет, 
і м’ясо таким чином довго зберігалося, а 
заразом і маринувалося. Потім його було 
достатньо нанизати на шаблю або спис і 
обсмажити на багатті. 

Дві основні переваги шашлику 
зачаровують і дотепер: це, по-перше, 
неповторний смак і аромат диму; а, по-
друге – сам ритуал, процес приготування 
на природі, подалі від повсякденної 
міської марноти. На сьогоднішній день, 
коли говориш шашлик, розумієш свято 
або пікнік на свіжому повітрі в колі 
сім’ї чи в компанії з близькими друзями. 
Саме тому й пориваємося щосили за 
місто, ледве потечуть перші струмки. 
Приготування шашлику – це цілий ритуал 
і мистецтво в наші дні. І в кожного він 
свій, з власними секретами та «фірмовими 
методами», перераховувати які можна до 
безконечності. Тому коротко зупинимось 
на основних правилах його приготування, 
які можуть стати в нагоді і вам.

Маринувати продукти необхідно 
в емальованому, глиняному або скляному 

посуді. Не можна замочувати і готувати 
м’ясо в алюмінієвій каструлі: окиси 
цього металу, вступаючи у взаємодію з 
продуктами і рідинами, псують смак та 
шкодять здоров’ю.

М’ясо і риба, які ви хочете запекти 
на рожні або решітці, повинні бути тільки 
першої свіжості. М’ясо слід брати молоде 
і соковите.

Не слід готувати шашлики із 
замороженого м’яса. Таке м’ясо не має 
і третини тих поживних речовин, що 
містяться в свіжому. Як би ви його не 
готували, воно все одно залишиться 

жорстким, а якщо і пом’якшає, то буде 
позбавленим смаку. Якщо м’ясо все ж 

приморожене, то його необхідно повністю 
розморозити, перш ніж запікати, і дати 
йому полежати певний час.

Якщо сумніваєтеся в ніжності 
купленого м’яса, додайте в маринад 
кислоту (але тільки не оцет),- наприклад, 
вино або сік: лимонний, апельсиновий, 
гранатовий, кисломолочні продукти.

При маринуванні шашлику м’ясо 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТУВАТИ 
ШАШЛИК
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пересипають крупною сіллю (вона вбирає 
все в себе і не дає сік).

Решітку або шампури краще 
змастити олією і попередньо нагріти. 
Шампури вибирайте з товстої міцної 
краще нержавіючої сталі (завтовшки 2 
мм, а не 0,7-1,2 мм), щоб з часом вони не 
заіржавіли, не гнулися під вагою м’яса і не 
прокручувалися. М’ясо під час готування 
час від часу потрібно поливати жиром або 
сумішшю води з лимоном.

Шашлик потрібно готувати на 
відстані 15 см над розжареним вугіллям, 
мангал бажано використовувати чавунний.

Не рекомендується овочі смажити 

разом з м’ясом, тому що овочі згорять, 
а м’ясо може за короткий час і не 
просмажитися.

Щоб м’ясо чи риба вийшли більш 
соковитими, зверху на теплий шашлик 
можна покласти шматочок вершкового 
масла.

Не треба робити занадто великі 
шматки м’яса. Шматок повинен бути 
товщиною приблизно 2-2,5 см, інакше 
він просто не просмажиться. Нанизувати 
м’ясо на шампур потрібно вздовж волокон, 
шматки подрібніше – з країв шампура, а 
ті що побільше – всередині (там більше 
жару).

Класти шампури над вугіллям 
треба щільно один до одного – це зберігає 
дим, який коптить м’ясо.

Слідкуйте, щоб шматки м’яса 
не звисали і не бовталися. А між ними 
покладіть кілечко цибулі або солодкого 
перцю. “Прошарок” треба покласти так, 

щоб його не було видно. Часто там, де 
шматки стикаються один з одним, м’ясо 
погано просмажується. Відокремлюючи 
шматки один від одного, ви рівномірніше 
обсмажите шашлик.

Не можна готувати шашлик 
на багатті з ялини, ялиці, сосни, 
модрини, клена, вільхи, ясена, тополі, 
осики, горобини, верби, в’яза й акації. 
При згоранні цих дерев виділяються 
канцерогенні речовини, які потрапляють 
в їжу. Мінімальна шкода, яку завдадуть 
такі дрова, - шашлик вийде несмачним і з 
неприємним запахом. Ідеальним «паливом» 
вважаються сухі фруктові дерева. Абрикос 
додає м’ясу ніжний аромат і солодкуватий 
смак. Яблуня – гарний матеріал для вугілля. 
Слива має гарну горючістю і дає стійкий 
жар. Досить підкинути до будь-яких дрів 
кілька вишневих полін, і м’ясо просочиться 
неймовірним ароматом! На думку фахівців, 
все ж кращими для шашликів є дрова з 
сухої виноградної лози.

Не рекомендується користуватися 
для розпалювання вугілля бензином, гасом 
і т.п. Страва буде безнадійно зіпсована 
запахом хімії.

Готовність шашлику перевіряється 
акуратним надрізом. Якщо сік прозорий – 
можна подавати на стіл. Якщо рожевий - 
м’ясо ще не готове. Якщо соку немає – ви 
пересушили шашлик.

І останнє, на що хотілося б 
звернути вашу увагу. Не забувайте, що 
найголовніший секрет у приготуванні 
шашлику – це хороша компанія і відмінний 
настрій! Адже виїжджаємо ми на природу 
не лише поїсти шашлик, а, в першу чергу, 
для того, щоб зустрітися з друзями, 
поспілкуватися і весело провести час!

А тому бажаю вам веселих пікніків 
та смачних шашликів!

Підготував Олександр Самойленко

М’ясо і риба,
які ви хочете запекти
на рожні або решітці,

повинні бути
тільки першої свіжості.
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Якщо свобода для тебе - головна заповідь твого життя, а безлад в квартирі (і не 
тільки) є запорукою твого існування, тоді наступні правила, це невід’ємна частина цього 
так званого життя:

1. Що стосується їжі, то її ніхто ніколи не готує, а у супермаркетах продукти 
обираються не за якістю та корисністю, а лише відповідно до терміну їх придатності. 
Бажано, щоб продукти були напівфабрикатами - лише розігріти, а не готувати. 

2. Прибирання. Раз на рік проводиться очистка холодильника. Все, що зацвіло, 
ожило і дивиться на тебе великими очима – безсердечно викидається.

3. Шкарпетки простіше купити, ніж після прання знайти однакову пару.
4. Розвішувати одяг потрібно на дверях та широких поверхнях, щоб потім не 

довелося прасувати.
5. Дуже важливо стежити за чистим посудом. Тобто діставати його лише в 

екстреному випадку - приходу 
гостей. 

6. Пил найкраще 
прибирати пилососом. З будь-
якої поверхні. Або не прибирати 
взагалі – сам щезне серед 
мотлоху.

7. Ліжко самотнього 
чоловіка прирівнюється до 
робочого кабінету:величезне і 
обладнане за останнім словом 
техніки( попільничкою, 
доступом до телевізора, 
ноутбука, DVD плеєра, 
радіоприймача, улюбленої 
книги/журналу, зарядним 
пристроєм для мобільного 
телефону, улюбленими 
джинсами і футболкою, та 
великою чашкою з вчорашнім 
чаєм. 

8. Постільна білизна 
міняється з наближенням 
чергового побачення або по 
мірі накопичення критичної 
кількості крихт та сміття.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 
ХОЛОСТЯЦЬКОГО ЖИТТЯ
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У вересні виповниться 15 років з дня, 
відколи заслужений працівник освіти, полковник 
служби цивільного захисту Микола Григорович 
Говорущак очолив Вінницьке вище професійне 
училище цивільного захисту — єдине в 
Україні, де готують молодших спеціалістів з 
організації та техніки протипожежного захисту, 
навчають десяткові робітничих професій 
пожежно-рятувального напрямку. А 7 травня 
Миколу Григоровича, як ювіляра, вітають у 
день народження рідні, близькі й друзі. До них 
приєднуються від ветеранів, співробітників і 
працівників служби — Володимир Григорович 
Новак.

Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людські повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

Вітаємо!
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03 травня зустрічає свою 57-у весну член Спілок народного 
мистецтва та журналістів України, заслужений діяч мистецтв 
України, директор Вінницького літературно-меморіального музею М.   
Коцюбинського Федір Васильович Панчук.

Щиро вітаємо з днем народження — нових Вам творчих здобутків, 
родинного затишку і здійснення мрій і задумів.

Молодіжна організація журналістів,
колектив редакції журналу “Вінниця”

Вітаємо!
Федору Панчуку

Художник малює картини у тиші.
В кімнаті панує лиш творчості дух
І музика крапель, що стука по криші,
Його надихає. І порухи рук
Зображують райдугу, сонце і вітер.
Легенькі хмаринки пливуть в височінь.
І серце радіє, і птахи співають - 
Художник малює картини в тиші.
І зрідка заходять прості перехожі
В музей, де працює художник.
А в нього квітки — на справжні так 

схожі,
І справжній цвіте подорожник.
Портрети бабусь і дівчаток маленьких,
Немовби живі, вдивляються в нас,
Говорячи: “А нас створив художник,
І може він намалювати вас”.
Таке бажання є, але піду я - 
Не буду заважати Панчуку.
Хай зобразить і райдугу, і сонце,
А я ... пізніше, ще колись зайду.

Лілія Майданська
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Зустрічаємо 66-у весну Великої Перемоги. Нам є що згадати і чим 
пишатися: після жорстокого воєнного лихоліття підняли з руїн народне 
господарство, відбудували міста і села, виховали нове покоління, яке нераз гідно 
представляло і представлятиме Україну на світовій арені в різних галузях науки, 
культури та спорту.

Вшануймо в ці світлі травневі святкові дні всіх тих, хто не повернувся до 
рідної домівки з поля боя, хто ще недавно був разом із нами, але не дожив до 
сьогодні. Вшануймо і пом’янімо — земля їм пухом!

А нині здрастуючим — мирного неба, родинного затишку, всіляких 
гараздів, поваги і вдячності як від дітей та онуків, так і від усіх співгромадян й 
Української держави в цілому.

Володимир Пилипович Мороз,
голова Ради Вінницької районної організації

ветеранів України

Øàíîâí³
âåòåðàíè âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿,

ñîëäàòñüê³ âäîâè òà ä³òè â³éíè!
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Продовжується конкурс

“ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”
на найкращий віршований та прозовий твір.
ÂIÄÇÍÀ÷ÅÍI Â ÊÂIÒÍI ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑI

Анастасія Коломієць, студентка 
з с. Лука-Мелешківська Вінницького 
району

             МІСЯЦЮ

А місяць повен до країв,
Із його чаші золотої
Біжить вертепний херувим
У подарованнім вінкові.
Летять роки, летять гаї,
Летять поля, дуброви голі.
А місяць ... ні.
А місяць — ні.
Він завжди повен,
І завжди повінь
У його чаші золотій.

Я бачила сьогодні, мабуть, місяць.
Чи янгола?
Одягнений він був у білі крила.
Чи я була?
Він був чумацькошляхоплетом
У небі сім.
А я, мабуть, була поетом - 
Рими сію.
Я бачила сьогодні, мабуть, місяць.
Чи янгола?
Бо звісив білі низько -
До ямба аж.

Каріна Крістя, дев’ятикласниця 
Малочернятинської ЗОШ І-ІІІ 
ст., представниця гуртка юних 
поетів і прозаїків “Первоцвіт” 
(керівник Валентина Лінійчук) 
Старокостянтинівського районного 
Центру дитячої творчості, що на 
Хмельниччині

ДО РОКОВИН ПЕРЕПОХОВАННЯ 
ПОЕТА

Дивлюсь на світлину Шевченка,
Що в класі висить на стіні.
Про нього колись моя ненька
Журливі співала пісні.

Про того простого хлопчину,
Що зріс і великий мав дар:
Для всіх поколінь України
Дав книгу, що зветься “Кобзар”.

У ній він то ніжний, то гнівний -
Я бачу всі муки його.
І гордий, нескорений, вільний,
Як дух у народу свого.

Пишаюсь, що славне Поділля
Відвідав великий поет,
Безкрає вкраїнське привілля
Прославив на весь білий світ.
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Конкурс триває до вересня 2011 року. Рукописи подаються 
(надсилаються) за адресою: ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ” 

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

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

Голова Молодіжної організації 
журналістів Віктор Рудь та член 
МОЖу Роман Крохмалюк вітають 
відзначених у березневому етапі 
конкурсу “Літературний бриз”. Ними 
стали шанувальники красного слова 
Дмитро Кушнір та Наталія Гуйван.

Щиро вітаємо!

ÏÀÐÒÍÅÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:
Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ 
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-

ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÈÉ 
ÌÓÇÅÉ

Ì. ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ



94

Ясмин (жасмин): 01 – 14 травня. 
Товариські песимісти. Під час будь-якої 
бесіди вони, як правило, непомітно для 
інших опиняються в центрі уваги. В компанії 
створюють безпосередню і веселу обстановку. 
Присутні завжди вважають, що у ясмина відсутні 
проблеми і він спроможний виконати будь-

яке завдання. І лише найближчі люди можуть 
знати про його вразливість і сентиментальність. 
Підсвідомо він не чекає подарунків од долі. 
У родинному житті понад усе цінує свободу 
і незалежність. Терпіти не може домашніх 
обов’язків, хоча і родина для нього - святе. 
Діти – найбільша радість, з ними у ясміна 
чудовий контакт. Питанням виховання приділяє 
неабияку увагу. В шлюбі часто зневірюється 
в силу підозріливості та упереджень. Не 
матеріаліст, але може непогано заробляти, бо не 
боїться ніякої роботи й отримує заохочення від 
керівництва, яке цінує його за гостроту думки, 
аналітичний розум й інтелігентність. 

Каштан: 15 – 24 травня. Мають 

підвищене почуття справедливості,  борються 
за правду будь-якими засобами, що іноді не 
подобається навіть друзям. Брак гнучкості в 
спілкуванні призводить до частих розчарувань 
у житті. Вимагає простору через надлишок 
сил та енергії. Друзів має небагато. Однолюб. 
Невпевненість у собі заважає знайти особисте 
щастя – партнер не розуміє  його, а це дратує. 
Натомість каштан страждає, хоч і в незалежній 
гордовитій позі. У шлюбі надійний і вірний. 
Для нього важливі співчуття, розуміння, віддане 
оточення – від цього залежить його доля. Для 
людей знаку каштана властиві спостережливість 
і передбачуваність. Вони не вперті і не мають 
матеріальних проблем. Вибачливі та не схильні 
до аморальних вчинків. 

Ясен: 25 травня – 03 червня. 
Честолюбні й гоноровиті в усьому, що торкається 
їхнього успіху. Живий імпульсивний характер, 
яскравість, гордість й інтелігентність зазвичай 
притягують людей, але ясен намагається бути 
на голову вищим від юрби, він владно схиляє 
друзів до своїх вимог і звичок. Спілкуватися 
з ним не надто легко, бо для досягнення мети 
не рахується з інтересами найближчих людей. 
Особливо успішний в родинному житті: рідко 
помиляється у виборі; буває, що одружується 

й кохаючи й за розрахунком. Любить, щоб 
про нього турбувалися, не посягаючи на 
незалежність. Особистість непересічна, нераз 
досягає сяючих вершин, але часто-густо відверто 
грає з долею. Його думки оригінальні, розум 
ґрунтується на інтуїції, фантазія нестримна.

Далі буде...

ДЕРЕВНИЙ КАЛЕНДАР
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ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍ²

ÊÎÍÒÎÐÈ
ÌÊÏ ÆÅÊ ¹1 - 35-91-38

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹2 - 26-36-55

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹3  - 

35-91-38, 53-42-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹5  - 61-74-14

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹6  - 51-15-19

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹7  - 51-13-53

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹8 - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹10 - 46-71-18

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹12  - 43-32-15

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹13 - 53-44-77

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹14  -

26-36-55; 35-82-47

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹15  - 66-42-74

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹16  - 50-94-58

ÌÊÏ ÆÅÊ ¹18  - 

27-87-82; 66-88-23

ÏÏ «ÌÅØÊÀÍÅÖÜ» -  

43-10-05; 35-92-83

ÏÏ «ÌÀÉÑÒÅÐ ÊÏ»  - 46-94-72

ÒÎÂ «ÅËÀÑ–ËÒÄ» ÆÅÊ ¹23  -

27-64-63

ÒÎÂ «ÅÍÅÐÃÎÀÃÐÎ²ÌÏÅÊÑ»

ÆÅÊ ¹25 - 

65-69-50

ÒÎÂ ÂÊÔ «ÁÓÄÌÀØÏÐÎÄ»

ÆÅÊ ¹26 - 

63-20-03

ÒÎÂ ÆÅÊ «ÓÞÒ»  - 57-00-45

ÒÎÂ «ÍÀØ Ä²Ì»  - 46-43-34

ÄÓ ÊÅÂ  - 59-68-74

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

vinnicya@mail.ru

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 1 - 

Õìåëüíèöüêå øîñå, 96,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 2 -

âóë. Êè¿âñüêà, 68,

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

Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ¹ 3 -

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, áóä.18,

òåë.: 27-75-89; 55-43-78

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 1 - 

âóë. Êîçèöüêîãî, 1, òåë.: 35-02-72

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ ¹ 3 - 

âóë. Êîñìîíàâò³â, 30, òåë.: 46-08-18

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 1 - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÏÎËÎÃÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ¹ 2 - 

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

Ì²ÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÖÅÍÒÐ ÌÀÒÅÐ² ² ÄÈÒÈÍÈ - 

âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138,

òåë./ôàêñ 68-70-10; 68-70-01 

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

- âóë. Êåëåöüêà, 68, òåë.: 51-32-79

ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÈÉ ÊË²Í²×ÍÈÉ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ - 

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ

ÄÈÒß×À ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ - 

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

Ë²ÊÀÐÍ²
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