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13 січня відзначив день народження 

Вапельник Дмитро Сергійович. 
Рідні, друзі та колеги щиросердно вітають 

його із цим святом та бажають щастя успіхів на 
життевому шляху.

29 січня відзначив день народження Віктор Рудь.
У цей святковий день бажали йому щастя, сімейного 

благополуччя, міцного здоров’я, творчої наснаги та щоб 
перешкоди не траплялися на життєвому шляху.

З найкращими побажаннями,
колектив редакції журналу “Вінниця”

Редакція журналу „Вінниця” 
5 лютого вітає з днем народження 
Гасюк Наталію Петрівну.

Нехай у вашому домі завжди буде 
благополуччя, достаток та радість і 
здійснюються усі заповітні мрії. 

Хай з подихом холодної зими
Приходить щастя, стукає в віконце,
І його в душу пропусти,
Щоб зігрівало наче сонце!
Хай день дарує усмішку завжди,
А вечір - затишок й палке кохання,
І щоб завжди в близькому крузі
Були любов і вірні друзі. 

Молодіжна організація журналістів, 
колектив редакції журналу „Вінниця”,      
25 січня вітали Андрія Івановича 
Марусича з днем народження.

Від усієї душі і від щирого серця 
бажають йому міцного здоров’я та любові 
і щастя по вінця.

Â³òàºìî!



3 лютого святкує свій день народження Галина 
Петрівна Мауріна.

В цей день її вітають Вінницька обласна Спілка 
офіцерів України, редакція журналу „Вінниця”, люблячий 
чоловік та діти.   

Тереса Феліксівна СЛАВІНА зустрічає свій 
день народження 04 лютого.

Її віншують чоловік, син, друзі, колеги й 
студенти з ВДПУ та члени Спілки офіцерів 
України, Молодіжної організації журналістів, 
колектив редакції журналу „Вінниця”.

Хай квітнуть для Вас квіти,
Починаючи із лютого,
Хай радують усі дорослі й діти –
Із сьогодення до майбутнього!
Нехай буяє і щастить,
Нехай росте й палахкотить
В коханні й щасті кожну мить!

Платон Анатолійович Литвинюк, директор 
мережі магазинів “Маркет-18” 25 січня святкував 
свій день народження, з чим його й вітають 
завідувачка магазину Яна Бойко та колектив, який 
вона очолює.

25 січня відзначив свій день народження Лукашенко 
Володимир Борисович.

Із цим святом його вітає колектив редакції журналу 
„Вінниця” і бажає йому сили, здоровя та довгих літ щастя.

ПП
меремер ж
свійвій
завіду
вона 
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20 лютого 1902 року Вінницька міська дума вирішила „покласти початок міській публічній 
бібліотеці імені Гоголя” – з нагоди 50-річчя з дня його смерті. Проектував будівлю видатний 
вінницький архітектор Г. Г. Артинов. Завершили її 05 лютого 1906 р., але ще продовж року 
тривало облаштування закладу, про що дбала перша бібліотекарка К. С. Вознесенська, яка цю 
посаду обіймала до 1919 року.

15 лютого 1097 р., або 105 років тому, Вінницька міська Гоголівська бібліотека прийняла 
перших відвідувачів. Її фонд складався з 6 400 примірників. Книги іншими, крім російської, 
мовами отримували лише за офіційним дозволом, а за користування взагалі літературою треба 
було платити, додому книги видавали під заставу. За невчасне повернення чи пошкодження 
примірників стягували штраф.

У пореволюційний час Гоголівська бібліотека стає центральною окружною, до її фонду 
надходить література з розформованих навчальних закладів, націоналізованих приватних 
зібрань.

У 1925 р. бібліотеці присвоїли ім’я К. А. Тімірязєва, з 1930-го до її складу включили науковий 
відділ, створений на базі ліквідованої книгозбірні ВУАН у „ Мурах”.

За часів німецької окупації варварськи було знищено понад 300 тис. книг. У 1952 р., коли 
бібліотеку очолив Герой Радянського Союзу І. М. Філіповський, розпочалася відбудова і 
реконструкція закладу. Із 1966 р. бібліотека носить статус наукової. У березні 1974 р. директором 
бібліотеки призначили А. Й. Лучка, досвідченого фахівця бібліотечної справи, згодом – заслужений 
працівник культури України.

   На сьогодні Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 
обслуговує десятки тисяч читачів, а, зокрема, її фонд складається з близько мільйона документів 
на різних носіях інформації понад 40 мовами світу, тут працює Інтернет-центр.           

Олекса Славин,
член НСЖУ

ДО 110-РІЧЧЯ
ГОЛОВНОЇ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЧЧИНИ



6

Як можна зробити унікальним навіть 
найпростіший дарунок дівчині? Що подарувати 
дівчині на початку стосунків? Кожному 
чоловікові, напевно, доводилося відчувати себе, 
немов на лезі ножа, вирішуючи ці питання. Ось 
і бігають закохані по магазинах напередодні 
загальноприйнятих свят або особистих 
пам’ятних дат. На самому початку стосунків 
уникайте дорогих і дуже особистих дарунків. 
Перші тижні знайомства іронічно іменують 
«цукерково-букетним періодом», окреслюючи 
круг прийнятних презентів. Але врахуйте, що 
ваш знак уваги повинен принципово відрізнятися 
від стандартного набору. Наприклад, одна велика 
і свіжа троянда виглядатиме більш достойно, ніж 
прикрашений блискітками і стрічками строкатий 

букет. Не даруйте цукерок у стандартних 
коробках, а спробуйте надати їм оригінального 
вигляду: купіть солом’яний кошик або тарілочку, 
красиво викладіть улюблені солодощі вашої 
дівчини, упакуйте в подарункову обгортку і 
перев’яжіть стрічкою (все це можна придбати в 
будь-якому магазині подарунків або попросити 
загорнути прямо там). Продаються і  готові 
«букети» з цукерок, оригінальні композиції з 
рафаелок або різноманітні шоколадні фігурки.
Також на  початку знайомства не впускайте шанс 
якомога більше дізнатися про дівчину. Звертайте 
увагу на її вислови, звички, непомітні на перший 
погляд дрібниці, що говорять про її характер, 
інтереси, схильності. Придивіться до того, як вона 
ставиться до прикрас, чи цікавиться технічними 
новинками, що за парфумерія на її туалетному 
столику, які книги на полицях. Спостерігайте, 
які речі й чому привернули її увагу. Ці вчасно 
помічені деталі обов’язково допоможуть у виборі 
кращого дарунку для дівчини, котрий зворушливо 

і ніжно повідає їй про ваші почуття.
Коли ваші стосунки вже досить серйозні, 

і ви готові до більш значущих подарунків для 
коханої, тоді, вирішуючи, що подарувати, не 
забувайте про таємний сенс. Хай головним 
стане не практичне призначення дарунку, а 
процес його вибору, підготовки і дарування. 
Не обмежуйтеся подарунками на календарні 
свята, придумайте власний день лише для 
двох,- наприклад, день знайомства або першого 
побачення, котрий можна відзначати яким-
небудь невеликим оригінальним презентом. Але 
не зловживайте предметами побуту, інтер’єру 
і догляду за собою, оскільки вони можуть бути 
сприйняті, як якесь форсування ваших стосунків 
і посягання на особистий простір. Поки ж 
даруйте милі дрібниці, призначені виключно 
для неї, для її задоволення і насолоди. Уникайте 
банальностей: замість готового спа-набору з 
парфумерного магазину самостійно підберіть 
декілька красивих флакончиків для прийняття 
ванн, прикладіть до них ароматичні свічки, диск 
з релаксаційною музикою і улюблену шоколадку 
- такий зібраний з турботою і ніжністю дарунок 
для дівчини буде набагато ціннішим. У вибрану 
рамку для фото вставте знімок того місця, 
де ви, скажімо, разом зустріли світанок або 
вперше поцілувалися. Не забувайте, що в наш 
меркантильний час, коли все можна купити, 
стають особливо цінними індивідуальний підхід, 
фантазія і присвячений коханій вільний час. Існує 
величезний вибір оригінальних подарунків для 
дівчат, але, перш ніж їх дарувати, переконайтеся 
в її широкому світогляді та в схожому із вашим 
почуттям гумору - лише тоді чашки, футболки, 
наплічники із кумедними надписами будуть 
достойно оцінені. Придумайте, якими словами 
супроводжуватимете подарунок, щоб підкреслити 
його індивідуальність, присвятити його лише їй.

Не бійтеся виглядати смішно або в 
безглуздій ситуації! Увага до деталей, творчість 
і фантазія допоможуть вам просто і яскраво 
розповісти про своє кохання. Звичайно, завжди 
є ризик «промахнутися» з дарунком дівчині, але 
якщо ваша кохана зрозуміє, що ви дуже-дуже 
старалися і думали про неї, вона, без сумнівів, 
буде вдячною!

Віктор Рудь,
член МОЖу

ЩО І ЯК ДАРУВАТИ ДІВЧИНІ
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Каждый год при приближении 
праздников у нас поневоле начинают 
подергиваться глаза, наблюдается 
небывалая активность мозга и, - чем ближе 
к празднику, тем сильнее паника. 

Что подарить любимым, друзьям, 
близким, коллегам? Вспомните, сколько 
раз вы тратили огромное количество 
времени в походах по магазинам, а потом 
покупали что-то вроде «сойдет». И чем 
ближе к празднику, тем это «сойдет» все 
менее полезное и все более банальное. 
Как можно подойти к этому вопросу 
творчески, потратить минимум времени и 
получить максимум отдачи от радости при 
получении подарка? В этом вопросе очень 
помогают подарки с фотопечатью. Подарки 
такого типа имеют ряд преимущств:

- они всегда сугубо индивидуальны,
- они очень быстро выполняются,
- они более чем оптимальны в 

соотношении цена-оригинальность,
 - требуют от вас минимального участия 

(10 м инут на оформление заказа и ваше 
изображение),

 - кроме индивидуальной картинки 
вы выбираете сувенир, на котором 
производится печать.

Для примера: на День влюбленных 
вы можете заказать пазл с фотографией 
вашей любимой в форме сердца и весело 
провести время вдвоем, складывая его. Вы 

можете заказать набор чашек для двоих 
с вашими любимыми фотографиями или 
просто теплыми словами. Вообще, спектр 
подобных подарков, как мы уже говорили, 
довольно широк.

Что касается приближающихся 23 
февраля и 8 марта, тут есть отличный 
выход из ситуации, как поздравить коллег 
на работе, одногруппников, словом - 
заказать каждому что-то особенное. В 
этом случае, поскольку подарков много, 
они обойдутся вам в разы дешевле за счет 
оптовой закупки. Таким образом, подарки 
с фотографиями и индивидуальными 
изображениями - это быстро, экономно и 
всегда очень приятно.

Екатерина Барбалат,
Полиграфия ”Сolorit”,

(0432) 69-33-09,
www.colorit.vn.ua

ПОДАРКИ ОТ “COLORIT”
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА - одно из самых 
быстроразвивающихся и перспективных 
направлений на рынке рекламной индустрии, 
которое помогает продвижению новейших 
товаров и услуг.

Банеры и рекламные щиты, которые 
установлены на улицах городов и вдоль 
автомобильных дорог - красочные и 
запоминающиеся, имеющие большой формат 
и работающие на Вас 24 часа в сутки - 
самый оптимальный способ заявить о своем 
бизнесе.

Одним из главных достоинств наружной 
рекламы является широчайший выбор  форм 
исполнения. Качественно и профессионально 
выполненная наружная реклама всегда 
обращает на себя внимание и остается в 
памяти потенциальных потребителей.

Наружная реклама работает столько 
времени, сколько на нее обращают внимание, 
именно поэтому все должно быть выполнено 
безупречно. При помощи этого вида рекламы 
Вы можете за короткий промежуток времени 
рассказать о своих новинках, акциях и 
услугах большому количеству потенциальных 
потребителей.

Наружная реклама помогает 
заинтересовать новых клиентов и делает Ваш 
бренд популярным и узнаваемым.

Рекламно-производственное предприятие 
«АртВижн» поможет Вам или Вашему 
предприятию в изготовлении качественной 
наружной рекламы. Наше предприятие 
владеет мощной базой производственного 
оборудования, большим опытом выполнения 
данных работ.

Инновации, применяемые в изготовлении 
(использование динамических светодиодных 
технологий), сделают вашу вывеску 
неповторимой и максимально эффективной.

Наши работы можно увидеть во многих 
городах Украины: Киев, Львов, Острог, 
Одесса, Днепропетровск, Луганск, Сквира и 
т.д. Мы готовы к комплексному обслуживанию 
предприятий, т.к. владеем самым крупным в 
области широкоформатным производством, 

именно 7-ю современными сольвентными и 
экосольвентными принтерами. Наличие таких 
ресурсов позволяет нам печать в отличном 
качестве по минимальным ценам и срокам. 

Несомненным нашим преимуществом 
есть возможность использовать достижения 
европейской техники – полноцветные, яркие 
изображения на качественных материалах не 
оставят равнодушным никого и заставят даже 
скептиков обратить внимание на рекламу.

Следует отметить, что мы — единственное 
предприятие, которое в производстве 
использует только европейское сырье: краски 
(до 5 лет использования при наружном 
применении), самоклеющиеся пленки Orafol 
(Германия), литые банерные ткани (Испания).

В штате предприятия введена должность 
специалиста по предпечатной подготовке. С 
его помощью любой наш клиент  может быстро 
и главное бесплатно сделать коррекцию 
макета, получить грамотную консультацию 
по правильной подготовке файла к печати. 
Также владеем профессиональным режущим 
плоттером Mimaki (Япония) шириной реза до 
1370 мм. Он оборудован датчиком, который 
позволяет считывать специальные метки и 
по заданному контуру делать сложнейшую 
подрезку на отпечатанном изображении.

Готовы предложить изготовление 
смоляных наклеек (шильд). 

Будем рады видеть Вас 
по адресу: г.Винница, ул.Коцюбинского, 11

(вход через магазин «ПМП-Техника»)
или со двора дома

с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Готовы ответить на все ваши вопросы 
по тел.: (0432) 26-36-80, 098-762-79-10

ЧТО ТАКОЕ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

9

Красиво і не стандартно, менше 
повсякденності, більше романтики і магії, 
менше офіціозу - більше розкутості й 
свободи, більше уваги тільки вам двом. 
Вагомішою та особливішою подію зроблять 
і обітниці, що їх молодята зможуть 
самі написати та скласти у присутності 
найрідніших людей.

Незаперечні плюси виїзної церемонії 
– це будь-який зручний для вас і ваших 
гостей час. Якщо в ДРАЦС за прийнятну 
для вас годину проведення церемонії ще 
маєте поборотися з іншими парами, то 
виїзна церемонія повністю підстроюється 
під вас. Можете організувати її під час 
заходу сонця або на світанку (кому 
як подобається), у точний час вашого 
знайомства чи ще в які-небудь особливі 
години. Організовуючи виїзну церемонію, 
насамперед, маєте визначитися з місцем, де 
вона буде відбуватись. Розглядайте варіанти,  
пов’язані з романтичними спогадами, 
ну і не забувайте про зручність обраного 
місця. Наприклад, гарне місце на території 
ресторану, де буде проходити весільний 
бенкет. Текст церемонії, написаний тільки 
для вас. Ваша історія знайомства унікальна, 

і її не можна загнати в жоден шаблон. Тому 
і слова, сказані в цей особливий момент, 
повинні передавати всю силу вашого 
кохання. Ви також можете виголосити 
популярні на заході присяги один одному. 
Головними атрибутами виїзної весільної 
церемонії є арка, під якою відбувається 
реєстрація шлюбу, столик та килимова 
доріжка. Доречними будуть і кілька рядів 
крісел для присутніх гостей.

Але ви повинні памятати, що виїзна 
церемонія одруження не рятує від 
необхідності реєстрації шлюбу в ДРАЦС. 
Однаково доведеться їхати туди в    день 
весілля або на день раніше, щоб офіційно 
зареєструвати свої відносини. По суті, виїзна 
весільна церемонія – це не більше, ніж гарна 
бутафорія. Потурбуйтесь про ведучого 
вашої церемонії. У переліку послуг ДРАЦС 
є «виїзна реєстрація», коли досвідчений 
працівник  приїжджає в зазначене вами місце 
і проводить офіційний обряд одруження. Але 
також ви можете підібрати іншого ведучого, 
що спеціалізується не тільки на проведенні, 
але й на організації і написанні текстів для 
таких церемоній. У цьому випадку ви маєте 
окремо зареєструвати шлюб, а потім уже 
організувати виїзну церемонію. А ще, на мою 
думку, виїздна церемонія буде програвати 
одруженню в приміщенні ДРАЦС тим, 
що ця будівля будувалась і оздоблювалась 
спеціально для таких подій і навіть 
атмосфера у ній вже є святковою. А також 
тут ви будете застраховані від “проколів” 
ведучих, бо досвіду у працівників ДРАЦС 
значно більше.

Але головне, щоб і після весілля між 
вами залишалось чисте та справжнє кохання 
і взаєморозуміння. І тоді все у вас буде 
добре.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

ВИЇЗДНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ: ЗА І ПРОТИ
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За двадцять років незалежності України 
влада все більше нагадує мавпу з окулярами 
із байки Крилова. Намагаючись копіювати 
Західний світ і не маючи правильної 
стратегії розвитку, можновладці діють на 
рівні тваринних інстинктів: як би загарбати 
побільше. Між тим, економічна наукова 
думка давно визначила, якою повинна 
бути стабільна соціально орієнтована 
держава. Фундаментом такої держави є 
революційна економічна теорія Джона 
Мейнарда Кейнса, який довів, що уникнути 
криз можна лише засобами державного 
регулювання економіки. Теорія Кейнса 
успішно була застосована президентом 
США Рузвельтом під час Великої 
депресії тридцятих років. США швидко 
подолали економічну кризу, і цей приклад 
використали інші держави. Основна 
теза теорії Кейнса доводить, що держава 
повинна мати важелі впливу на економіку 
і мати від 20 до 60% власності. Цю ідею 
розвинув академік Михайло Антонович 
Павловський, узагальнивши, що в світі 
існує три типи економік: тоталітарний 
соціалізм - все належить державі, «дикий» 
капіталізм - все належить олігархам і 
золота середина - змішана економіка (50% 
в руках держави і 50% в руках приватної 

ініціативи). Найвищий рівень життя 
людей саме в країнах, які застосували 
змішану кейнсініанську модель економіки. 
Це Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, 
Швеція, Данія, Нідерланди та інші.

Післявоєнна Японія, крім теорії 
Кейнса, застосувала ще й інноваційну 
економічну ідею видатного економіста 
Туган-Барановського, який доводив, що 
додаткову вартість дає не лише людська 
праця, а й наукові розробки та технології. 
В результаті за п’ять років економічні 
показники перевищили довоєнний рівень і 
Японія вийшла на друге місце в світі після 
США. Тривалість життя в Японії сьогодні 
найдовша в світі.

Отже, ми повинні стати на науковий 
і перевірений в світі шлях розвитку, 
викладений в роботі М. А. Павловського 
«Україна і світ. Стратегія розвитку». 
Молодь має сміливіше йти в політику, 
озброєна новими ідеями та знаннями, 
і будувати державу не для олігархів та 
кримінальних злочинців, а для себе і своїх 
дітей.

Валерій Кульматицький ,
заступник голови

ВОО УЕА «Зелений світ» 

ЯКУ ДЕРЖАВУ ПОВИННА БУДУВАТИ МОЛОДЬ

ШАНОВНІ СПІВГРОМАДЯНИ!
Звертаюся до вас за допомогою, бо іншого виходу не маю: допоможіть врятувати 

мого чоловіка, Руса Дмитра Івановича 1976 року народження. На його лікування я 
витратила та спродала все, що могла. І зараз він теж потребує негайного лікування 
за діагнозом облітеруючий ендартеріїт (гангрена). А в лікарню без грошей не беруть, 
пояснюючи, що операцій в кредит вони не роблять. Допоможіть, люди добрі!

Отримувач: ПАТ „КБ”ХРЕЩАТИК”, м. Київ. Код ЄДРПОУ отримувача: 19364259 
Банк-отримувач: ПАТ „КБ ”ХРЕЩАТИК”, м. Київ
Код банку МФО: 300670. Рахунок поповнення: 292400024
Призначення платежу: „Поповнення поточного рахунку на лікування: 10227672201,
ПІБ: РУС ДМИТРО ІВАНОВИЧ, ІНН: 2808321990”

Детальніше за телефоном: (096) 96-71-138
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Всім давно відомий такий пристрій, як 
акумулятор. Він все більше застосовується у різних 
галузях людської діяльності. Практично кожний з 
нас його використовується - починаючи з побутових 
приладів, закінчуючи всіма видами пересувної 
техніки: автомобілями, тракторами, військовою 
технікою і таке інше. Тому надійний та довговічний 
акумулятор потрібен майже кожному з нас.

Давайте проаналізуємо ситуацію на ринку: 
що нам пропонують виробники акумуляторів, 
на скільки відповідає ціна якості тієї продукції, 
що ми купуємо. Спочатку  зверну увагу на те, 
що за останній рік значно підвищилась ціна на 
кольорові метали, особливо на свинець (на 95% 
з початку року). А це в свою чергу призвело до 
значного підвищення ціни на акумуляторні батареї. 
І, як наслідок, вітчизняні батареї, які ніколи не 
відрізнялись особливою якістю, ми змушені 
купувати за високою ціною. Вартість більш якісного 
товару ще набагато вища. Наприклад, середня 
вартість АКБ, які застосовуються на малолітражних 
автомобілях (60 ампер-годин), складає 600 гривень 
і постійно зростає. Для звичайного автомобіліста 
це досить значна сума, особливо якщо врахувати, 
що її треба замінювати в середньому раз в два роки. 
А що стосується підприємств, які мають велику 
кількість автомобільної техніки, то ця проблема 
ще болючіша. Так, середня вартість батареї, яка 
використовується у вантажній техніці, становить 
1600 гривень, і майже завжди вони стоять в парі, 
тобто по дві на кожному автомобілі. Виходячи з 
цього, можна собі уявити, які суми в масштабах 
великого підприємства витрачаються щороку. Чи є 
якійсь вихід з цього становища, чи можливо якось 
продовжити строк служби автомобільної батареї, і 
тим самим заощадити значні кошти?

Один із шляхів вирішення даної проблеми 
пропонує українська фірма “В.І.П. Технології”, 
яка розробила й отримала патент на технологію, 
що дозволяє значно продовжити строк служби 
свинцево-кислотних акумуляторів. Також треба 
відзначити, що ця технологія є досить дешевою та 
простою у використанні.

Давайте більш детально поцікавимося 
особливостями даної технології в керівника 
підприємства В.Я. Швеця.

— Так, дійсно ця технологія є досить 
унікальною і має багато переваг, вона не тільки 
продовжує строк служби АКБ, а ще й покращує 
електротехнічні характеристики акумулятора. 
Основа нашої технології полягає в тому, що нам 
вдалося змінити саму хімічну формулу процесу 

струмоутворення при роботі АКБ. Нагадую, що ця 
формула протягом 170 років залишалася незмінною 
і ще сьогодні багато людей вважають, що змінити її 
неможливо. Але це вже є доведеним фактом. Нова 
формула існує, і на неї отримано український патент,  
найближчим часом буде оформлено міжнародний, 
захищаючий цю розробку в інших країнах.

- Поясніть, будь ласка, чим відрізняється 
нова формула?

— Ще зі школи ми знаємо, що в основі 
роботи свинцево-кислотного акумулятора лежить 
утворення сульфату свинцю. І це є нормою, але сам 
сульфат є діелектриком, і з часом активна поверхня 
пластин повністю вкривається кристаликами, які 
вже не можливо розчинити під напругою. Так АКБ 
виходить з ладу. В новій формулі сульфату свинцю 
просто немає, там утворюється зовсім іншаа 
речовина, яка, по-перше, краще розчинюється під 
напругою, а по-друге, здатна пропускати через себе 
струм. Таким чином акумулятор здатний працювати 
значно довше. Вже існують акумулятори, для 
яких вперше була використана ця технологія і які 
працюють більше ніж десять років, не втративши 
при цьому робочих характеристик. 

- Як практично виглядає ця технологія і де 
нею можна скористатись?

— На практиці це виглядає дуже просто. 
Розроблена спеціальна хімічна речовина, яка 
отримала назву «МОДИФІКАТОР ОМЕГА», що 
згідно з інструкцією додається до вже існуючого 
електроліту і тим самим змінює його хімічний 
склад і, відповідно, формулу самого процесу 
струмоутворення. Процедура досить проста, але, 
за бажанням, можна звернутись і до спеціаліста. 
Зараз в Україні та за її межами активно будується 
мережа торгово-сервісних центрів, де можна 
придбати продукти компанії та отримати якісне 
обслуговування. До речі, хочу скористатись 
можливістю і запросити до співпраці всіх, хто 
цікавиться новітніми технологіями і має бажання 
на цьому заробити. Це дуже перспективна справа, 
а головне, для того, щоб почати цим займатись, 
не потрібно вкладати багато коштів. Ми, в свою 
чергу, допомагаємо з навчанням спеціалістів, з 
придбанням обладнання та здійснюємо рекламну  
підтримку.

За більш детальною інформацією 
звертайтесь 

ТОВ “В.І.П. Технології”
м.Вінниця,вул..Пирогова.151а,

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

НЕЙМОВІРНЕ ПОРУЧНОВЕ ПОКОЛІННЯ АКУМУЛЯТОРІВ



12

 БУКОВЕЛЬ

Ось і випав перший сніг, дахи будинків 
вкриті сніговими шапками, вулиці 
забарвились білим кольором - це справжня 
зима. Виникає запитання: куди ж поїхати, 
що побачити? Звичайно, в гори. Як і 
більшість активних мандрівників, я обрала 
Буковель, який безумовно асоціюється 
у всіх із лижним спортом. Не варто 
ставитись до цього спорту легковажно, 
бо він досить важкий та травматичний. 
Обравши собі спорядження, вирушаємо 
в дорогу. Моя порада: якщо ви не вмієте 
кататись на лижах, не варто купувати 
коштовне спорядження ( лижі, кріплення, 
черевики, палки, шлеми, окуляри),  цілком 
імовірно, що вам не сподобається цей 
вид спорту. Ви можете взяти в оренду все 
спорядження вже на місці або в будь-якому 
спортивному магазині нашого міста, які 
радо запропонують вам усі ці обладунки. 

Ви доїхали до Буковеля. Втомлені, 
виснажені, щасливі та трішки спантеличені 
побаченим, ви стоїте в неймовірно 
незручних черевиках, тримаєте важкі лижі, 
а на голові у вас шлем, в якому ви майже 
нічого не чуєте та маєте вигляд космонавта. 
Що ж робити далі? Відповідь на це 

запитання залежить від того, чи вмієте ви 
кататись. Якщо так, то вам не потрібні мої 
поради. Якщо ні, то для вашої ж безпеки 
раджу звернутись до лижної школи. За дві 
години інструктор навчить вас правильно 
защібати черевики, вдягати й знімати 
лижі, підніматися по схилу і, звичайно, 
найпростішим основам катання «в плузі», 
першим поворотам, мистецтву падати і 
підійматись. Але послуги інструктора - 
задоволення не з дешевих, тож можете 
попросити в досвідчених лижників 
порад. Перш, ніж іти до крісельного 
підйомника, вирушайте  до мультиліфта 
( це бугельний підйомник з невеликим 
кутом схилу). Спустіться декілька разів, 
поки не відчуєте впевненість у собі. З 
особистого досвіду: в перший день у вас 
не виникне відчуття повного комфорту. Ви 
швидко втомлюватиметесь від постійного 
перенапруження, тому робитимете перерви, 
що може вплинути на кількість підйомів. 
Тому раджу не квапитись купувати 
безлімітний «скі–пасс» на весь період 
вашого перебування тут, та якщо ви вже 
вирішили це зробити, спробуйте придбати 
абонемент на один день до 9 години ранку 

НОТАТКИ МАНДРІВНИКА
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Поясніть мені, будь ласка: я з двоюрідним 
братом заключила договір довічного утримання. 
Він живе в іншій області. До мене не приїжджає, 
нічим не допомагає. Чи можу я розірвати такий 
договір? 

(Бондаренко З.В., с. Оленівка)
На Ваше звернення стосовно розірвання 

договору довічного утримання (догляду) 
роз’яснюємо, що за таким договором одна сторона 
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) 
у власність житловий будинок, квартиру або їх 
частину, інше нерухоме або рухоме майно, що має 
значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується 
забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно. Але передбачено випадки 
припинення договору довічного утримання.

Так, договір довічного утримання (догляду) 
може бути розірваний за рішенням суду: 

1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на 
користь якої він був укладений, у разі невиконання 
або неналежного виконання набувачем своїх 
обов’язків, незалежно від його вини; 

2) на вимогу набувача. 
Також договір довічного утримання (догляду) 

припиняється зі смертю відчужувача. У разі 
розірвання зазначеного договору в зв’язку з 
невиконанням або неналежним виконанням 
набувачем обов’язків за договором, відчужувач 
набуває право власності на майно, що було ним 
передане, і має право вимагати його повернення. 
Витрати набувача на утримання та (або) догляд 
відчужувача, не підлягають поверненню.

****
Мій чоловік помер… Він не отримав пенсію 

за два останні місяці, а також був  включений 
в списки сільради на пільгове придбання 
палива. Жодної допомоги я не одержувала, то 
чи маю підстави для отримання його пенсії, 
на виділення мені грошової допомоги для 
придбання твердого палива?

( Мельник Г.І., смт Воронорвиця)
Суми пенсії, аліментів, різних допомог, 

відшкодувань через ушкодження здоров’я, інших 
соціальних виплат, що належали спадкоємцеві, 
але не були отримані ним за життя, передаються 
членам його сім’ї. Отже, ви, будучи спадкоємцем, 
маєте право на одержання грошової допомоги на 
придбання твердого палива.

Анна Швець,
провідний спеціаліст 

Вінницького районного управління юстиції

(знижка 20%). Коли відчуєте, що вам уже 
не цікаво на одноманітному маленькому 
відрізку, вирушайте до витягу № 7. 
Вистоявши чималеньку чергу, під’їхавши 
до турнікетів, візьміть палички в одну руку 
і сміливо сідайте в крісло. Нарешті ви на 
схилі, дивитесь вниз, і аж дух захоплює від 
краси, а висота, відверто кажучи, просто 
лякає. Ось і настав момент згадати те, чому 
ви навчились раніше і сумлінно закріпили. 
Рухаючись схилом, поспостерігайте, як це 
роблять інші, визначте для себе основні 
помилки.

Для того, щоб спуститися з гори 
без матеріальних витрат і фізичних 
ушкоджень, необхідно зрозуміти:

1. “Плуг” - ваш друг ( рухаючись в 
“плузі” - ви гальмуєте, регулюєте швидкість  
і навіть зупиняєтесь  в залежності від 
ширини плуга). 

2. Намагайтеся рухатись не прямо 
вниз, а робити повороти перпендикулярно 
до схилу, так зменшуватиме швидкість і 
чим більші будуть діагоналі, тим меншою 
швидкість руху.

3. За основу візьміть правило не 
заважати руху інших і не лякатись, коли 
вас обганяють.

4. Не бійтесь падати, головне - робіть 
це правильно. 

Після освоєння фундаментальних 
основ ви зможете впевнено відчувати 
себе і отримаєте неймовірну насолоду від 
катання. Якщо ви плануєте відвідати цей 
курорт у наступному сезоні, то з метою 
економії купуйте абонементи влітку.

Та якщо все це не для вас, можете 
покататись на собачих упряжках, з’їхати 
з гірки всередині великої пластикової 
кулі, прокататись на  снігоходах або 
кумедних сноубайках. І нарешті, можете 
помилуватись мальовничими краєвидами 
карпатських гір.

Аліна Кобець

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
КОНСУЛЬТУЄ
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Збережено право працюючих пенсіонерів на 
перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, 
на бутого після призначення пенсії. 

Перерахунок здійснюватиметься: 
а) за наявності в пенсіонера не менш як 24 місяців 

страхового стажу після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі. 
У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата 
(дохід), з якої обчислено пенсію; 

б) на бажання пенсіонера під час перерахунку 
пенсії може бути враховано також заробітну плату 
за періоди страхового стажу (тобто можна здійснити 
перерахунок пенсії з урахуванням заробітку, одержаного 
після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). 
У цьому випадку заробітна плата визначатиметься із 
застосуванням показника середньої заробітної плати 
(доходу), який ураховувався під час призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії. 

Приклад. Пенсію жінці призначено в 2009 p.: 
Виходячи зі страхового стажу 40 років двох 

місяців (кое фіцієнт стажу — 0,54225), нарахованого до 
листопада 2009 р. включно; 

заробітної плати — 2500 грн. обчисленої з 
урахуванням середньої заробітної плати, з якої сплачено 
внески, за 2008 p., а саме: 1573.99 грн. та індивідуального 
коефіцієнта зарплати пенсіонера — 1.58832. 

Розмір пенсії з 1 жовтня 2011 р. становить 1512,43 
грн (2500 грн. х 0,54225= 1355,63 грн. 1355,63 грн. + 
156,80 грн. (784 грн. х 20% — підвищення за 20 років 
стажу понад 20 років). 

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії 
одержувала заробітну плату, яка призвела до зменшення 
індивідуального коефіцієнта зарплати, то у грудні 2011 
р. їй доцільно зробити перерахунок пенсії з урахуванням 
лише 24 місяців страхового стажу. 

Перерахунок буде здійснений: 
виходячи зі страхового стажу 42 років двох місяців 

(коефіцієнт стажу — 0,56925);
заробітної плати — 2500 грн. 
Розмір пенсії становитиме — 1599,13 грн. (2500 

грн. х 0,56925 = 1423,13 грн. 1423,13 грн .+ 176 грн. 
(800 грн. х 22% — підвищення за 22 роки стажу понад 
20 років). 

Якщо пенсіонерка після призначення пенсії 
одержувала заробітну плату, яка призвела до 
збільшення індивідуального коефіцієнта зарплати, 
наприклад до 1,85421, то у грудні 2011 р. їй доцільно 
зробити перерахунок пенсії з урахуванням і 24 місяців 
страхового стажу, і заробітної плати за цей період. 

Перерахунок буде здійснений: 
виходячи із страхового стажу 42 років двох місяців 

(коефіцієнт страхового стажу — 0,56925); 
заробітної плати — 2918,51 грн. (1573,99 грн. х 

1,85421). 
Розмір пенсії становитиме — 1757,36 грн .(2918,51 

грн . х 0,56925 = 1661,36 грн. 1661,36 грн.+ 96 грн .(800 

грн. х 12% — підвищення за 12 років стажу понад ЗО 
років). 

Доцільність перерахунку пенсії з урахуванням і 
стажу, і заробітної плати, одержаних після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії, потрібно визначати 
в кожному конкретному випадку. Це обумовлено тим, 
що в разі перерахунку пенсії з урахуванням заробітної 
плати, одержаної після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії, будуть застосовуватися норми ст.28 
Закону 3668 щодо збільшення страхового стажу для 
визначення мінімальної пенсії за віком та відповідного 
підвищення пенсії за страховий стаж для жінок понад 
ЗО років, а для чоловіків — понад 35 років. 

Так, якщо у наведеному вище прикладі пенсіонерка 
після призначення пенсії одержувала заробітну 
плату, яка призвела до збільшення індивідуального 
коефіцієнта зарплати, наприклад до 1,65421, їй у 
грудні 2011 р. доцільно зробити перерахунок пенсії 
лише з урахуванням 24 місяців страхового стажу. У 
цьому випадку розмір пенсії становитиме 1599,13 
грн (розрахунок вище). У разі перерахунку пенсії з 
урахуванням (у тому числі) заробітку, розмір пенсії 
становитиме 1578,16 грн. 

Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу, і зарплати, 
одержаних після призначення пенсії: 

страховий стаж — 42 роки 2 місяці (коефіцієнт 
страхового стажу — 0,56925); 

заробітна плата - 2603,71 грн (1573,99 грнх 
1,65421). 

Розмір пенсії - 1578,16 грн (2603,71 грн х 0,56925 
=1482,16 грн, 1482,16 грн + 96 грн (800 грн х 12% - 
підвищення за 12 років стажу понад З0 років). 

Такий самий принцип закладений в основу 
визначення порядку перерахунку пенсій, призначених 
відповідно до Закону України “Про наукову і науково-
технічну діяльність”. Так, змінами до ст.24 цього Закону 
передбачено, що пенсіонерам, які після призначення 
пенсії відповідно до цього Закону працювали за 
строковим трудовим договором (контрактом) на посадах 
наукових (науково-педагогічних) працівників і набули 
не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться 
перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової 
роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії 
здійснюється із заробітної плати наукового (науково-
педагогічного) працівника, з якої обчислено пенсію, або 
із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому 
ч.З-7 цієї статті, із застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який ураховувався під час 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії; 

в) якщо застрахована особа після призначення 
(перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового 
стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж 
через два 

роки після призначення (попереднього перерахунку) 
з урахуванням страхового стажу після її призначення 
(попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої 
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ЕКОНОМТЕ
Побутові видатки. Перевірте 

електропроводку - замикання обійдеться 
дорого. По можливості замініть звичайні 
лампи на більш економні. Контролюйте 
свої видатки на телефонний зв’язок й 
Інтернет. Вільну житлову площу, котрою не 
користуєтеся, здавайте в оренду.

Поточні видатки. Не варто натщесерце 
йти в магазин чи на ринок за продуктами – 
голодний завжди витрачає більше грошей. Не 
купуйте напівфабрикати. Запасіть на тиждень 
необхідні продукти. У супермаркетах на 
середніх полицях ціни вищі ( порівняйте! ). 
Рекламні цінники не завжди відповідають 
дійсності, так само й гуртові ціни порівняно зі 
штучними. Вдягайтеся не в сьогоденно модні 
речі. Не оминайте „секонд-хенди” – ціни там 
нижче, а якість товару часто-густо вище на 
порядок. Слідкуйте за акційними скидками в 
магазинах і закладах сфери послуг.

Особисті фінанси. Провадьте бюджет 
родини, щоб запобігти непотрібних видатків 
і заощадити для майбутніх покупок. У 
процес  збереження коштів залучайте всіх 
членів родини, особливо дітей. Напарикінці 
дня перевірте гаманець, чи є там дріб’язок 
– відкладіть його на збереження. І взагалі 
відкладайте гроші, але при тому не 
перераховувайте їх. Худнути – іноді корисно 
для здоров’я, тож не витрачайтеся зайво на 
кондитерські вироби. Не відмовлятесь, якщо 
є можливість додаткового заробітку.

Олекса Славин,
член НСЖУ

призначено (попередньо перераховано) пенсію; 
г) якщо пенсіонер, який продовжував працювати, 

набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно 
до ч.1 ст.28 цього Закону (тобто не менш як 35 років 
чоловік і ЗО років — жінка), за його заявою проводиться 
відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, 
скільки часу минуло після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з 
якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. 

Звертаємо увагу, що порядок перерахунку пенсії, 
передбачений п.4 ст.42 Закону 1058, не поширюватиметься 
на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років 
на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне 
забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого ст.26 
цього Закону.

Змінено порядок перерахунку пенсії працюючим 
пенсіонерам у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб. 

Згідно з частиною першою ст.28 Закону 1058: 
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в 

чоловіків 35 років, а в жінок З0 років страхового стажу 
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, визначеного законом; 

за кожний повний рік страхового стажу понад 
35 років чоловікам і З0 років жінкам пенсія за віком 
збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно 
до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального 
розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому 
цієї частини; 

мінімальний розмір пенсії особам, на яких 
поширюється чинність Закону України “Про 
підвищення престижності шахтарської праці”, та 
працівникам, зайнятим повний робочий день під землею 
обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на 
підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7,5 
року (жінки) за Списком №1 виробництв, робіт, професій, 
посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України, встановлюється незалежно від місця останньої 
роботи в розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, 
але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, 
встановленого для осіб, які втратили працездатність. 

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, визначеного 
законом, відповідно підвищується розмір пенсії. 

Ухваленими змінами передбачено, що пенсіонерам, 
які працюють (провадять діяльність, пов’язану з 
одержанням доходу, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування), такий перерахунок здійснюється після 
звільнення з роботи або припинення такої діяльності 
з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначеного законом, 
який установлений на дату звільнення з роботи або 
припинення такої діяльності. 

Надія Дідик,
заступник начальника управління

ПФУ у Вінницькому районі
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Аксиома: если деньги не делают деньги, 
они теряют в цене. Международный 
рынок торговли валютой FOREX - 
это одна из возможностей получить 
прибыль от собственных денег. Как 
любое высокодоходное предприятие, 
FOREX привлекает многих игроков. 
Но риск, безусловно, существует - ведь 
гарантии, как известно, выдаются только в 
сберегательной кассе, причём, на те самые 
5% годовых, которые наверняка «съест» 
инфляция. 

FOREX – это место, где одни теряют, 
а другие зарабатывают. Главный вопрос 
FOREX: как стать тем, кто в плюсе?

Легкий способ проиграть.
Начнём от обратного – как обычно 

проигрывают на FOREX. Торговля на 
FOREX, как и любое дело, требует знаний 
и умения. Это кажется очевидным, но 
на самом деле нередки ситуации, когда 
на большой международный рынок 
неожиданно врывается некто со своими 
заветными двумя сотнями долларов, 
который увидел рекламу в автобусе и готов 
попробовать себя в чем-то новом, модном, 
загадочном и интересном. Почитав пару 
статей в Интернете и поговорив с «ребятами 
из соседнего отдела», наш герой вступает в 
борьбу с рынком FOREX, на котором 
торгуют миллионы профессиональных 
трейдеров. Что же произойдёт?

Увы, вероятнее всего, он скоро пополнит 
ряды тех «домашних экспертов», кто 
называет FOREX «рулеткой» и не верит в 
возможность заработка: люди озлобляются 
после первого же проигрыша и обвиняют 
во всех своих неудачах систему, забывая, 
что рынок объективен по своей природе. 
Логично: мало кто умеет признавать 
свои ошибки. Кстати, именно из этого 
меньшинства набираются люди, которые 
со временем попадают в списки лучших 

трейдеров и лучших брокеров. 
Зеркало души – это не глаза.
Именно так: работа на FOREX 

показывает каждому его собственные 
недостатки и слабости. И никак не 
оправдаться: рынок объективен, умные 
и сильные выигрывают. Нельзя потерять 
деньги, действуя безошибочно. Именно 
поэтому FOREX для вдумчивого 
человека будет покруче любого «тренинга 
личностного роста». 

Итак, тест на упорство пройден: Вы 
дочитали статью до этого места. 

Перейдём теперь к конкретным 
действиям. Первым делом нужно 
получить знания. Начальную информацию 
о рынке FOREX Вы всегда можете 
получить совершенно бесплатно на сайте 
vn.forexclub.ua. 

Затем Вы можете пройти курс обучения 
и попробовать себя в практической 
торговле. FOREX CLUB предоставит 
Вам возможность сделать это, не рискуя 
деньгами. Демо-счёт – это возможность 
торговать виртуальными деньгами в 
реальных рыночных условиях, чтобы 
выработать навыки торговли и принятия 
решений и получить бесценный опыт, не 
рискуя потерять вложения. 

После этого, приобретя знания и 
навыки, Вы будете готовы приступить к 
делу, которое, возможно, станет делом 
Вашей жизни, позволяющим Вам 
содержать себя и свою семью и обеспечить 
себе и близким достойное финансовое 
будущее. 

„FOREX CLUB”,
вул.Козицького, 38 ( 2 поверх ),
тел: 69-12-80; (067)44-740-96; 

vn.forexclub.ua.

FOREX: ДЕНЬГИ ДЛЯ УМНЫХ СПІЛЬНО ДОЛАТИ ПРОБЛЕМИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ”
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 

ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ КОНКУРС 

“ПРОБА ПЕРА”
на найкращий репортаж, інтерв’ю, нарис.

ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” запрошує 
до співпраці творчу обдаровану молодь, а також педагогічні колективи 
навчальних закладів м. Вінниці та Вінницької обл. з метою пошуку талантів 
серед молоді та сприяння їхньому розвитку, сприяння розвитку молодіжної 
журналістики та реалізації наукового, творчого потенціалу молодих людей, 
а також стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення рідної 
мови, підвищення рівня загальної мовної культури. 

Деталі конкурсу шукайте на сайті
www.vinnicya.vn.ua
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ПАРТНЕР КОНКУРСУ:
Видавництво “РАНОК”

За ініціативи ветеранів-десантників Вінницької області, які на сьогодні входять у 
Міжнародну спілку десантників, у приміщенні Будинку офіцерів 11 січня проведено захід 
щодо організації координації зусиль потужних громадських організацій військовиків, 
як-от: ветерани Повітряно-десантних військ, Спілка офіцерів України, ветерани війни в 
Афганістані та ліквідатори аварії на ЧАЕС.

У роботі «круглого столу» взяли участь, зокрема, заступник голови Вінницької 
облради Юрій Медведєв, голова Ради ветеранів-десантників «Ніхто, крім нас» Іван 
Добров, голова Вінницької міської організації ветеранів війни в Афганістані Анатолій 
Миколайович Перебетюк, голова Вінницької обласної організації інвалідів-чорнобильців 
Валерій Якович Проценко та представники районних організацій офіцерів, афганців та 
чорнобильців. Загалом зала була заповнена повністю. 

Підтримано пропозицію голови ВОО СОУ полковника Ігоря Окуленка створити 
координаційну раду (або комітет) для спільного узгодження подальших дій організацій 
щодо соціально-правового захисту членів організацій у правовому полі держави.

***************
Шляхом повідомлення виконком Жмеринської міської ради рішенням № 316 від 22 

грудня 2011 року легалізував заснування Жмеринської міської організації Спілки офіцерів 
України. Голова ЖМО СОУ — Лічкін Віктор Іванович.

Інформаційно-аналітичний центр ВОО СОУ

ВОО СОУ ІНФОРМУЄ
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   Життя - це щоденний подих, прохолодний ранок,  перше відчуття, твій 
Всесвіт. Кожен з нас проживає свій короткотривалий вік з конвеєром своїх 
цілей та бажань. У кожного з нас день починається майже однаково:будильник, 
постіль,ванна кімната, кава, сніданок та купа одвічних проблем. Життя прекрасне, 
і неважливо,  в який колір воно пофарбоване, адже ти все одно цінуєш його.

   З першої миті життя  на світі ти претендуєш на любов, тепло та злагоду. 
З часом дорослішаєш та розумієш, що життя - це не весело проведений час, а  
гідно відстояне  “я” в жорстокому суспільстві. Наша буденність спонукає нас до 
праці, кохання, науки та заробітку коштів. Я впевнений, що середньостатистична 
людина живе таким розпорядком. Скільки не працюй,  не добувай у цьому житті, 
весь час мало та весь час чогось не вистачає.

   Проблема нашого суспільства полягає в тому, що кожний індивід живе 
не сьогоденням, а думкою про завтрашній день. Всю свою стандартність та 
монотонність вкласти у ще один день, нічого не змінити, а просто його пройти.

   Не дивлячись на свій юний вік, я розумію глобальність цієї проблеми і 
пропоную покращувати дорогоцінні хвилини у  театрі життя, де ми лише 
актори. ”Життя навпаки” в моєму розумінні - це  мить, яку потрібно пам`ятати 
вічно. Життя нам дається один раз, і треба прожити його так, щоб ні про що не 
шкодувати. Люди, урізноманітнюйте дні кольоровими фарбами, живіть емоціями, 
спілкуйтесь в реальному світі, а не у віртуальному! Пам`ятайте: ви існуєте. 
Перевертайте свої нудні будні, робіть зміни в собі, робіть зміни в оточуючих, не 
бійтесь експериментувати. У вас є вибір та є можливість. Живіть сьогоденням, 
радійте навколишньому середовищу, посміхайтесь, будьте щирими, тягніться до 
людей, знаходьте друзів, не шкодуйте ні про що.

   Головне, мрійте та надійтесь, адже ви - головний герой  у своєму жанрі, 
ваша доля у ваших руках. Не бійтеся змінювати. Живіть креативно.

Владислав Журавський,
учень ЗОШ № 3 м. Вінниця

ЖИТТЯ НАВПАКИ
ВІДЗНАЧЕНО У ЛЮТОМУ НА КОНКУРСІ “ПРОБА ПЕРА”
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

1

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

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

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

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

ВСЕ
ДЛЯ ТВОЕГО АВТО ...

моб.: (096) 48-03-621
моб.: (095) 48-03-621
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 50-91-16
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua

23

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

АВТОСЕРВІС. СТО

3

Комплексне та технічне обслуговування автомобілів. 
Ремонт ходової китайських автомобілів:

позашляховиків та легкових авто.
Ремонт двигунів та КПП всіх іномарок.

Автозапчастини до китайських, корейських та япон-
ських авто. Готівковий та безготівковий розрахунок.

вул. Г.Успенського, 91
(перше СТО від мосту)
тел.: (0432) 50-93-44
моб.: (067) 403-48-04
www.solar.vn.uaÑÒÎ ÂÊÔ “ÑÎËÀÐ”

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

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА. Ремонт,
заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

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

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

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

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

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

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

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

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
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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)

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

автосигналізації. Ремонт скутерів

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

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

ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА

4

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

технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А
тел.: (0432) 61-27-94
тел.: (0432) 69-62-74
моб.: (098) 007-96-46
моб.: (063) 103-31-51
e-mail: vlsignal@gmail.com

ÒÎÂ “ÑÈÃÍÀË”

ТАКСІ. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (097) 939-24-24
моб.: (093) 909-54-45

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Послуги автокрана.

Форма оплати будь-яка

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-33-07
моб.: (067) 433-05-34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

ÒÎÂ “ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”

Перевезення вантажів,
спецтехніки, негабарит, 1- або 2- легкові.

Технічна допомога цілодобово
до 6 тонн до 8 метрів.

моб.: (096) 227-96-43
Володимир
Йосипович

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ “MERCEDES”
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Перевезення по місту, області, країні.
Вантажопідйомність - 2 тонни.

Розміри: 1,90х1,50х2,90.
В кабіні водія 5 пасажирських міст.

тел.: (0432) 50-42-81
моб.: (067) 960-89-26
Володимир

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
вул. Чорновола, 14
т./ф.: (0432) 55-43-43



28

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

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”

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

8

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”

Бетон, розчин та фундаментні блоки. 
Доставка.

Ціни від виробника.

вул. Київська, 138А
тел.: (0432) 56-01-26
тел.: (0432) 55-10-89

ÏÏ 
“ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-Ê”

ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

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

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Î.Ã.

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

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

Немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61
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Металочерепиця та профнастил. Ціна 
від 51 гривні. Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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

Безкоштовні інженерні роботи.

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

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍ

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

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА

9
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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

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

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

вул. Зодчих, 28А, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11
моб.: (097) 298-95-25
www.santava.com.ua
e-mail: santava@rambler.ru

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
ÐÓËÎÍÍ² ØÒÎÐÈ-ÆÀËÞÇ²

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

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

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

11

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВО
дерев’яних зрубів, дачних будиноч-
ків, саун, альтанок, нестандартних 

дерев’яних віконних та дверних блоків.

моб.: (0432) 69-81-50
моб.: (067) 790-68-77

ÑÏÄ ÃÎÐÁÅÍÊÎ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. ТЕХНАГЛЯД

10
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Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

тел.: (0432) 56-80-06
моб.: (067) 158-87-75ÊÐÈÍÈÖ²

ÊÎÏÀªÌÎ
ÊÐÈÍÈÖ²

Копка, докопка та чистка криниць.
Усі роботи “під ключ”.

Висока якість за помірну ціну.
Доставка кілець

моб.: (097) 453-37-22

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

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

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”
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Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

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

ÏÏ
“ÂÅÍÅÐÀ ÀÉÑ”

ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

12

Котли всіх видів:
імпортного та вітчизняного виробництва. 
Товар на замовлення: роздріб, гурт. сер-
віс, гарантія. Монтаж систем опалення 

від ТОВ “Гранд ЛТД”

вул. Стеценка, 24
вул. Островського, 14А
тел.: (0432) 55-46-19, 65-51-00

тел.: (0432) 66-71-50,66-70-84

ÒÅÏËÈÉ Ä²ÌËÈÉË

ПРОДАЄТЬСЯ УСТАНОВКА ДУ-15
для перевірки лічильників води

Ціна: 25000грн.

тел.: (0432) 57-64-24
моб.: (067) 289-83-13

ÏÐÎÄÀÌ

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

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

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

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19А
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 461-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”
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КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.
Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 

Гарантія. Сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56
моб.: (063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

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

Котли і колонки “BOSCH“, “JUNKERS“.
ОПАЛЕННЯ.

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

вул. Свердлова, 3
тел.: (0432) 35-02-51

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

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

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.: (097) 621-55-95
e-mail: brillion.vin@gmail.com

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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Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

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

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

Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектуван-
ня, монтаж та сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попере-
дньої вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ.

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх

тел.: (0432) 61-04-50
моб.: (067) 430-10-30

ÊË²ÌÀÒ ÁÓÄ ÑÅÐÂ²Ñ

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”

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”

ÏÏ «ÁÅÐÅÒÒÀ-ÏÎÄ²ËËß»
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Все для опалення:
котли газові та електричні,

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

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

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

13

Виготовлення міжкімнатних дверей нестандартних
розмірів. Тонування. Встановлення за місцем.

Різні конфігурації сходів (відкриті, закриті) будь-якої 
складності. Виготовлення. Монтаж. Фарбування.

вул. Максимовича, 10А
тел.: (0432) 55-18-11
моб.: (050) 461-30-01
моб.: (097) 335-10-02

ÌÏÏ
“ÂÀØÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß”

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

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

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

ÊÎÌÔÎÐÒ
Â ÊÎÆÍÓ

ÎÑÅËÞ

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÄÂÅÐÍÅ
Ä²ËÎ
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ

14

ЄВРОВІКНА
з євробрусу

та МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

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

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

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

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

Підвіконня, відливи, сітки.

м. Вінниця
вул. Р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114
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Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

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

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

Â²ÊÍÀ
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Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

тел.: (0432) 52-78-67
моб.: (067) 430-63-89
моб.: (098) 693-95-67

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

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

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

Металопластикові вікна,
двері, москітні сітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

СКЛО. ДЗЕРКАЛА

15

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

16

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

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

вул. Привокзальна, 24
моб.: (097) 435-76-72
моб.: (096) 294-33-18

ÑÂ²Ò
ÄÇÅÐÊÀË

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Високопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

моб.: (098) 210-61-30
моб.: (097) 239-05-53 ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ

17
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Офіційний дистрибютор Schneider Electric. 
Повний спектр електротехнічної 
продукції за цінами виробника. 

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

18

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

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”

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

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111
тел.: (0432) 57-63-04
тел.: (0432) 27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

ÐÈÒÓÀËÜÍ²
ÒÎÂÀÐÈ

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.energooblik.com.ua

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”
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MOELLER-EATON
вул. 600-річчя, 66А
тел.: (0432) 57-89-00
факс: (0432) 50-91-96
моб.: (050) 446-40-89
www.ae.vn.ua

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”

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”

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

вимикачі промислові, реле.

пров. Щорса, 14А, 
офіс 201
тел.: (0432) 55-38-57
e-mail: kec_22@mail.ru

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

19

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ 

Тяжилівський тупик, 1
(напроти Дерево-
обробного заводу)

тел.: (0432) 64-37-33
моб.: (067) 777-69-85
моб.: (067) 527-55-71

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

20

ВСІ ВИДИ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ:
решітки, ворота, двері, перила, 
козирки, навіси, сходи, огорожі, 

художня ковка та ін.

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (096) 454-10-72
e-mail: rokada1@mail.ru
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ШЛЯПИ ТА НАКЛАДКИ
на цегляну огорожу
з кольорової жерсті

вул. Івана Богуна, 2
офіс 306
тел.: (0432) 67-57-01
моб.: (066) 787-59-75

ÔÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î.ÂÎÏ ÄÎËÅ×ÅÅÅ Ê Î

ВИГОТОВЛЯЄМО 
брами, огорожі металеві, 

перила, гойдалки 
та інші вироби з металу.

вул. Уборевича, 13
моб.: (067) 366-45-75
моб.: (098) 597-31-99

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

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

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”
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Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

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

тел.: (0432) 52-88-22
www.remcentr.vinnitsa.com 

e-mail: rspgoravs@gmail.com

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА

21
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САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

23

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ:
кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні,

торгівельне обладнання.
Виїзд дизайнера безкоштовний!

моб.: (063) 617-39-68
моб.: (067) 661-70-05

ЗАКУПОВУЄМО
брухт чорних та кольорових металів. 

Демонтаж та самовивіз.
Високі ціни

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-49-96
моб.: (067) 430-43-82

ліц. АВ №470071, АВ №470085

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”

ДОБРОТНІ, ЯКІСНІ ТА ЕЛІТНІ МЕБЛІ
за помірними цінами.
Для дому та офісу

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

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
“ÌÅÁË²”

СТАНДАРТНІ ТА НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ.
Меблі для дому та офісу:
кухні, дитячі, шафи-купе,
торгове обладнання та ін.

тел.: (0432) 69-35-55
моб.: (067) 738-35-36

ÊÎÐÏÓÑÍ²
ÌÅÁË²

“VICONTI”   

ВТОРИННА СИРОВИНА

22
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Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

вул. Привокзальна, 9А
тел.: (0432) 69-78-00
моб.: (093) 646-27-99
моб.: (097) 487-07-72

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

Меблі
за індивідуальними

проектами

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

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”
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МЕБЛЕВІ ФАСАДИ:
профіль МДФ, пластик, алюміній.

Розсувні системи.
Матраци та ламелі.

вул. К. Маркса, 42
тел.: (0432) 69-07-95
моб.: (067) 915-78-80
моб.: (063) 828-63-55
e-mail: urafasad@mail.ru

“ÑÂ²Ò ÔÎÐÌ”

РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

24

РЕМОНТ І ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ.

Реставрація і модернізація.
Будь-які види ремонту.

тел.: (0432) 50-20-51
моб.: (098) 528-66-00

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÜ

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

25

БРЕНДОВАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Бижутерия и ремни.

Турция

пр. Коцюбинского, 25
ТЦ “4 Сезона”, бутик №14

моб.: (067) 298-81-56
моб.: (098) 447-96-33

Màêîøú

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

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

тел.: (097) 662-99-22

ÂÈÐÎÁÍÈ×À
ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”
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Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.
Гімнастичні купальники.

Гарна якість за розумну ціну!!!

маг. “NINA”
(напроти Центр.Ринку)
ТЦ “Жовтень”,
2 пов., бутік №2-8
моб.: (067) 954-70-03

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

Ö²ËÈÉ Ð²Ê”

СУМКИ.
Кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

ДИТЯЧЕ
ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ.

Найнижчі ціни в місті!

вул. Некрасова, 81Б
тел.: (0432) 69-26-80
моб.: (098) 960-89-96
моб.: (063) 278-49-90

ÏÏ
“ÍÀÕÎÄÊÀ”

49
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РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ. ТЕКСТИЛЬ

26
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СПОРТИВНІ ТОВАРИ

27
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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

Оформлення в РАМКИ:
картин, ікон, фотографій,

вишивок, дзеркал.
Фото-рамки у великому асортименті

вул. Кропивницького, 6
тел.: (0432) 35-16-74
моб.: (096) 268-07-68

ÑÀËÎÍ ÐÀÌÎÊ

“ÂÅË²ÑÒÀ”

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ

28
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ПОСУД. 
Кераміка. Скло. 
Електротовари. 

Широкий вибір та дуже гарні ціни.

вул. Карла Маркса, 54
моб.: (067) 490-55-83
моб.: (050) 537-12-97

ÏÎÑÓÄ

ПОСУД

29

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

30

ПАКЕТИ ТА ПОСУД
від виробника

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

вул. Короленка, 5
моб.: (096) 306-81-33
моб.: (066) 768-04-32
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СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

“ÑÅÉÔ
ÒÀ

ÑÅÉÔ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

31

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

32

МИСЛИВСЬКА ЗБРОЯ.
Ножі. Спорядження. Біноклі.
Засоби самозахисту. Сейфи

вул. Коцюбинського, 24
тел.: (0432) 27-58-21
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

34

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

33

ПРОДАМ МЕД:
ГРЕЧАНИЙ, ЛИПОВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

моб.: (098) 978-21-38
моб.: (098) 089-26-86ÌÅÄ

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

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

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

НАВЧАННЯ. СТУДІЇ ТАНЦІВ

36

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

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

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”

НЕРУХОМІСТЬ

35

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

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.

Відкриття підприємств на території Болгарії.

вул. Р.Скалецького, 15А,
офіс 7
тел.: (0432) 57-78-18
моб.: (067) 430-80-33
моб.: (067) 501-06-83
www.prestijpodillia.ucoz.ua

ÀÍ “ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÎÄ²ËËß”

КРУПИ В АСОРТИМЕНТІ
Гурт.

Можлива доставка

вул. Енергетична, 5
тел.: (0432) 66-48-23
тел.: (0432) 35-02-80
тел.: (0432) 66-01-44
моб.: (098) 505-41-11

ÊÐÓÏÈ
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Запрошуємо на навчання. В програмі:
- повний курс петриківського розпису;

- холодний батіл.
Кілька форм навчання.

Індивідуальний підхід. Різні вікові групи.

вул. Коцюбинського, 4А
моб.: (063) 243-17-89
моб.: (097) 748-30-89
моб.: (097) 748-30-88

ÑÒÓÄ²ß
“×ÀÐ²ÂÍÅ ÑÓÖÂ²ÒÒß”ÓÖÂ

Масаж. Перукар.
Манікюр. Педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 6пов., оф.28
тел.: (0432) 27-56-08
тел.: (0432) 57-96-55
моб.: (067) 251-15-05
моб.: (093) 979-68-69

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

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

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

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

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

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

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

РОБОТА

38

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ

37

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/
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Потрібні на роботу менеджери по роботі 

з клієнтами (рекламні агенти).
Досвід роботи від 1 року. Особисті якості: 

комунікабельність, стресостійкість,
відповідальність, впевненість. 

вул. Винниченка, 34, 
офіс 302
тел.: (0432) 57-24-69
моб.: (098) 118-84-16
моб.: (063) 032-12-96

ÆÓÐÍÀË

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

40

БАНКИ. ФІНАНСИ

39

ДЕПОЗИТИ під вигідні відсотки.

КРЕДИТИ на будь-які потреби.

вул. Стеценка, 58
тел.: (0432) 57-96-27
тел.: (0432) 57-86-27
моб.: (096) 420-29-56
www.zlagoda.vn.ua

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/

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

41

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”

Професійна оцінка
земельних ділянок та нерухомості.

Всі види оцінки для застави.

вул. Козицького, 15
(1 поверх, вхід з двору)

тел.: (0432) 65-88-66
моб.: (067) 975-02-52
e-mail:podilla_expert_2@ukr.net

ÏÏ
“ÏÎÄ²ËËß-ÅÊÑÏÅÐÒ”



Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

Судова будівельно-технічна  експертиза

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

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

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

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

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

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію.

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
т./ф.: (0432) 35-54-92
моб.: (067) 359-44-56
моб.: (067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ 
ÖÅÍÒÐ”

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

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

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

www.kapital-invest.com.ua

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

42

Звертайтесь з питань: - проблемної нерухомості (спад-
щина, поділ майна, самовільна реконструкція та будівни-
цтво тощо); - заснування та припинення підприємницької 
діяльності; - корпоративних, кредитних, трудових спорів; 

- захисту прав споживачів; - вирішення господарських 
спорів між суб’єктами господарської діяльності.

вул. Соборна, 41
3-й поверх
тел.: (067) 754-88-22
крім Сб., Нд.

ÔÀÕÎÂÎ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ
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ОЦІНКА МАЙНА,
нерухомості, майнових комплексів,

землі, транспорту та ін.

вул. Соборна, 28, 3 поверх
тел.: (0432) 61-37-68
тел./факс: (0432) 35-71-78
моб.: (050) 224-90-27
e-mail: prof_expert@mail.ru

ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ

ÖÅÍÒÐ

“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË ² Ê”

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власності 
(в т.ч. для ДКЦПФР). Тематичний аудит. Супутні аудиту 

послуги. Перевірка бухгалтерського та податкового обліку. 
Засвідчення інформації та звітів про випуск цінних паперів.
Перевірка достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Відновлення бухгалтерського обліку.

пл. Гагаріна, 2, оф.14
(1 поверх Центр. Універмагу)
тел.: (0432) 55-08-03
моб.: (097) 448-90-98
e-mail: standart@vinnitsa.com
www.audit-standart.vn.ua

ÒÎÂ “ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏËÞÑ”

61

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

вул. Коцюбинського, 20
4 поверх, к. 401
моб.: (067) 230-01-43

свідоцтво №654

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ 
ÊÎËÅÃ²ß ÀÄÂÎÊÀÒ²Â

ÀÄÂÎÊÀÒ
ÊÐÀÑÍÎÌÎÂÅÖÜ

ÍÀÒÀË²ß ÏÅÒÐ²ÂÍÀ

Правова допомога
в кримінальних, господарських,
цивільних, земельних справах.

Складання процесуальних документів.

вул. Коцюбинського, 20
к. 404
моб.: (067) 904-09-72
моб.: (067) 432-31-33

ÀÄÂÎÊÀÒ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ

ªÂÃÅÍ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
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НОТАРІУСИ

43

ВСІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ.
Представництво в судах, в тому числі в Євро-
пейському, 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

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

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. Юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79
моб.: (096) 266-44-22
e-mail: notariys_2008@ukr.net

ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ
ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÒÐÅÒßÊ
ÀË²ÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи: 
Пн.-пт.: з 900-1830.

Перерва: з 1300 до 1330.
Сб.: 900-1300. Неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського, 24
2-й поверх
тел.: (0432) 26-31-31
моб.: (067) 720-27-52
e-mail:pavlichenko@meta.ua

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

Ïàâë³÷åíêî
Àííà Â³êòîð³âíà

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому: Пн.-Пт: 900-1800

Сб.: 900-1400. Неділя - вихідний.
Працюємо без перерви

пр. Коцюбинського, 41
тел.: (0432) 26-19-50

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÄÎÂÃÀËÞÊ

ËÞÄÌÈËÀ ÁÎÐÈÑ²ÂÍÀ
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Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85
тел./факс: (0432) 56-26-79
моб.: (097) 949-52-68

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

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

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

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.

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300

Неділя - вихідний.

вул. Інтернаціональна, 13

кв. 20
тел.: (0432) 35-51-23
тел.: (0432) 65-68-94

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÁÅÇÏÀËÞÊ
ËÀÐÈÑÀ ÑÅÐÃ²¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви
субота, неділя - вихідний.

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ
ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×
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ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні
та за кордон - Єгипет, ОАЕ,

Індія, Тайланд. Автобусні та авіатури
до Європи, Домінікани.

вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16
тел.: (0432) 56-27-13
моб.: (093) 02-00-556

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

45

Системи відеоспостереження, контр-
олю доступу. Домофони. Встановлення, 
гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування. Форма оплати: готівковий та 

безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (067) 722-09-23
(067) 931-64-03
(063) 596-11-99

ÏÏ “INTER VISION”

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205
тел.: (0432) 69-32-44
моб.: (097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

ÏÏ
“ÀÒ²Ñ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”

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

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

Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх

тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

44

65

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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



66

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

АТЕЛЬЄ

46

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”

Візова підтримка в країни шенген-зони.
Швидко та надійно.

Відпочинок: Єгипет, ОАЕ, Кіпр, автобусні 
тури по Європі. Діють акційні програми

та відсоткові знижки.

вул. Соборна, 79, оф.1
тел.: (0432) 35-35-22
тел.: (0432 69-64-62
моб.: (067) 291-67-16
e-mail:110120101@mail.ru

ÒÓÐÀÃÅÍÑÒÂÎ
“ËÀÍÜ”
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РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

48

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

пр. Коцюбинського, 7Б

тел.: (0432) 69-24-55

моб.: (067) 507-54-13

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і коврів.

вул. Бевза, 34
вул. Порика, 47
тел.: (0432) 26-71-05
тел.: (0432) 69-63-39

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

47

Хімчистка верхнього одягу.
Хімічна чистка та фарбування

шкіри та дублянок

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 1 поверх

тел.: (0432) 57-62-47
Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

ПРОКАТ ТА ПОШИВ НОВОРІЧНИХ ТА КАРНАВАЛЬ-
НИХ КОСТЮМІВ. Виготовлення всіх видів одягу. 

Ремонт одягу будь-якої складності. Ремонт шкіряних 
та хутряних виробів. Комп’ютерна та ручна вишивка.

Пошиття корпоративного одягу. Оздоблення 
бісером та камінням. Вишивка логотипів.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Швидкий та якісний
ремонт (пошив) ексклюзивного і повсяк-
денного шкіряного одягу, дублянок.

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”
к. 607, ліве крило
тел.: (0432) 57-68-25
моб.: (098) 238-72-50

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª
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КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

50

ПРОДАЖ ТА РЕМОНТ.
Мобільні телефони та ноутбуки.

Принтери МФУ+СНПЧ.
Чорнила та фотопапір.

пр. Коцюбинського, 38
ТЦ “СВ”, 4 поверх
тел.: (0432) 57-60-27
моб.: (063) 749-92-77
моб.: (096) 257-84-27
моб.: (093) 638-37-60

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН

49

Ремонт телевізорів, моніторів LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.

Телевізори б/в.

вул. 50-річчя Перемоги, 16

(ЦМС “ЛОКОМОТИВ”)
моб.: (067) 263-32-00

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊ²ÂÑÜÊÈÉ
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ПОБУТОВА ТЕХНІКА

51

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

Телевізори. Музичні центри.
Акустичні системи. DVD.

Холодильники.
Та ДУЖЕ багато іншого

Центральний ринок, 
м’ясомолочний павільйон, 
2 поверх

моб.: (067) 970-60-18
моб.: (093) 793-85-81

ÏÎÁÓÒÎÂÀ 
ÒÅÕÍ²ÊÀ

Á/Ó
Ç ªÂÐÎÏÈ
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Тамподрук.
Сувенірна продукція.
Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11
тел.: (0432) 53-68-37
e-mail: dp_post@mail.ru

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

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

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

52

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

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

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”

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

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

палітурні роботи та ін.

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

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ
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ДОРОЖНІ ЗНАКИ

53

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ

54

Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

флаєри - 290грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16
ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²

ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

56

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ

55
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА

57

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

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

вул. Лебединського, 34
офіс 25, 3 поверх
тел.: (0432) 57-91-92
моб.: (067) 713-91-82
моб.: (098) 127-27-85

ВСІ ВИДИ ФОТОПОСЛУГ
Весільна фотозйомка.
Запрошення на весілля.

Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

пр.Космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89
Віталій Сторожук
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ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ

59

Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

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

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

58
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ФЕЄРВЕРКИ. САЛЮТИ

60

Феєрверки. Салюти. Ракети.
Все для постановки піротехнічного шоу.

Зробимо яскравим і неповторним
Ваше свято!

вул. Шмідта, 28
(Центр.ринок “Госп.Двір”)
тел.: (0432) 52-87-52
моб.: (097) 484-76-26
моб.: (067) 504-14-47

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÐÈÁÀËÈÌÎ ÐÀÇÎÌ”

Â²ÄÄ²Ë
“ÑÂ²Ò Ï²ÐÎÒÅÕÍ²ÊÈ”
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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА

61

Дитячі свята.
Приватні та корпоративні свята.

Все для весілля ( до, під час та після).
Ексклюзивні акторські номери.

Виїзд в населені пункти Вінницької області

вул. Соборна, 87А
тел.: (0432) 52-76-36
моб.: (063) 179-70-65
divo.agency@gmail.com
www.divo-agency.at.ua
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ

62

Найкращий та найдовший в світі 
лімузин-джип “Cadillac Escalade”.
Комфорт і сервіс найвищого класу!

Довжина - 13 метрів!

моб.: (067) 966-36-43
моб.: (093) 563-73-79
Станіслав Іванович

ÄÎÂIÄÍÈÊ
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

63

САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

64

83
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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”

85

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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



86

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

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ 

65

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”

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

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)

тел.: (0432) 27-26-79
моб.: 097) 968-59-09
моб.: (096) 765-58-33

¯ÄÀËÜÍß
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ПІЦЕРІЇ. КОНДИТЕРСЬКІ

66



Çàïðîøóºìî äëÿ â³äçíà÷åííÿ
ñâÿò, óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â.

Óêðà¿íñüêà êóõíÿ. 2 áàíêåòíèõ çàëè ïî 100 ÷îë.
 Êîíôåðåíö-çàë íà 50÷îë.

20 çðó÷íèõ ãîòåëüíèõ íîìåð³â
êëàñó “ñòàíäàðò”, “íàï³âëþêñ”, “ëþêñ”.

Ñïîðò-áàð, á³ëüÿðä. Äèòÿ÷å êàôå “ÁÄÆ²ËÊÀ”

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

Кімната відпочинку. Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

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” 

ГОТЕЛІ

67

www.terramare.vn.ua
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САУНИ. ЛАЗНІ

68

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

69

Лікування та діагностика головних болей, 
депресії, хронічної втоми, судомних 
нападів, нічного енурезу, заїкування, 
затримки психічного розвитку у дітей. 
Електроенцефалографія (ЕЕГ), М-ехо.

вул. Зодчих, 28А, 
офіс 11
моб.: (067) 42-42-140

Ë²ÊÀÐ-ÏÑÈÕÎÍÅÂÐÎËÎÃ

ßÐÓÙÀÊ
ÞÐ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×
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НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА

71

Розповість про минуле і сьогодення; передбачить 
майбутнє по картам, руці, рисах обличчя і фотогра-
фії; зніме навроки та зглаз; унеможливить невдачі в 

бізнесі; з’єднає долі; усуне проблеми в родині;
зніме вінець безшлюбності; ставить захист.

тел.: (0432) 57-71-18
моб.: (097) 635-28-28

ÏÐÎÂÈÄÈÖß
ÍÅËß ÑÅÐÃ²¯ÂÍÀ

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

консультації. Гарантійне обслуговування.

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

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

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

вул. Келецька, 27 А
вул. Пирогова, 19/2
тел.: (0432) 527-547
моб.: (067) 327-72-62

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

Алкоголізм: обрив запою, лікування.
Неврози. Анорексія: лікування

Ліцензія АВ №567971 від 25.11.2010р.

пл. Жовтнева, 1, оф. 822
(готель “Південний Буг”)

тел.: (0432) 57-88-67
моб.: (050) 542-38-34
моб.: (067) 191-15-90

Ë²ÊÀÐ
ÏÑÈÕ²ÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ

ÞÐ×ÅÍÊÎ Î.Â.

БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ

70

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИТОКОМПЛЕКСЫ.
Питание для диабетиков. Натуральная лечебная косме-
тика. Индивидуальный подбор препаратов. Профилакти-
ка заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной, имунной, 
мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, корекция зрения.

вул. Бевза, 34
офіс 302
моб.: (097) 473-98-34
моб.: (067) 899-23-92
www.artlife.ru
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   Семейный психолог Евсеева окажет:
   1. Помощь в изменении коммуникации между всеми      
членами семьи.
  2. Снижении тревоги о детях и улучшении с ними  
взаимопонимания.
   3. В понимании себя и своих поступков.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА

72

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

моб.: (094) 903-62-49
e-mail: poligraf_test@mail.ru

www.poligraftest.at.ua

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÏÎË²ÃÐÀÔ ÒÅÑÒ - 
SPRINT TEST”

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

73

Вітаміни для с/г та домашніх тварин і птиці. 
Біопрепарати, вакцини. Кормові добавки, 
ветеринарні препарати, інструментарій,
дез. засоби, зоотовари вітчизнянного

та закордонного виробництва

Немирівське шосе, 143б
тел.: (0432) 55-74-11
моб.: (097) 476-66-90
моб.: (067) 740-16-22

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
ÀÏÒÅÊÀ
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ. ІГРАШКИ

75

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

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

РОЗВИТОК ДІТЕЙ

74

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

ІГРАШКИ.
КАНЦТОВАРИ. ПІРОТЕХНІКА.

Гурт та роздріб.

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