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

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

№9 (33) Вересень 2013 р.

www.vinnicya.vn.ua

Рекомендована ціна 2 грн

Все для навчання, магазини, бутіки,
авто, будівництво, меблі, медицина,
юридичні, туристичні послуги, все до 
свята та багато іншого.



3

ВСЕ ДЛЯ АВТО
1. АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. 

АВТОАКСЕСУАРИ_____________________________24
2. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА  ТА 

ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ__________________________28
3. АВТОСЕРВІС. СТО ___________________________29
4. ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА ________________________32
5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ _____33
6. ТАКСІ _______________________________________35 

БУДІВНИЦТВО
7. БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ___35
8. ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ____________________45
9. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ________________________41
10. БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА ____43
11. АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ ___________44
12. ЛІЦЕНЗУВАННЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. ТЕХНАГЛЯД. 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)   _______________________45
13. ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ______________46
14. БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ _____________________51
15. НАТЯЖНІ СТЕЛІ _____________________________52
16. ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ________________52
17. МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. ЖАЛЮЗІ __________54
18. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.  

КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ _____56
19. МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ ___________58
20. ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА ______59 

МЕБЛІ. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
21. САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ _____59
22. РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА  __________________62
23. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ _________________62 

МАГАЗИНИ. БУТІКИ 
24. ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ.  _________________63
25. СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ. КАРТИНИ ___66
26. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ _____________________67
27. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ__________69
28. НАСІННЯ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН __________69
29. СПОРТИВНІ ТОВАРИ__________________________70
30. ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ____71
31. ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ. ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ_71
32. СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ________________72
33. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ, ПОБУТОВА ХІМІЯ_____73
34. МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО _________________73
35. КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ_________73 

ПОСЛУГИ
36. НАВЧАННЯ __________________________________74
37. СТУДІЇ ТАНЦІВ. ЙОГА__________________________75
38. АВТОШКОЛИ _______________________________75
39. НЕРУХОМІСТЬ _______________________________76
40. РОБОТА ____________________________________77
41. БАНКИ ______________________________________78

№
п/п назва РубРики стр №

п/п назва РубРики стр

42. КРЕДИТНІ СПІЛКИ. ЛОМБАРДИ _______________78
43. АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ, 

ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ _________________________78
44. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ __________________________80
45. ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ_________________________81
46. НОТАРІУСИ _________________________________83
47. ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ. СИГНАЛІЗАЦІЯ ____85
48. ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ. САНАТОРІЇ_____________85
49. БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ___________________________89
50. КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ, СЛУЖБИ ДОСТАВКИ_____89
51. АТЕЛЬЄ _____________________________________89
52. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ. ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ_____91
53. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ РЕМОНТ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ_________92
54. ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН  ______________________93
55. РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ_________________________93
56. РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ__________________________94 

КОМП’ЮТЕРИ. ПОБУТОВА ТЕХНІКА
57. ПОБУТОВА ТЕХНІКА. МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ______94
58. КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ __________________96 
ПОЛІГРАФІЯ

59. ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 
ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ  _________________________97

60. ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ ________________________100 
ВСЕ ДО СВЯТА

61. ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА ______________________100
62. ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА ______102
63. ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ___________________________104
64. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ _______105 
65. ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ _______________________107
66. ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ_____________________109
67. САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ__________________110
68. КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ________________________114
69. РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ ___________115
70. ДОСТАВКА ЇЖІ ТА НАПОЇВ___________________118
71. ГОТЕЛІ ____________________________________118
72. САУНИ. ЛАЗНІ  ______________________________119 

МЕДИЦИНА
73. МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ ______120
74. МЕДИЧНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ_____________120
75. ФІТНЕС. ДІЄТОЛОГІЯ_________________________122
76. ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА _____________________122
77. МЕДИЧНІ ТОВАРИ ________________________123 
78. БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ ____________123
79. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. ЗООТОВАРИ _______124 

ВСЕ ДЛЯ ДІТЕЙ
80. ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ. ІГРАШКИ _____________125
81. РОЗВИТОК ДІТЕЙ ___________________________127

зМІСТ ЩОМІСЯЧниЙ ЖуРнаЛ-ДОвІДник „вІнниЦЯ” 
ВИПУСК №33 ВІД 1 вересня 2013 РОКУ

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

(050) 937-00-54,
(098) 538-33-60.

студія
якісних

ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ ТА 
ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ

(цегла, граніт, залізобетон)

Алмазна різка
та свердління

ОТВОРІВ В БЕТОНІ

тел.(096) 068-94-69

ВІКНА Металопластикові
та з євробрусу

· Штори-жалюзі · Захисні ролети

На замовлення

· Броньовані · Міжкімнатні· Алюмінієві

Виготовлення. Доставка. Встановлення

вул. 600-річчя, 66А
тел.: (0432) 57-53-22, 57-53-23

(067) 264-31-52
www.antonik.com.ua

“Під ключ”

ДВЕРІ
БАЛКОНИ



4

Журнал-довідник „ВІННИЦЯ”. Рег. свідоцтво №803-161-Р від 05 листопада 2010р.
Засновник та редактор: Віктор Рудь. Видавець: Олександр Самойленко.

Віддруковано в друкарні ТОВ „РЕГІНА” ЛТД
м. Вінниця, вул. Пугачова, 1.  Підписано до друку 29.08.2013 р. 

Адреса редакції та видавця: м. Вінниця, вул. Винниченка, 34, оф.302, тел.: (0432) 57-24-69.
Тираж 10 000 екз. Замовлення № 7701

Виходить українською та російською мовами. Ціна договірна.
За зміст реклами відповідальність несуть замовники. 

За достовірність фактів відповідальні автори публікацій, думку яких редакція може не поділяти.
Видається за творчого сприяння ГО „Молодіжна організація журналістів”

ЧиТаЙТЕ в нОМЕРI та на СаЙТІ
www.vinnicya.vn.ua

Вінниці 650 років________________________________________ 3

Історія Вінниці. Лікарня ім. М. І. Пирогова____________________ 4

Історичний хронограф. Вересень______________________________ 5

Люксембург. Нотатки мандрівника____________________________ 6

Весілля за містом «за і проти»________________________________ 7

Чоловічий костюм__________________________________________ 8

Рецепт долголетия по-винницки ______________________________  9

Врятуємо планету разом!____________________________________ 10

Нові горизонти міжнародної співпраці для Вінниччини___________ 11

Чому наші діти не хочуть ходити до школи?_____________________ 12

Сколько заправок выдерживает картридж для лазерного принтера?____ 13

Хвороба Паркінсона___________________________________________ 14

Отруєння грибами___________________________________________ 15

Спадковий договір__________________________________________ 16

Сумісна власність подружжя _________________________________ 17

Чому ми втратили правозахисника-дисидента Д. Гройсмана?______ 18

Як не заблукати в лісі? ______________________________________ 19

Неповний робочий час ______________________________________ 20

Еще один человек без еще одной мечты... ______________________ 21

Десь КВН розпочинають, а у Вінниці він не закінчується ніколи___ 22

День міста – це особливе свято для кожного його мешканця. Воно 
об’єднує усіх. Щороку День міста збирає у єдине коло близьких і дру-
зів, добрих приятелів і бажаних гостей. Насичена програма заходів на 
будь-який смак: мистецьких, спортивних, музичних - відбуватиметься на 
площах, вулицях, стадіонах і в парках міста.

Це свято для всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб  
залишитися назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і  
славною історією. Дякуємо всім мешканцям міста, які небайдужі до  
його долі, а особливо представникам старшого покоління; мудрим  
наставникам, тим, хто пройшов і війну, і голод, і розруху, але не зломив-
ся, не втратив віри, а продемонстрував приклад безкорисного служіння 
малій батьківщині, змінюючи своєю працею кожен день життя на краще. 
Вітаємо також молоде покоління, яке буде визначати долю нашого міста 
в майбутньому. Дуже хочеться бачити нашу молодь цілеспрямованою, 
здоровою, перспективною, освіченою, з активною життєвою позицією. 
Бо найбільша цінність Вінниці – її мешканці: талановиті, щирі, добрі й 
працьовиті, які створюють матеріальне й духовне сьогодення та майбутнє. 
Саме завдяки їх старанням, умілим рукам, натхненній праці місто живе 
і процвітає!

Нехай же зростає та розвивається наша Вінниця! Нехай щастя, любов і 
достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній родині, 
об’єднуючи всіх нас у згуртовану і небайдужу громаду. 

З Днем міста, дорогі вінничани!
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1 вересня День знань
2 вересня 1945 р. завершилась Друга світова війна
3 вересня День народження бюстгальтера
4 вересня 1985 помер Василь Стус
5 вересня 1919 р. помер. В. І. Чапаєв
6 вересня 2007 р. помер Лучано Паваротті, 
італійський тенор
7 вересня День міста Вінниці 
8 вересня 1709 р. помер Іван Мазепа
9 вересня 1913 р. Петро Нестеров уперше у світі 
зробив на літаку «мертву петлю»
10 вересня 1894 р. народився Олександр Довженкo
11 вересня 1769 р. народився Іван Котляревський
12 вересня 1958 р. створили першу мікросхему
13 вересня День програміста
14 вересня 1959 р. вперше космічний апарат 
“Луна-2” досяг поверхні Місяця 
15 вересня День працівників лісу
16 вересня 1745 р. народився М. Кутузов
17 вересня День рятувальника 
18 вересня 1965 р. о. Хортиця проголошено 
державним заповідником
19 вересня 1991 р. відновлено діяльність 
Києво-Могилянської академії
20 вересня 1946 р. започатковано 
Канський кінофестиваль
21 вересня День фармацевта 
22 вересня Всесвітній день без автомобіля
23 вересня День народження жувальної гумки
24 вересня 1920 р. помер Карл Фаберже
25 вересня 1932 р. народився А. Солов’яненко, 
український оперний співак
26 вересня Всесвітній день контрацепції
27 вересня Всесвітній день туризму
28 вересня 1956 р. помер Остап Вишня
29 вересня 1926 р. Києво-Печерська лавра 
проголошена музеєм
30 вересня 1452 р. вийшла перша в Європі 
друкована книга - “Біблія” Йогана Ґутенберґа

Історичний  хронограф.  вересеньІСТОРІЯ ВІННИЦІ

Історія Вінницької обласної  
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова  
бере початок із 1905 р. Тоді міська 
управа збудувала приміщення для  
лікарні, але утримувати його вияви-
лася неспроможною. Міська і земська 
повітова управи об’єднали зусил-
ля і відкрили у новій будівлі спільну  
земсько-міську лікарню на 25 ліжок, 
які призначалися для міських та пові-
тових хворих. Всього в лікарні працю-
вало близько тридцяти співробітників, 
з яких три лікарі, чотири фельдшери і  
три медсестри.

А навесні 1910 р. з імператорсько-
го дозволу був оголошений всеро-
сійський збір коштів на будівництво 
Пироговської лікарні. У день наро-
дження М.І. Пирогова, 13 листопада 
1910 р., на виділенній міською думою 
під будівництво лікарні ділянці деле-
гатами з’їзду була відкрита пам’ятна 
гранітна брила. І у квітні 1913 р. за 
активної участі Людвіга Івановича 
Маліновського було закладено фун-
дамент лікарні, проте влітку 1914 р. 
на заваді будівництва стала Перша 
світова війна. У новозбудовані кор-
пуси лікарні хворих перевели лише 
у травні 1917 р. Особливо погірши-
лось становище в 1918-1919 рр., лі-
карню було видворено із власного  

приміщення і певний період вона роз-
міщувалась на території психлікарні.  
У 1934 р. Пироговська лікарня стала 
основною клінічною базою стаціонар-
ного медичного інституту.

Велика Вітчизняна війна спинила 
розвиток лікарні. Було зруйновано три 
її основні корпуси. А в період окупації  
Вінниці в приміщеннях самої Пиро-
говської лікарні функціонував німець-
кий шпиталь. Після відступу німець-
ких загарбників почав відновлюватись 
довоєнний рівень життя.

У 1948 р. вона отримала статус об-
ласної. Від 1962 р. лікарня затвер-
джується школою передового досвіду 
України. В 70-тих роках були побудо-
вані два нових корпуси лікарні: №17 і 
№14; у 1985 р. став до ладу 4-повер-
ховий корпус поліклініки; в 1993 р. 
добудований корпус №16. Крім цього 
було збудовано кілька господарсько-
службових приміщень. Нині в лікар-
ні функціонують 20 спеціалізованих 
відділень стаціонару, консультативна 
поліклініка та 11 параклінічних відді-
лень.

До речі, з 1917 р. по 2013 р. лікар-
ню очолювали одинадцять головних  
лікарів: з-поміж них - доктор ме-
дичних наук, професор М.М. Бо-
лярський; доктор медичних наук, 
в подальшому директор Львів-
ського медичного інституту  
М.В. Даниленко. Зараз головним  
лікарем Вінницької обласної клінічної 
лікарні є заслужений лікар України 
Жупанов Олександр Борисович.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів
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Нотатки мандрівника

Пропоную відвідати Люксембург. 
Це маленька держава, що входить до 
складу Бенілюксу. Для того, щоб вам 
було комфортно у цій країні, ви маєте 
розмовляти французькою або німець-
кою мовами. 

Столиця країни 
має таку ж назву, як 
і саме герцогство 
і, доречі, означає 
«Мале місто». Най-
простіший спосіб 
потрапити до Люк-
сембургу - виїхати із 
аеропорту Брюсселя 
- Шарлеруа на автобусі фірми Fibco 
(вартість квитка від 5 до 22 Євро). 
Проживання у чотирьохзірковому го-
телі буде коштувати від 100 Євро на 
добу (номер на двох осіб), а громад-
ський транспорт 1,5 Євро  (вартість 
квитка на 2 години), квиток на цілий 
день 4 Євро. Як варіант, можна взяти 
в оренду велосипед (матимете можли-
вість побачити більше).

Саме місто побудоване на міс-
ці злиття двох річок Альзету та 
Петрусу, саме тому тут так бага-
то мостів. Ви неодмінно маєте  
побачити міст Адольфа (збудований у 
1903 році), який є візитівкою столиці. 
Саме тут відбувається поділ міста на 
Верхнє та Нижнє.

Верхнє місто – тут знаходиться  

історичний центр. Варто звернути  
увагу на стіни середньовічної форте-
ці, що оточують місто. Незважаючи 
на руйнівний вплив часу, до сьогодні 
чудово збереглися башти та бійни-
ці, каземати й ворота. Окрасою міста 
є готичний собор Люксембургської  
Богоматері.

Люксембург, як і більшість євро-
пейських міст, може похизуватись 
великою кількістю та різноманіттям 
музеїв. Найбільш відомі з них – му-
зей історії міста, музей зброї, му-
зей природничих наук. Оберіть для 
себе найбільш цікаві (не забувайте 
про графік роботи, який ви можете  

подивитись на офі-
ційних Інтернет- 
сайтах). Найбільш 
популярними серед 
туристів є музей су-
часного мистецтва 
та національна гале-
рея Тутесаль.
У Люксембурзі  

вирує атмосфера свята: на його вузь-
ких вуличках ви побачите безтурбо-
тних музикантів, артистів, фокусників. 
Частини міста поєднуються мостами 
(віадуками), які є беззаперечною окра-
сою. Особливого схвалення варта архі-
тектура: вона гармонійна, вабить пиш-
ністю і дарує натхнення.

Аліна Кобець

Люксембург

Люксембург схожий 
на казкове королівство, тут 
дуже органічно співіснують 

новітні технології та 
дивовижні фортеці, замки, 

мости. 

Вибір ресторану – це важливий еле-
мент у підготовці до весілля. Адже від 
цього залежить оформлення, можли-
вості для фотозйомки, розташування 
гостей та інші не менш важливі деталі. 
Тому варто підійти до вибору рестора-
ну відповідально.

Так, зараз великої популярності на-
бирають заміські ресторани. Очевид-
ними перевагами заміського весілля 
є надихаючий простір і близькість 
неповторної краси природи, яка ніби 
виконує для молодих мелодію любові. 
А також додаткові можливості свят-

кування. Для прикладу, ви не будете 
хвилюватись, що діти можуть вибігти 
на дорогу, так як майже всі заміські 
заклади мають величезні дитячі май-
данчики. Ще однією беззаперечною 
перевагою для гостей буде можливість 
вийти на терасу щоб насолодитись 
свіжим повітрям та заміською тишею. 
Але навіть при таких плюсах не дійте 
наосліп, і ретельно зважте всі «за» і 
«проти»: розташування ресторану, 
враховуючи можливість під`їзду авто; 
зовнішній вигляд закладу і навколиш-
ньої території; внутрішнє оздоблен-
ня,  чи підходить воно за стилістикою  
до вашого весілля; наявність місця  
для танців і музикантів. Особли-
ву увагу слід звернути на розмір  

танцювального майданчика і відстань 
між столиками. Замовте що-небудь 
для себе, щоб зрозуміти, наскільки 
смачна кухня і які за розміром порції, 
переконайтеся, що ціни відповідні. Ну 
і якщо ви бажаєте влаштувати гости-
ну «з розмахом», то зробіть спостере-
ження за «коефіціентом економності»: 
гарний заклад не буде економити ні на 
серветках, ні на порціях страв, ні на 
рекламі. До речі, багато ресторанів ма-
ють свої сайти, де ви можете попере-
дньо ознайомитись з їхнім інтер`єром, 
цінами, обслуговуванням. Деякі за-
міські ресторанні комплекси у пода-
рунок надають молодим весільний 
номер, тож не варто відмовлятись від 
таких презентів. Деякі складнощі за-
міського весілля можуть виникнути з 
«транспортним питанням», особливо, 
коли гостей дуже багато, але продума-
на організація, попереднє узгоджен-
ня з гостями не зроблять цей момент  
«каменем спотикання».

Отож, бажаю вам вдалого вибору та 
незабутнього свята, яке запам’ятається 
на все життя!

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС
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Чоловічий костюм - це не лише 
одяг, але й імідж чоловіка. У костюмі  
повинні поєднуватися як індивіду-
альність, так і практичність власника.  
Навіть якщо вам не потрібно носити 
костюм щодня, коли приходить час 
його вдягати, необхідно підходити до 
покупки з усією відповідальністю.

Тому, перше, що вам потрібно  
зробити - це вирішити, який ви хочете 
костюм, а це випливає 
з того, для чого він 
вам потрібен. У будь-
якому випадку, пер-
ший костюм не варто 
брати занадто яскра-
вим або незвичайним. 
До речі, костюм зви-
чайно краще всього 
купити не в інтернет-
магазині, а там, де 
його можна приміря-
ти. Класичний чолові-
чий костюм повинен 
ідеально сидіти по 
фігурі й не сковувати 
звичні рухи людини.

Щодо технічних параметрів. Звер-
тайте увагу на плечі костюма, вони по-
винні ідеально збігатися з вашими, не 
нависати і не бути коротшими. Ваша 
пряма долоня повинна легко ковзати 
між тілом і лацканами, коли верхній 
гудзик піджака застібнутий. Якщо 
рука стиснута в кулак, то костюм по-
винен натягатися в районі гудзика. 
Верхній гудзик (якщо це піджак з дво-
ма гудзиками) або середній гудзик 
(якщо їх три) не повинен бути нижче 
пупка. Піджак повинен закінчуватися 
приблизно там, де починаються ваші 

пальці рук, якщо ви витягнете руки 
вздовж тулуба. Рукав піджака пови-
нен закінчуватися в тому місці, де 
з’єднується зап’ястя і великий палець. 
Манжет сорочки повинно бути видно 
з-під рукава піджака приблизно на 
7-13 мм. Ширина манжет брюк - 3 см. 
Спереду штанина повинна утворюва-
ти невеликий надлом.

Урізноманітнити щоденний костюм 
можна додатковими 
аксесуарами. Краватки 
- колір яких можна піді-
брати залежно від мети 
зустрічі або метелик. 
Запонки - на сьогод-
нішній день є багато ва-
ріантів - золоті, срібні, 
з камінцями. Зажим для 
краватки - його краще 
вибирати до запонок, 
чоловік, який носить 
зажим для краватки 
виглядає одночасно со-
лідно і елегантно. Хус-
тинка в грудній кишені, 
її вибирають для більш 

урочистих заходів під тон краватки.
Тож якщо вам дійсно потрібен якіс-

ний, стильний, елегантний костюм, 
підібраний з урахуванням всіх ваших 
побажань, ласкаво просимо до нас.

Мережа магазинів “BAYRON”: 
ТЦ “4 Сезони”, бутік № 10, 

вул. Коцюбинського, 25; 
ТЦ “Жовтень”, бутік № 1-14, 

вул. Коцюбинського, 34; 
ТЦ “Алі-Баба”, бутік № 3,
 вул. Коцюбинського, 11, 

тел. (097)887-93-83.

Как победить в борьбе за собственное 
здоровье? Несмотря на множество великих 
открытий, этот вопрос по-прежнему оста-
ется самым актуальным для человечества. 
К счастью, некоторые изобретения вселяют 
надежду в то, что человек победит в этой 
борьбе и его враги-недуги отступят. Одно 
из таких изобретений – турманиевая кера-
мика, которую разработали специалисты 
южнокорейской компании Nuga Best. Это 
сплав природных минералов: турмалина, 
германия, эльвана и вулканических по-
род. Соединенные вместе, они обретают 
уникальные свойства, не имеющие анало-
гов в природе — становятся источником 
длинноволнового инфракрасного тепла, 
слабых магнитных полей и отрицательно 
заряженных ионов. Все эти качества благо-
творно влияют на организм человека: да-
рят ему энергию и бодрость, улучшают сон 
и заряжают оптимизмом.

При регулярном использовании турма-
ниевой керамики достигаются еще боль-
шие результаты: люди могут избавится от 
болезней, мучивших их годами, проблем с 
позвоночником и суставами. Кроме того, 
турманий улучшает работу сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, снимает воспаления и отечность, 
повышает иммунитет и способствует омо-
лаживанию организма. Компании Nuga 
Best не прячет объяснение оздоровитель-
ного эффекта своего ноу-хау за семью 
замками. Механизм действия довольно 
прост: турманиевая керамика несет в себе 
постоянный электрический заряд, который 
при нагревании создает низкочастот-
ное магнитное поле, а также ионизирует 
воздух, насыщая организм кислородом. 
Положительный результат достигается при 
воздействии на биологически активные 
точки человека.

Турманиевая керамика используется 
практически во всех продуктах компании 
Nuga Best, особенно в главной, и самой по-
пулярной разработке – кровати-массажере. 
Это настоящий терапевтический комплекс, 
который можно смело использовать всем 
семейством. Массажер обладает широким 
спектром действия: с помощью внутренне-
го проектора и турманиевых роллов делает 
линейный и точечный массаж, прогревает 

тело длинноволновыми инфракрасными 
лучами и производит щадящую вытяжку 
позвоночника. В компании уникальный 
маркетинг. Салоны Nuga Best дают воз-
можность своим посетителям посещать 
оздоровительные сеансы без ограничения 
количества и бесплатно. Это социальная 
составляющая работы компании.

Позитивные перемены в состоянии здо-
ровья и самочувствии людей пользующих-
ся массажером происходят очень быстро: 
улучшается кровообращение, снимается 
боль в мышцах спины и позвоночнике, сти-
мулируется работа кишечника. После сеан-
са массажа организм переполняет энергия, 
которой хватает на целый день. Вдобавок, 
массажер обладает антицеллюлитным 
эффектом, способствуя уменьшению под-
кожного жира. Эффективность и пользу 
продуктов Nuga Best признали в более чем 
105 странах мира, где постоянно действу-
ют более чем 3500 центров компании. В 
Украине из них находится более 180-ти. За 
8 лет работы в них он помог стать здоро-
вее миллионам украинцев. Многие из них, 
убедившись в ощутимой пользе оборудо-
вания, приобрели его.

Заслуги Nuga Best не остались 
незамеченными и со стороны государства 
– украинское отделение компании дважды 
награждено орденом «Зірка економіки 
України», а также почетными знаками 
«Профессионал отрасли» и «Лидер отрас-
ли». Однако самой большой наградой Nuga 
Best считает человеческую благодарность, 
ведь миссия компании звучит так: «Здоро-
вье, любовь и забота о людях». Три месяца 
назад в Виннице открылся новый салон 
Nuga Best в Замостянском районе города. 
Многие жители  уже успели побывать там 
и улучшить свое здоровье.

Ефременко Игорь, директор салона

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ ПО-ВИННИЦКИ
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Вінничани вирішили активізува-
ти свої зусилля у боротьбі за здоро-
ве майбутнє та чисте  навколишнє 
середовище! Так, з 13 по 15 вересня 
Вінницький центральний парк куль-
тури та відпочинку ім. М. Горького 
наповниться танцювальними колек-
тивами з усієї України, які першими 
об’єднаються заради 
єдиної мети - привер-
нути увагу громад-
ськості до екологічних 
проблем в Україні та 
світі. «Ритм Планети» 
- саме таку назву має наймасштабні-
ший танцювальний екологічний фес-
тиваль цієї осені, організаторами якого 
є ВОО ЦПП «Лотос» та Жіночий клуб  
«Жемчужина». За словами організа-
торів еко-фестивалю, екологічна си-
туація, що склалася у світі, не пови-
нна залишати жодну свідому людину 
байдужою. Зрозуміло, що настав час 
вирішувати складні екологічні питан-
ня, для того, щоб запобігти подальшій 
руйнації природи та виправити помил-
ки кількох поколінь. Тому зосередити 
увагу громадськості на проблемах еко-
логічного стану Поділля, що в свою 
чергу допоможе сформувати колектив-
ну думку щодо збереження природи, а 
також приверне увагу влади до існую-
чих екологічних проблем - це основне 
завдання, яке ставлять перед собою 
борці за чисте навколишнє середови-
ще.

«Ритм Планети» - це шоу аналогів 
якому в Україні дотепер не було. Кож-
на танцювальна постановка колекти-
вів буде присвячена глобальній або 
місцевій екологічній проблемі. Окрім 

танцюристів, участь у шоу візьмуть 
вокалісти, артисти циркового жанру, 
спортсмени, художники, музиканти, 
майстри ручної роботи та інші не-
байдужі люди. Родзинкою фестивалю 
стане масова  театралізована танцю-
вальна постановка під керівництвом 
учасниці проекту «Майданс» Тетяни 

Шестак, яка відбу-
деться на набережній 
«Roshen» 15 верес-
ня о 18.00. У рамках 
фестивалю також 
буде проведена еко-

виставка товарів та послуг, виставка 
світлин та картин на тему: «Що ми 
залишимо нашим дітям», виставка ви-
робів із пластику - «Пластик - бомба 
повільної дії», круглі столи щодо еко-
логічних проблем та шляхів їх вирі-
шення та ще багато цікавого й неспо-
діваного.

Еко-фестиваль «Ритм Планети»  
відбудеться за підтримки Громадської 
Ради при ОДА, Вінницького обласно-
го осередку Всеукраїнської екологіч-
ної ліги. Партнери свята - Козацький 
полк ім. І. Богуна та Благодійний фонд 
«Здорова нація».

Отже, 13-15 вересня, ЦПК  
ім. Горького, набережна «Roshen», 
прийди та підтримай учасників у бо-
ротьбі за чисте середовище! Якщо 
Вам сподобалась ідея фестивалю 
і Ви можете запропонувати свою  
допомогу, стати учасником або  
гостем свята чи просто отримати  
детальнішу інформацію  - звертайтесь

тел. (0432) 691689, (067)7437959, 
www.perluna.com.ua, 

e.mail: perola899@gmail.com

«Ритм Планети» - 
це, в першу чергу, шоу 

аналогів якому в Україні 
дотепер не було.

63 особи у складі 14-ти іноземних деле-
гацій з Польщі, Росії, Румунії та Молдови 
прибули на Вінниччину з нагоди святку-
вання Дня незалежності. Серед них були 
присутні делегації Свентокшиського воє-
водства (Республіка Польща) та Свердлов-
ської області (Російська Федерація).

З 21 по 23 серпня 2013 року відбулась 
маса ділових зустрічей іноземних делега-
тів із представниками влади та підприєм-
цями області для досягнення домовленос-
тей про спільну роботу та налагодження 
міжнародної співпраці. У ході переговорів 
були обговорені питання торговельно- 
економічного, культурно-освітнього та на-
укового співробітництва Вінниччини із 
регіонами-партнерами із Польщі та Росії. 

Цьогорічним ноу-хау стала практи-
ка проведення спільних засідань комісій  
Вінницької обласної Ради з представни-
ками аналогічних комісій з польської сто-
рони. Власне, головною метою приїзду 
делегації Свентокшиського воєводства 
була участь у спільних засіданнях комісій  
сеймику та комісій обласної Ради.

Наталія Гетце, як голова бюджетної ко-
місії обласної Ради, стала модератором 
спільного засідання комісій економічного 
профілю обласної Ради з представника-
ми комісії бюджету та фінансів Свенток-
шиського воєводства. Пані Наталія зазна-
чила, що подібний формат роботи зараз 
активно впроваджується обласною Радою 
з метою більш ефективного опрацювання  

конкретних питань співпраці Вінницько-
го регіону та регіонів інших країн. У ході 
засідання, яке відбулось 23 серпня, укра-
їнська та польська сторони обговорили 
можливості співпраці в напрямках сти-
мулювання розвитку малого і середнього 
бізнесу, створення спеціальних економіч-
них зон, наповнення місцевих бюджетів, 
діяльності “бізнес-інкубаторів” та обміну 
досвідом роботи комісій. У результаті було 
визначено ряд проектів, за якими найближ-
чим часом розпочнеться робота для спіль-
ного із польською стороною подання до 
міжнародних фондів.

«Співпраця на рівні комісій також за-
цікавила наших колег із Свердловської  
області, – зазначила Наталія Гетце. Деле-
гати з Росії запросили вінницьких колег 
взяти участь у парламентських слуханнях 
країн СНД, які відбудуться в жовтні по-
точного року в Єкатеринбурзі та вислови-
ли ідею щодо проведення спільних засі-
дань комісій». Окрім цього, свердловчани 
висловили зацікавленість у співпраці із 
Вінницькою областю у сільськогоспо-
дарській сфері, іпотечному будівництві, 
поставках промислової продукції. Під час 
зустрічі обласної влади із представника-
ми Законодавчих зборів Свердловської 
області, уральські колеги поділились ін-
формацією, досвідом власної законодавчої 
роботи, розповіли про ключові проблеми 
та тенденції соціально-економічного роз-
витку регіону. Наталія Гетце підкреслила, 
що співпраця Вінницької області із її за-
кордонними регіонами-партнерами вихо-
дить на новий рівень. «Сподіваюсь, що по-
зитивна динаміка у відносинах області із 
міжнародними партнерами збережеться і 
домовленості, яких ми уже досягли, забез-
печать у подальшому хороший результат 
для вінничан», – ще раз наголосила голова 
комісії.

Підготувала Світлана Ярова

НОВІ ГОРИЗОНТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Це питання задають собі батьки як 
старшокласників, так і “першачків”. 
Причин можна назвати безліч. А от 
щодо ключових, то їх не так уже й 
багато. У першу чергу, це навчання, а 
точніше, проблеми з самим навчан-
ням. Від сучасних учнів вимагають 
набагато вищий рівень знань, ніж 20 
років тому. Так, наприклад, дитина, яка 
ледь досягла семи років (тобто йдучи 
в 1-й клас), повинна мати розвинену 
пам’ять, логічне мислення й увагу та 
вміти читати, рахувати, розповідати 
за картинкою і мати солідний багаж  
загальних знань. А що вже говори-
ти про випускника школи? Програма  
чомусь не передбачає, що діти - це не 
роботи з інтегрованим комп’ютером, 
які цілодобово можуть навчатися.  

А ще до цього додайте батьківське  
невдоволення оцінками дитини. Тому 
досить часто учень, розуміючи це 
все, не хоче ходити до школи, боя-
чись отримати погані оцінки. Не варто  
завищувати і без того недосяжні вимо-
ги й сподівання на відмінне навчання 
вашої дитини.

Наступною причиною можуть бути 
образи від однокласників, старшо-
класників або ж навіть і вчителів. 
Дитині досить часто соромно про це 
розповідати. Але вам потрібно спро-
бувати дізнатися, що відбувається. 
Якщо дитина не хоче нічого розпо-
відати, спробуйте пояснити, що сила 

нічого не вирішує і в цьому випадку є  
слабкістю. Скажіть своїй дитині, що не 
відвідувати школу - це прояв слабкості 
й безпорадності. А от щодо старшо-
класників та вчителів - ці питання по-
трібно вирішувати вже самим батькам.

Всі знають, що невід’ємною час-
тиною життя сучасних учнів є ігри, 
мультфільми та комп’ютер. Часто 
трапляється так, що діти не хочуть 
ходити в школу, тому що не дограли 
у комп’ютерну гру чи просто ліньки 
навчатися. Чимало батьків не розу-
міють як комп’ютер може вплинути 
на відвідування школи. В основному 
трапляється так, що як тільки батьки 
йдуть на роботу, їхні діти цілий день 
сидять за комп’ютером, але до прихо-
ду батьків встигають зробити вигляд, 
ніби пробули цілий день у школі. Най-
кращий спосіб убезпечити себе і ди-
тину від таких випадків - поставити 
пароль на комп’ютер та не дозволяти 
неконтрольовано та безперервно сиді-
ти перед монітором.

Комплекси. Ваша дитина вважає 
себе гіршою за інших у всьому: в на-
вчанні, одязі, спілкуванні. Із часом по-
чинає уникати інших і відповідно не 
ходить у школу. Підніміть своїй дитині 
самооцінку, поясніть, що все не може 
бути ідеальним. А в чомусь вона таки 
найкраща.

Сон. Ваша дитина не висипається. 
Вранці головне бажання - поспати, 
а ніяк не вчитися. Встановіть чіткий  
режим дня, коли дитина повинна ляга-
ти спати і прокидатися. Згодом малюк  
повинен звикнути до цього і прокидатися 
вранці не буде викликати у нього проблем.

Безпрограшним способом заохотити 
дитину до навчання залишається вина-
города за гарну успішність та відвіду-
вання школи. Але не забудьте в першу 
чергу врахувати вік та інтереси саме 
вашої дитини.

Підготувала Оксана Самойленко

Основным элементом картриджа для 
лазерного принтера является фотоба-
рабан: на нем формируется видимое 
изображение из тонера, которое затем 
переносится на материал для печати.

Начнем с того, что все картриджи 
рассчитываются производителями на 
разное количество 
отпечатков формата 
А4, но при этом име-
ют фотобарабаны 
примерно одина-
кового диаметра. 
Соответственно, в 
картридже, рассчи-
танном на 2000-2500 
отпечатков формата А4 при 5% запо-
лнении листа, фотобарабан до полного 
израсходования тонера совершит око-
ло 12000-15000 оборотов с учетом ци-
кла самодиагностики при ежедневном 
включении принтера. В картридже, 
рассчитанном на 5000 отпечатков, фо-
тобарабан повернется уже около 30000 
раз, подвергая себя трению об устрой-
ства очистки и материал для печати. 
Естественно, поверхность фотобара-
бана подвергнется двукратному меха-
ническому воздействию в виде трения 
поверхности. В последнем случае кар-
тридж не может быть заправлен без 
потери качества печати более одного 
раза и его придется восстанавливать, 
то есть заменять фотобарабан.

Огромное значение имеет качество 
бумаги, которую Вы используете для 
печати. Бумага, имеющая низкую 
стоимость, соответственно имеет и 
низкие качественные характеристики. 
Обладая нешлифованной поверхнос-
тью, она подвергает повышенному 
износу фотобарабан. Неотшлифован-
ная с поверхности листа бумажная 
пыль загрязняет не только сам аппарат, 
но и смешивается с частицами тонера 
и атмосферной пыли в неочищенном  

принтере и формирует абразив, 
который оборот за оборотом царапает 
поверхность фотобарабана, что через 
некоторое время приведет к необходи-
мости восстановления картриджа.

Итак, подведем итог. На количество 
заправок картриджа влияет: заполне-

ние страницы ( чем 
меньше заполнена 
страница, тем мень-
ше работы соверша-
ет фотобарабан при 
переносе изобра-
жения, и тем лучше 
сохраняется его по-
верхность); коли-

чество холостых оборотов; качество 
бумаги; качество тонера и состояние 
деталей картриджа; использование 
бумаги А5 формата (при печати на по-
ловинках бумагу режет обычно сам 
пользователь (или кому-то доверяет 
это сделать), потому, что готовая А5- 
редкость, в этом случае износ можно 
смело умножать на 1,5, а чаще и того 
больше: клиенту важно быстро наре-
зать, да чтобы принтер не подавился, 
а об увеличении износа он и не подо-
зревает).

В каждом конкретном случае по-
лезна будет консультация мастера, 
который проведет диагностику и ска-
жет, что нужно картриджу - заправка 
или восстановление. Но даже если 
фотобарабан и другие детали сильно 
изношены, восстановление все равно 
более целесообразно, чем покупка но-
вого устройства. После качественного 
восстановления качество печати кар-
триджа будет практически таким же, 
как у нового устройства.

сервисная служба “VN servise,”
ул. Тарногродского, 30

тел: 57-83-75; (098) 023-40-44
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Це хронічне прогресуюче дегенера-
тивне захворювання центральної нер-
вової системи, що проявляється зни-
женням загальної рухової активності, 
уповільненням рухів, дрижанням, під-
вищеним тонусом м’язів, депресією.

Розрізняють хворобу Паркінсона 
як первинний (ідіопатичний) пар-
кінсонізм та вторинний (судинний, 
посттравматичний, медикаментоз-
ний, постенцефалопатичний) син-
дром Паркінсона. У 1817 році хворо-
бу вперше описав англійський лікар 
Джеймс Паркінсон. Лікар написав есе 
про «тремтливий параліч», в якому  
досить влучно і ємко охарактеризував 
симптоми захворювання. Він опису-
вав це захворювання так: мимовільні 
тремтливі рухи, послаблений м’язовий 
тонус, обмеження активності рухів,  
тулуб хворого нахилений вперед, хода 
переходить у біг, при цьому інтелект 
хворого збережений.

Що викликає хворобу Паркінсона? 
Не дивлячись, що ця хвороба описана 
майже 200 років тому, причини її ви-
никнення  і досі достеменно невідомі. 
Як можливий фактор, що спричиняє 
розвиток захворювання, це поєднан-
ня: старіння (хоча відомі випадки коли 
хвороба виникала у підлітків та у віці 
до 40 років), спадковість, вживання 

Кінець літа й осінь - сезон збору 
грибів, а значить, і підвищеного ри-
зику отруєння ними. За статистикою, 
особливо високий рівень смертності 
серед сільського населення, де погано 
налагоджена первинна медична допо-
мога, утруднені транспортування хво-
рих і своєчасна їх госпіталізація.

Отруєння грибами здебільшого бу-
вають випадковими і мають «сімей-
ний» характер. Більшість отруєнь 
спричинені вживанням пластинчатих 
отруйних грибів (бліда поганка, мухо-
мори, несправжні опеньки), що помил-
ково сприймаються за їстівні, та умов-
но-їстівні гриби (сироїжки,  
дощовики тощо, які при  
розламуванні виділяють 
молочний сік). Отже, слід 
пам’ятати, що гриби поділя-
ються на три групи: їстівні, 
умовно-їстівні та отруйні.

Щоб не отруїтися дикорос-
лими грибами, обов’язково врахуйте 
наступне: ніколи не кладіть у кошик 
гриби, яких не знаєте; остерігайтеся 
пластинчатих грибів. Не збирайте ста-
рі, перезрілі або дуже молоді гриби, у 
яких нечітко виражені морфологічні 
ознаки, а також ті, що ростуть поблизу 
швидкісних трас чи на радіаційно-за-
бруднених територіях. Під час посухи 
гриби краще не збирати взагалі. У спе-
котну погоду змінюється обмін речо-
вин в організмі гриба, він втрачає воду, 
накопичує токсини. Уважно перевірте 
зібрані гриби перед тим, як починати 
готувати страву або робити заготівлі. 
Відібрані гриби спочатку промийте 
та відваріть декілька разів у підсоле-
ній воді (не менше 3-х разів) протягом  
30 хвилин. Готові страви з грибів збе-
рігайте на холоді в емальованому по-
суді, але не більше доби.

Ніколи не застосовуйте «домаш-
ніх» методів визначення отруйності 
грибів з використанням цибулини або  

токсичних речовин, вірусні інфекції, 
атеросклероз судин головного мозку, 
тяжкі та повторні черепно-мозкові 
травми.

Як проявляється хвороба Паркін-
сона клінічно? Поява перших ознак 
захворювання, як правило, незначна. 
Рухи стають повільнішими, згодом 
страждає координація (особливо тонкі 
рухи), у подальшому виникають труд-
нощі при чищенні зубів, голінні. Вини-
кає дисфункція письма, вираз обличчя 
стає «маскоподібним», порушується 
мова, хода. Виникає тремтіння в спо-
кої, порушення рівноваги, вегетативні 
розлади. В поле зору психіатрів такі 
пацієнти потрапляють на більш пізніх 
стадіях, коли порушується якість жит-
тя і приєднується хронічна депресія, 
апатія, тривожні стани.

Серед відомих людей, що були 
вражені цим захворюванням най-
більш відомими є Мухаммед Алі -  
американський боксер, чемпіон Олім-
піади 1960 року. Ставши чемпіоном 
світу серед професіоналів у важкій вазі 
в 1964 році, єдиний, хто вигравав цей 
титул тричі. Сальвадор Далі, засно-
вник сюрреалізму, також страждав на 
паркінсонізм. У Папи Іоанна Павла ІІ 
теж було діагностовано це захворюван-
ня, що спричинило значне порушення 
мови. Існують відомості про те, що 
Ясер Арафат - відомий палестинський 
політик. мав симптоми захворювання.

Незважаючи на грандіозний прорив 
у науці, нові технології, досягнення, 
людство так і не змогло знайти ліки від 
хвороби Паркінсона.

Аліна Кобець,
лікар-психіатр 15 відділення ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка,

http://vopnl.ucoz.co.uk

срібних ложок - вони помилкові.  
Срібло темніє від взаємодії з амінокис-
лотами, які є й у їстівних, і в отруйних 
грибах, а колір цибулі змінюється під 
впливом ферменту тирозинази, який 
також міститься в усіх грибах.

Якщо після споживання грибів по-
чуваєтесь погано чи помітили нездо-
рові ознаки у своїх близьких (нудота, 
блювота, головний біль, галюцинації, 
біль у животі), негайно викликайте 
«швидку допомогу». До її приїзду про-
мийте шлунок 1-2 л. розчину марган-
цівки або сольового розчину, можна 
зробити очисну клізму. Пийте багато 

рідини. Навіть при полегшен-
ні стану обов’язково зверніть-
ся до найближчої лікувальної 
установи. Недоїдених грибів 
не викидайте: їх аналіз допо-
може лікарям швидше визна-
чити вид отрути, яка потрапи-
ла в організм.

Ніякого самолікування! Оскільки, 
чим більше токсинів потрапить у кров, 
тим важчим буде перебіг отруєння.

Пам’ятайте! Гриби особливо небез-
печні для дітей! Молодий організм ще 
не може чинити опір отруті - дитина 
перед нею зовсім беззахисна. Адже 
концентрація деяких токсичних речо-
вин може збільшуватися у грибах у де-
кілька разів! Їх співвідношення може 
дуже коливатися, внаслідок цього 
токсичні дози, абсолютно нешкідливі 
для дорослих, стають смертельно не-
безпечними для дітей. Тому страва, 
яку їли дорослі, може бути отрутою 
для малюка! Отруєння малечі грибами 
проходить дуже тяжко. Легких випад-
ків не буває! Із 100 дітей, які отруїлися 
грибами, 5-6 гинуть, а 25 - 30 стають 
інвалідами на все життя!

Г.Г. Однорогова, І.І. Андрікевич, 
діагностичне відділення ВОДКЛ

Хвороба Паркінсона
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За спадковим договором одна  
сторона (набувач) зобов’язується вико-
нувати розпорядження другої сторони  
(відчужувача) і в разі його смерті  
набуває право власності на майно  
відчужувача.

Відчужувачем і набувачем по спад-
ковому договору може бути як по-
вністю дієздатна особа, так і особа з 
неповною дієздатністю. Предметом 
спадкового договору є майно, яке на-
лежить відчужувачу і переходить у 
власність набувача у випадку смерті 
відчужувача.

Подружжя має право укласти спад-
ковий договір щодо майна, яке нале-
жить йому на правах спільної сумісної 
власності. Спадковим договором може 
бути встановлено, що в разі смерті 
одного з подружжя спадщина перехо-
дить до другого, а в разі смерті другого 
з подружжя його майно переходить до 
набувача за договором. Проте, спад-
щина та майно, що є предметом спад-
кового договору, - зовсім різні речі, які 
можуть і співпадати.

Обов’язки набувача за спадковим 
договором можуть бути різні. Викону-
вати розпорядження відчужувача, на-
приклад, регулярно виплачувати пев-
ну грошову суму. Вчинити певну дію 
майнового або немайнового характеру 

На даний момент, одним з пріоритет-
них напрямків розвитку правового ре-
гулювання інституту сімейного права 
є законодавча регламентація майнових 
правовідносин подружжя. Положення-
ми Цивільного та Сімейного кодексів 
України  визначено, що дружина та чо-
ловік мають рівні права на володіння, 
користування і розпоряджання  май-
ном, що належить їм на праві спільної 
сумісної власності, якщо інше не вста-
новлено домовленістю між ними.

Так, об’єктом права спільної суміс-
ної власності подружжя може бути 
будь-яке майно. Поняття «майна» 
визначається ч. 1 ст. 190 Цивільно-
го кодексу України, а саме: «Майном 
як особливим об’єктом вважаються 
окрема річ, сукупність речей, а також 
майнові права та обов’язки». При по-
свідченні правочинів щодо розпоря-
дження спільним майном подружжя, 
якщо правовстановлюючий документ 
оформлений на ім’я одного з подруж-
жя, нотаріус вимагає письмову зго-
ду іншого з подружжя. Справжність 
підпису другого з подружжя на заяві 
про таку згоду має бути нотаріально 
засвідчена. Дружина або чоловік має 
право на звернення до суду з позовом 
про визнання договору недійсним, що 
укладений другим із подружжя без її 
чи його згоди, якщо цей договір вихо-
дить за межі дрібного побутового.

Слід зазначити, що розірвання 
шлюбу не припиняє права спільної 
сумісної власності на майно, набуте 
за час шлюбу. Із цього випливає, що 
усі правила, які регулюють порядок 
та встановлюють обмеження у розпо-
рядженні спільним сумісним майном, 
зберігають свою силу для колишнього 
подружжя і після припинення шлю-
бу, якщо тільки режим спільної  су-
місної власності не був припинений 
у зв’язку з поділом майна, або ж суд  

до відкриття спадщини або після її  
відкриття.

У тому випадку, коли виконання дій 
набувачем повинно бути здійснене піс-
ля смерті відчужувача, останній має 
право призначити особу, яка здійсню-
ватиме контроль за виконанням спад-
кового договору після його смерті. 
При призначенні відчужувачем особи, 
яка буде здійснювати контроль за ви-
конанням спадкового договору після 
його смерті, згода такої особи пови-
нна бути нотаріально посвідчена. У 
разі відсутності такої особи контроль 
за виконанням спадкового договору 
здійснює нотаріус за місцем відкриття 
спадщини.

Вiдмiннiсть спадкового догово-
ру вiд договору довiчного утри-
мання  пов’язується з моментом 
набуття права власностi. Якщо за до-
говором довiчного утримання право 
власностi у набувача виникає з мо-
менту посвiдчення договору, то пра-
во власностi за спадковим договором 
переходить до набувача тiльки пiсля 
смертi вiдчужувача. Набувач за цим 
договором, за життя вiдчужувача, має 
лише можливiсть придбання права на 
майно в майбутньому за умови вико-
нання вимог, зазначених у договорi.

Аналiзуючи нотарiальну практи-
ку щодо укладення та посвiдчення 
договорiв довiчного утримання (до-
гляду) та спадкових договорiв слiд за-
значити, що спадковi договори за час 
дiї нового Цивiльного кодексу України 
не стали поширеними, скорiше навпа-
ки, – їх укладення та посвiдчення но-
сить поодинокий характер.

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

Вінницького міського нотаріального округу

визнав особистою приватною власніс-
тю дружини або чоловіка майно, набу-
те за час їхнього окремого проживання 
у зв’язку з фактичним припиненням 
шлюбних відносин. 

Разом із тим, не все майно подруж-
жя є його спільною власністю. Сімей-
ним кодексом України передбачено, 
що особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка є майно: набуте до 
шлюбу, набуте за час шлюбу, але на 
підставі договору дарування або в по-
рядку спадкування; майно, набуте  за 
час шлюбу, але за кошти, які належа-
ли їй, йому особисто; житло, набуте 
за час шлюбу внаслідок його привати-
зації; земельна ділянка, набута за час 
шлюбу внаслідок приватизації земель-
ної ділянки, що перебувала у користу-
ванні, або одержана внаслідок прива-
тизації земельних ділянок державних 
і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій, 
або одержана із земель державної і 
комунальної власності в межах норм 
безоплатної приватизації, визначених 
Земельним кодексом України. У зазна-
чених  випадках договори щодо розпо-
рядження майном посвідчуються без 
згоди другого з подружжя.

Яна Анатоліївна Бортнік, 
приватний нотаріус

Вінницького міського нотаріального округу
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Тому що він поважав Україну і все ро-
бив, щоб вона була кращою. 5 серпня 2013 
року він пішов із життя. Хто від цього 
радіє? Суди? Прокуратура? СБУ? МВС? 
Шановні читачі! На мільйони громадян 
України, які відійшли від Т.Г. Шевченка, 
залишилось декілька правозахисників, 
які є дисидентами (це поняття нам зали-
шилось від СРСР) і встали в один ряд із  
О. Сахаровим. На той час, держава зни-
щила цього академіка, лауреата багатьох 
премій. Сьогодні, держава Україна не за-
хистила послідовника О.Сахарова, а саме 
Д. Гройсмана.

Хто залишився в Україні та захищає 
права громадян? Я до цієї великої когорти 
дисидентів не маю право приєднуватись, 
хоча 11 років не тільки спостерігаю, але 
і борюсь із корупцією та організованою 
злочинністю, яка принизливо влилась у 
судову гілку влади, прокуратуру, МВС, 
СБУ. Мені прикро бачити, коли адвокатом 
в Україні може бути колишня засуджена 
людина. Чому в Україні немає інституту 
сімейних юристів? Вважаю, що державі не 
потрібні колишні прокурори, працівники 
МВС, СБУ, які свій час відпрацювали, за-
хищаючи Україну, а на цей час є “ланцюго-
вими псами”. Надаю поради, як дисидента, 
як треба вести справи адвокатам та юрис-
там, захищаючи громадян та не порушу-
ючи норм чинного законодавства. Шанов-
ний Д.Гройсман! Ви були і є дисидентом, 
а зараз кажуть правозахисником, але свої 
справи не довели до кінця. Ваша раптова 
смерть є прикладом мужності та честі для 
молодих юристів.

НАДАЮ ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ 
РІЗНИЦІ МІЖ АДВОКАТОМ ТА СІМЕЙ-
НИМ ЮРИСТОМ. Чому сімейного юриста 
не захищає держава, а захищає адвоката, 
який може бути колишнім засудженим? 
Прикро, але ці адвокати не захищають засу-
джених у колоніях. За період незалежності 
України у Вінницькій області з’явилось, 
ще дві колонії. Кого вони будуть вихову-
вати? Як треба вести справи адвокатам та 

юристам, захищаючи громадян та не пору-
шуючи норм чинного законодавства? Як не 
треба діяти адвокатам та юристам за дору-
ченнями? Яка різниця між адвокатом та сі-
мейним юристом? Я впевнений, що мої по-
ради будуть корисними для широкого кола 
громадян, адвокатів, юристів, працівників 
суду, прокуратури, викладачів юридичних 
ВУЗів, студентів, тому що тут накопичений 
досвід 11-річної роботи в судах, який під-
кріплюється багаторічною роботою у вій-
ськовій контррозвідці  КДБ-СБУ. Про це 
детальніше можна дізнатися з моєї книги, 
що готується до друку.

Що робить держава, щоб працював 
інститут адвокатів та сімейних юрис-
тів? Це питання не підняв жоден фахівець 
в галузі права. Чому? Чому ми не бачимо 
реформи у галузі права і користуємось 
спадком від більшовиків? Відповідь дуже 
проста - Україні не потрібен інститут сі-
мейних юристів, тому що нація стане 
юридично вихованою, а з юридично під-
готовленою нацією дуже важко боротись. 
Доводжу до читачів приклад, як держава 
Україна створила юридичну базу для всіх 
адвокатів, колишніх прокурорів, судів, 
працівників СБУ, МВС, але не зробила 
нічого, щоб в Україні працював інститут 
сімейних юристів. Чому? Тому, що це до-
датковий заробіток для “колишніх”. Дер-
жава спостерігає як “колишні” захищають 
корумповану владу, доводять громадян до 
тяжкого стану, а часом до місць позбавлен-
ня волі. Так, у містечку Ямпіль Вінницької 
області всі адвокати “колишні”. Так в свій 
час вони були ретельними працівниками 
прокуратури, МВС України. Для громадян 
вони не створювали умов їх захисту, а за-
раз вони адвокати. Чому цього не бачить 
влада? Кому це зручно?

Громадяни України хочуть бачити в 
судах сімейних юристів та адвокатів, які 
пройшли фахову підготовку в Академії 
адвокатів а не “колишніх”. На цей час 
ми маємо Закон України „ Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність» від 5 липня  
2012 року, який захищає “колишніх”, 
які стали адвокатами. Жах для України!  

Подивимось на прикладі вказаного Закону 
України а саме ст. 6: ” 1. Адвокатом може  
бути фізична особа, яка має повну вищу 
освіту, володіє державною мовою, має 
стаж роботи в галузі права не менш 
двох років, склала кваліфікаційний  
іспит, пройшла стажування (крім випад-
ків встановлених цим законом) склала  
присягу адвоката України та отримала 
свідоцтво про право заняття адвокат-
ською діяльністю.”

Ці норми вказаного Закону повинні усві-
домити громадяни України. Чому? Надаю 
коментар, який я надрукував у газеті та 
маю офіційну підтримку газети „Місто» 
№ 33 від 18 серпня 2006 року. “Адвока-
та вперше судять за шахрайство, а колеги 
відмовляються захищати його. Колишню 
суддю, що потім працювала у адвокат-
ський фірмі, утримують у СІЗО, бо їй ін-
кримінується привласнення 4000 доларів”.  
Вінницький адвокат опинилась на лаві під-
судних. Цей випадок - перший не тільки в 
історії нашого міста, а всієї країни. Тиж-
день тому, 11 серпня у Ленінському район-
ному суді міста Вінниці розпочалися слу-
хання по кримінальній справі, порушеній 
проти колишньої судді, що останнім ча-
сом займається адвокатською діяльністю.  
Епопея ж для чоловіка, що постраждав 
від її шахрайських дій, почалася ще у  
2004 році. Тоді вінничанин, який мешкає 
у Барському районі, мав нещастя позичи-
ти гроші у своєї сусідки. Сума була нема-
ленькою - 3,8 тисячі доларів США, тому 
чоловік оформив розписку, щоб позичаль-
ниці спокійніше було. Але, як виявилось  
згодом, від такої позички спокій втратив 
він, а не сусідка. Як тільки позичальник по-
чав повертати борг, сусідка повідомила, що 
воліє отримати замість грошей, не мало-не 
багато, а однокімнатну квартиру у Вінниці, 
яку той отримав у спадок. Звісно, що на-
звану суму в доларах і вартість квартири в 
обласному центрі не порівняєш. І чоловік, 
на пораду знайомих, звернувся по допомо-
гу до професіонала - найняв адвоката, аби 
та допомогла йому повернути борг».

З повагою, В.П. Душко,
голова правозахисної Асоціації 

«Адвокасі – АЗА»

Цей матеріал присвячено 
покійному Д. Гройсману

Осінь - пора “тихого полювання” на 
гриби. Тому багато наших громадян на-
магаються втекти від міської суєти, побу-
ти на одинці з природою і часто навіть не 
важливо скільки грибів вдасться назбира-
ти. Проте не потрібно забувати, що восени 
світлові дні короткі, а вечори вже доволі 
прохолодні. Тому, йдучи до лісу, варто 
бути обачнішими: обов’язково повідомте 
близьких про те, куди ви збираєтеся, під-
беріть зручний і теплий одяг та взуття. До 
речі, одягатись краще в яскравий костюм, 
який є більш помітним. Намагайтесь до-
пізна не затримуватись у лісі, бо вночі ви-
йти з нього майже неможливо.

Запам’ятовуйте орієнтири під час ман-
дрівки лісом. Не пийте воду з річок та 
озер. Найбільш надійні джерела води – 
струмки. Якщо опинилися біля поламаних 
дерев – не затримуйтесь, бо вони, спираю-
чись одне на одне, можуть впасти, особли-
во під час вітру. Уникайте диких тварин, 
особливо лисиць. Пам’ятайте, у людей 
і тварин близько 150 спільних хвороб.  
Тварини нападають на людину, якщо вони 
поранені, перелякані  або коли захищають 
своє потомство. При явно агресивному 
поводженні тварин можна використову-
вати, як засіб захисту, вогонь або стукати 
палицею об дерево.

Якщо ж ви все-таки заблукали у лісі, 
зберігайте спокій та уникайте паніки. 
Пригадайте останню прикмету на знайо-
мій частині шляху і постарайтеся подумки 
простежити до неї дорогу. Уникайте пере-
охолодження, що трапляється, коли лю-
дина не звертає уваги на холод та не має 
відповідного одягу і захисту. При потребі, 
можна розвести багаття, воно не тільки 
допоможе вам зігрітись вночі, але й буде 
добрим орієнтиром для рятувальників. 
Кричіть на шум, якщо це звірі, вони зляка-
ються та підуть геть. Це також допоможе 
тим, хто шукатиме заблукалих. Бережіть 
та економно використовуйте воду, бо вона 
важливіша для вашого виживання, аніж 
їжа.

Анатолій Петрович Степанюк,
Демидівський лісничий 

Вінницького держлісгоспу

Як не заблукати в лісі?
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В умовах світової фінансової кри-
зи чимало роботодавців скоротили 
не лише розмір заробітної плати, але 
і робочий час працівників. Такий 
підхід є більш оптимальним по від-
ношенню до працівників при умові 
неконкурентноспроможності підпри-
ємтва, оскільки в іншому випадку 
роботодавцю довелося б скорочува-
ти персонал. Але як таке скорочення 
відіб’ється на працівниках?

Неповний робочий день — особли-
вий режим робочого часу, що встанов-
люється за угодою між працівником і 
власником підприємства (організації, 
установи), за якою оплата праці про-
водиться пропорційно до відпрацьо-
ваного часу або залежно від виробіт-
ку.

До негативних наслідків скорочення 
робочого дня для працівників, зокре-
ма, належать: зменшення розміру на-
рахованої заробітної плати; зменшення 
виплат, які розраховуються виходячи 
зі середньої заробітної плати; відпус-
кних, допомоги у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві, за безробіт-
тям тощо; скорочення страхового ста-
жу за пенсійним страхуванням.

Про зміну істотних умов праці пра-
цівника слід повідомити не пізніше 
ніж за два місяці. Повідомляти слід 

Интересно, а как это – жить без 
мечты? Вставать каждое утро, варить 
кофе, одеваться и идти на работу. Про-
жить еще один рабочий день и вер-
нуться домой, где тебя ждут, просто 
поужинать, просто посмотреть теле-
визор, и просто уснуть?! Интересно, 
а так вообще бывает?

Разве можно все свести к обычным 
краскам жизни и не жить, а просто 
существовать? При этом делать все 
то, что и семь миллиардов человек на 
Земле, но не мечтать. Не стремиться, 
не добиваться, а всего лишь плыть и 
надеяться, что завтра будет лучше, 
чем вчера. Наверное, такие люди 
есть. А может быть, их даже очень 
много. В фильмах нередко встреча-
ются подобные фразы: «Я разучился 
мечтать» или «У меня нет времени 
на всякие глупости, я предпочитаю 
жить реальностью». Но тогда возни-
кает вопрос: как мы можем жить в 
реальности и встречать новый день, 
если не знаем, чего мы от него хо-
тим? Как можно радоваться мелочам, 
любить, смеяться, плакать и вообще  

письмово і під розпис. Крім того, 
якщо таке попередження відбулося і 
працівник не бажає працювати в но-
вих умовах праці, а колишні істотні 
умови праці не може бути збереже-
но, то трудовий договір припиняєть-
ся. Звільнення після закінчення двох 
місяців після попередження за такою 
статтею надає працівникові право на 
отримання вихідної допомоги у роз-
мірі не менше середнього місячного 
заробітку.

Випадок, коли роботодавець вико-
нує процедуру скорочення робочого 
часу лише формально, є порушенням 
законодавства. Довести це легко - 
достатньо скарги з боку кількох пра-
цівників і візиту інспекторів з праці 
на робочі місця, а також фіксування 
факту виходу на роботу працівників, 
які за графіком повинні відпочивати. 
Шкала покарань за таке порушен-
ня досить широка, адже порушен-
ня законодавства з праці передбачає 
дисциплінарну, адміністративну, 
матеріальну і навіть кримінальну  
відповідальність.

Незважаючи на те, що виплата 
окремому працівнику зарплати ниж-
че встановленого мінімального роз-
міру не вважається порушенням (за 
умови правильного оформлення до-
кументації з обліку робочого часу та 
оплати праці), контролюючі органи 
негативно ставляться до такої практи-
ки, вважаючи подібні ситуації спосо-
бом мінімізації витрат організації. У 
такому випадку на запити податкової 
або прокуратури слід давати відповід-
ні пояснення за підписом керівника  
підприємства.

Г.М. Заремблюк,
начальник відділу 

призначення соціальних допомог 
та компенсацій

чувствовать, если не знаешь КАК  
это - думать, пока спит город? А 
может, такие странности только у 
молодых? Странности, когда кажется, 
что можешь все и в то же время ты так 
бессилен.

Но я могу сказать точно, с уверен-
ностью на сто процентов, что семи-
летняя девочка на заставке моего 
компьютерного стола, смотрящая на 
витрину «Tiffany & Сo» - это юная 
леди с мечтой! И парень, расклеива-
ющий объявления на столбах – буду-
щий известный литератор. Пожилая 
женщина, вяжущая шарфы и пеку-
щая пироги – все-таки дождется на 
выходных своих шумных внуков. И 
таких примеров уйма! А это значит, 
что мечтать могут все! И, пожалуй, 
это самое потрясающее лекарство 
от многих проблем и болезней и 
замечательный стимул для потрясаю-
щего дня, воспоминания, года и даже 
целой жизни! Надеюсь, что ваша меч-
та будет ярко светить вам в жизни и 
приведет вас к заветной цели!

Владислава Орехова
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23 вересня о 18.30 
гра іі туру веселої ліги, 
в якому беруть участь: 
«ГПз-18»
«выше крыши»
«ниче так» 
«Голливудские улыбки» 
«Четыре б мимо» 
«брокколи» 
«бродвей» 
«карамболь» 
«не исключено» 
«Почти женская сборная» 
«Фаворит» 

11 вересня о 18.30
грають команди:
«без малейших причин»
«аРава-Руська»
«Хто там?», Рівне
«инженеры»
«тМ»
«Чак норис»

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

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

Реєстрація, охорона та оцінка  
інтелектуальної власності:

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

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

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

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

Кращі фахівці міста працюють у нас!

Десь КВН розпочинають, а у Вінниці він не закінчується ніколи

12 вересня о 18.30
грають команди:
«Проспект Юности»
«Осторожно, люди!»
«Що є, того не відняти», Рівне
«ГПз-18»
«Я не такая»
«ниче так» 

13 вересня о 16.00
Фінал сезону шкільної 
елітліги 2013. 
Грають команди:
«броколі» гімназія №1
«не исключено» гімназія №17
«бродвей» гімназія №17
«все свои» всШ №26
«7 лиЦ» ліцей №7
«16 Гб» всШ №16
«Голливудская улыбка» всШ №31 

24-25 вересня о 18.30
у ііі турі чемпіонату
 грають найсильніші:
«Дт» 
«безна» 
«Ми з 90-х», Хмельницький 
«Меняем название» 
«в.торг»
«наша тырь» 
«Chilly Willy» 

сайт ліги  http://kvn.vn.ua
всі новини та зміни на сайті.

Минулого року подільський КВН відсвяткував свій перший повноцінний ювілей. 50  
років тому 1 грудня 1962 року у Вінницькій школі № 29 була зіграна перша гра КВН між  
командою хлопчиків «Ха-Ха» та дівчаток «Хі-Хі» 9-В класу. З того часу у місті проводяться  
чемпіонати та гуморини.

Зимою 1993 року у Вінниці пройшла перша гра найстарішої на Планеті КВН Відкритої Ліги КВН 
«Винни(ца) Пух». Крім чемпіонату, обласна молодіжна громадська організація «Вінницький КВН»  
є організатором шкільної «ЕЛІТЛІГИ».

Сезон ліги 2013 року розпочався з Всеукраїнського фестивалю «Св. Валентин на 
КВНі», де мали можливість виступити понад 40 команд. Півтора-десятка з них представляли  
такі міста, як Київ, Хмельницький, Тернопіль, Одеса, Рівне, Харків, Львів. За результата-
ми перегляду було сформовано три турніри: Чемпіонат міста, Кубок міста, Весела Ліга.  
Чемпіонат проходить на призи мера в МПМ «Зоря». 
Вересень 2013 року буде багатим на ігри веселих та найкмітливіших у Вінниці. 
Розпочнуть боротьбу команди, які претендують на Кубок міста.
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авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфаРби. акСЕСуаРи1

АВТО

Запчасти к
европейским

и японским маркам

тел.: (093) 932-56-84
(068) 518-09-02

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

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

вул. Данила Нечая, 65, оф. 320
тел.: (0432) 55-38-49, (098) 209-75-75, (093) 489-38-64, (050) 999-78-50

різноманітні

провідних фірм та сталеві кулі
ПІДШИПНИКИ

СПД
Маруняк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

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

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

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

ПРОДаЖ авТОШин в кРЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè

Працюємо з ПДВ

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

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

Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

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

ПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
ДИАГНОСТИКА
ЗАРЯДКА
РЕМОНТ



28 29

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

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

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

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

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

(0432) 69-01-64

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

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

Êèòàé-àâòî

Автозапчасти в наличии и под заказ

●Amulet●QQ●Easter●Jaggi●Kimo●Tiggo●Elara
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СІЛьСькОгОСПОДаРСька ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

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

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

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

авТОСЕРвІС. СТО3

Заправка та ремонт автокондиціонерів

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

·Комплексне технічне обслуговування автомобілів
·Ремонт ходової китайських вантажівок 

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

СТО
аВтО-маКСИмУм

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

двигуна, хімчистка

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

(097) 251-09-93
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АВТОМАйСТЕРНЯ
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

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

та плоскошліфувальні роботи.

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

аВтОштОРм

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

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

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

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

Citroen, Peugeot 

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

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

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

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

e-mail: vlsignal@gmail.com

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.:(0432) 69-07-60
(067) 298-09-78

kolos_oleg@mail.ru

СТО 
Чистка инжектора
Замена масла

Ремонт двигателей
Ремонт ходовой
Ремонт задних балок французских автомобилей

CTO
Выписка документов и налоговых накладных

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

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

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

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

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски

расходные материалы

АВТОсервисшиномонтаж
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“АВТОСЕРВІС” Ремонт двигунів, КПП.
Реставрація блоків-циліндрів
Розборка автобусів “БОГДАН”

та вантажівок “ISUZU”.
ЗАПЧАСТИНИ

в наявності та на замовлення.
Доставка по Україні.

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

фоП
щербацкий С.а.

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

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

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

(067) 447-22-57 

вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка4

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

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

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

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

www.vinbike.com.ua

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

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

      ЗАПЧАСТИНИ
МОТОЦИКЛИ      
СКУТЕРИ     
С/Г ТЕХНІКА 

тел. (097) 562-07-19

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

ПЕРЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖиРСькІ Та ванТаЖнІ5

ДОСТАВКА ЦЕГЛИ

(098) 588-08-98

та будь-які
вантажні перевезення
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4,5т 2,5т 1,3т

6м

6,5м

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

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рiзних виробiв та конструкцiй,

будiвельних матерiалiв,
негабаритних вантажiв.

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

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

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

тел.: (0432) 52-65-60, (067) 255-70-83

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

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

міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

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

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО

буДІвЕЛьнІ Та 
ОзДОбЛюваЛьнІ МаТЕРІаЛи7

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

студія якісних

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

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

ЦЕГЛА
Äîñòàâêà

Ðîçâàíòàæåííÿ

ЧЕРВОНА
М-100

СИЛІКАТНА
(096) 460-69-09 www.vinkran.vn.ua

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

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

анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

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

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

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

ñïä îêîëîò î.ì.

Виготовлення:
рейка, брус, стропила

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

Розпилювання на пилорамі,
 сушка деревини

ТОВ
«ПаРтнеР ПОліссЯ»

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

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

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

(050) 313-90-95

ВирОбнича
база

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

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

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

www.plutka.vn.ua

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

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

тел.: (097) 284-93-24
(093) 631-80-30

фоП коваленко о.г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

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

Салон оздоблювальних матеріалів.
Студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

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

(067) 493-01-11

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

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

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

(067) 433-74-63
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ФаРБИ POLIFARB
Водо-дисперсійні фарби, емалі, лаки, 

монтажні піни, саморізи і т.д.

вул. ватутіна, 16 б
будівельний ринок

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

тЕРИтОРІЯ
РЕмОНтУ

Двері вхідні та міжкімнатні
Ламінованвана підлога та 

паркетна дошка
Декоративні огородження

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

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

e-mail: terrem@ukr.net

лісоматеріали Дошка, брус, рейка, вагонка, блок-хауз, 
зруб, дошка підлоги. анисептування 

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

можлива доставка

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

(067) 726-68-31

    твОЯ 
ПіДлОГа ЛамІНат, ПаРКЕтНа ДОшКа, ПЛІНтУС.

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

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

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

«Буд-майстер»
СПД Кікабідзе

бУДІВЕЛЬнІ МаТЕрІаЛи
вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, 

щебінь, цемент, цегла, все для утеплення фасаду, 
гіпсокартон і комплектуючі. ГуРт та РОзДРіб. 

Можлива доставка, послуги вантажників.

вул. Г. успенського, 91 
тел.: (0432) 27-67-32

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

www.budmajster-vn.prom.ua 

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

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

• áàãåò  • ïëèíòóñ
• ëåïêà • êëåé

ФОП  КЛОЧКО

м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4
тел.: (0432) 61-42-02,  (067) 756-0-657
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ПОкРІвЕЛьнІ МаТЕРІаЛи8

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

Індивідуальні замовлення для монтажу.
 Металопласткові вікна. 

 Безкоштовні інженерні роботи

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРОФНАСТИЛ

Гарантія 
10 

років

Монтаж
демонтаж 

дахів

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

ДОшКа ОБРІЗНа
Брус, рейка, стропила, цемент, цвяхи

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

(063) 406-01-98

ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА

(067) 430-55-00
(096) 150-60-94

ПРОФНАСТИЛ  МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Монтаж, демонтаж крыш 
·металочерепицы ·битумной черепицы ·шифера

·изготовление эксклюзивных элементов к крышам
Терассы, беседки

Изготовление дверей любой сложности под заказ
Изготовление мебели из масива дерева

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

Ціна від 46 гривень. 
Утеплення “ROCKWOOL“. 

Водостічні системи “PROFIL“. 
Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. 

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

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
ТА  ПРОФНАСТИЛ

буДІвЕЛьнІ РОбОТи9

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

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

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

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

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

ПП
“боруС-буД”

МЕТаЛОЧЕРЕПиЦЯ. ПРОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

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

Дахбуд качЕСТВО ПрОВЕрЕннОЕ ВрЕМЕнЕМ!

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

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

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

завод
«Профіль»

ПрОФнаСТиЛ, МЕТаЛОчЕрЕПиЦЯ
ВОДОСТІчнІ СиСТЕМи

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

вул. Гонти, 26а
тел.: (0432) 69-49-59

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

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

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

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

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

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

Хрести підсвічники, престоли 
та інша церковна утварь. 

тел.:
(067) 932-28-33
(095) 617-89-40

Всі види асфальтувальних робіт. 
Гарантія 3 роки.

тел.(0432) 69-35-68
(067) 983-25-56
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ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

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

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизм

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АСФАЛЬТУ
ВСІ ВИДИ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

вул.Примакова, 29
тел.: (0432) 68-94-50, (050) 313-74-27, (097) 026-89-87

Буріння свердловин
для підприємств та населення

(067) 50-60-986 (067) 224-22-99
(ціни за домовленістю)

 ул. Порика 7 
тел.: (0432) 69-95-43 

(098) 672-74-69 

Строительство домов, бань, беседок, 
садовой мебели, детских площадок в сруб. 

Проекты - индивидуально для каждого клиента. 
Изготовление домов, бань “под ключ”  3-4  месяца. 

Стоимость “под ключ” в среднем 3000 грн за 1 м кв. по полу. 
А также заборы, гаражные ворота по индивидуальному заказу. 

Строительная компания “СмерекБуд”

www.smerek-bud.vn.ua

буДІвЕЛьниЙ ІнСТРуМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

тов «електроМонтаж-425»

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

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

освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

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

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

рЕМОнТнІ 
рОбОТи

Ремонтні роботи, фасади, 
покрівельні роботи, 

фактурна штукатурка, короїд 
та багато іншого

тел.(067) 160-80-84
(063) 272-43-24

ОТВЕрСТиЕ В бЕТОнЕ
(кирпич, гранит, пеноблок)

без шума и пыли
тел.(096) 068-94-69
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Рамные (фасадные)
Клино-хомутовые

Вышки-туры передвижные
Сетки для лесов

аренда,   продажа

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

буДтеХіка ГенеРатОРи

ПрОкаТ
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

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

(067) 548-80-22

аРхІТЕкТуРнО-ПРОЕкТнІ ПОСЛуги11

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

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

Кваліфікаційний сертифікат АР №00087

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

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

тов “архітектурно-
Проектна МайСтерня

“ПляСовиця” аРхІТЕкТуРа, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

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

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

Консультації безкоштовні

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

ПП “гоСт-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДеРжАВної
АРхітеКтУРно-бУДіВеЛьної інсПеКції УКРАїни

ВіД 7 гРУДня 2011Р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕРТифІкаЦІЯ,
ТЕхнагЛЯД, ІнвЕнТаРизаЦІЯ (бТІ)12

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

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

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

Лі
ц. 

АВ
 №

55
50

52
 М

іні
ст

ер
ст

ва
 ре

гіо
на

ль
но

го
 ро

зв
ит

ку
 та

 бу
дів

ни
цт

ва
 Ук

ра
їни

 ві
д 7

 ли
пн

я 2
01

0р
.

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

• теплопостачання
•  сертифікати: 
серія АР №001481 від 23.07.2012р.;
серія АР №006976 від 27.03.2013р. 
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ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
газифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ13

ОПАЛЕННЯ

ЗАПЧАСТИНИ

17 ðîê³â 
   äîñâ³äó!

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

тел.: (0432) 35-02-51, (098) 15-25-107

РЕмОНт
СаНтЕХНИКИ
ПРОЧИСтКа

КаНаЛИЗаЦИИ

Быстро и качественно проведем сантехни-
ческие работы. Прчистим и промоем кана-
лизацию немецким спецоборудованием от 

солевых наложений, строительных отходов, 
органики жировых накоплений.

тел.: (096) 855-12-53
(099) 428-37-08

e-mail: voloshl@i.ua

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

АСЕНИЗАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

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

або на сайті
www.mrsos.com.ua

●Монтаж  ●Сервіс  ●Гарантія
м. Вінниця, вул. Шевченка, 31

тел.:(067) 586-91-71, (050) 216-43-42

●ЖЕРСТЯНІ ВИРОБИ
●ВИГОТОВЛЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОВІТРОВОДІВ
●ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДЕЦІЮВАННЯ

www.avk.prom.ua
(Інтернет магазин)

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

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

www.termart.com.ua

Сантехніка. Опалення. Водопостачання. 
Каналізація. Кондиціонери.

Продаж. монтаж. Сервіс.

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

(097) 485-51-94

кліМат буД СервіС Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

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

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

(067) 430-10-30

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

на воду, сантехника, електробойлеры и 
глубинные насосы.

Качественно, недорого!

(0432) 52-81-32
(097) 272-39-81
(095) 711-85-33

ул. Келецкая, 130А, 
тел.: (0432) 57-87-04, (067) 431-07-88, 

(097) 330-08-08, (067) 12345-94Монтаж. Гарантия. Сервис
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Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

обладнання
атракціони

хімічні засоби
обслуговування

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.airconditioner.vn.ua
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ДвЕРІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ16

Дверне
   Діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

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

наТЯЖнІ СТЕЛІ15

Гарантия 12 лет

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe DesignÍàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe Design

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від виробника

матові, глянцеві, фотодрук
працюємо по Вінниці та області

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

натяжні
Стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

натяжні
Стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

натяжні Стелі
рулонні штори-жалюзі

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

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

вул. Зодчих, 28а, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11

(097) 298-95-25
www.santava.com.ua
santava@rambler.ru

Не жди - дом защити

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

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

броньовані

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

вул. Тимірязєва, 68, (навпроти)
тел.: (0432) 69-69-63, (096) 495-80-83

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

ÁÐÎÍÜÎÂÀÍ² ÄÂÅÐ²
(098) 327-93-09

Від виробника Широкий вибір

ДВЕРI
ВIКНА(067) 490-94-91

(097) 320-49-19

З НАТУРАЛЬНОЇ
ДЕРЕВИНИ

СКЛОПАКЕТИ

Ìàéñòåðíÿ
óçíèöüêèõÊ
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МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна17

ЄвРОвІкна
з євробрусу

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

вул. коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

КРЕДИТ 0% ОТП Банк св. 100296773

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

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

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

НАРОДНАЯ СЕТЬ ОКОН

вул. Винниченка, 34 , 
2-й поверх

Замір 
доставка
монтаж 
демонтаж

ВІКНА та ДВЕРІ
Металопластикові Металеві

ДВЕРІ

Обшивка, утеплення балконів

(0432) 60-15-14
(093) 645-75-50
(067) 925-59-63

Він-Атлант

Виробник Україна (прямі поставки)

вул. Винниченка, 34 , 
2-й поверх

металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь якої складності

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

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

н

1100

1
3

0
0

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

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I
·жалюзі ·ролети  ·ролетні штори

·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

Підвіконня. Відливи
Сітки антимоскітні

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

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

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

ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

Магазин

“теМП”

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

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

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

склад-магазин
«ДВЕрІ»

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

провідних виробників України та Білорусії.
Гнучка система знижок

тел.: (0432) 69-87-06 
(096) 523-71-92
(063) 289-06-46
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ЕЛЕкТРООбЛаДнаннЯ, кабЕЛьна
Та ОСвІТЛюваЛьна ПРОДукЦІЯ18

ТОВ
 «СбТ-12»

металопластикові вікна, двері,
 балконні конструкції. 

Енергозберігаючі склопакети. 
Виготовлення. монтаж.

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

(067) 238-54-67

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

вікна Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

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

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

ПП
«ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС»

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

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

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
ПРАЙСИ

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

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

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

Лампи. Торшери. Бра
вул. Кармелюка, 2, ТЦ «КЕМПА»
вул. Келецька, 117Б, ТЦ «ШОК»

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

Ëþñòðè. Äçåðêàëà

СтеклоПЛАСТ
(097) 011-11-00

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

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

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

МЕТаЛОПРОкаТ. виРОби з МЕТаЛу19

тов “Синтез-Союз” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

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

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

кбМП 
“ДіаПазон-екСПреС”

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

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

62-14-41 

ПвкП “гранД-М” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

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

вОРОТа гаРаЖнІ СЕкЦІЙнІ. 
авТОМаТика20

Элипс Ворота  гаражные
«KRUZIK» (Чехия)

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

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

СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ21
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МЕБЛІ ДЛЯ ЗАТИШКУ ВАШОЇ ОСЕЛІ

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

МЕБЛЕВА ФАБРИКА

“Юлія”
Меблі виробництва 
України, Польщі, Італії

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

ТЦ “Шок” 
тел.(098) 247-111-8

м .Вінниця
ТЦ. ШОК

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

(098) 889-71-70

склад-магазин
«МЕбЛІ»

Якісні  меблі вітчизняних виробників 
за помірними цінами:

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

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

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

A.Leonoff
ШаФи-кУПЕ

Швидко. Якісно. за цінами виробника 

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

Когда мебель искуство... тел. 
(063) 145-10-12
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виробнича
МайСтерня

“інженер”

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Порізка ДСП, ДВП.

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

(097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, 

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

(067) 269-24-87

РЕМОнТ МЕбЛІв. фуРнІТуРа22

Меблеві тканини

“Партнер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА

тел.: (067) 962-12-89, (063) 701-51-25

ТОРгОвЕЛьнЕ 
ТЕхнОЛОгІЧнЕ ОбЛаДнаннЯ23

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
прилавки, вітрини, стелажі з ЛДСП, 

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

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
електроплити, грилі, слайсери,

пароконвектомати, 
мясорубки, ваги.РОЗРОБКА 

дизайн-проектів торговельного та 
технологічного обладнання

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

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

АТВ-ТЕХНО

ОДЯг. взуТТЯ. акСЕСуаРи24

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

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

• товари для дітей • магазини одягу

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

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

сеРтиФікОвані
електРОнні 
ваГи

Послуги з впровадження гарантійного
та сервісного обслуговування.

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

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

(067) 756-12-68

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

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

Викуп, або обмін б/в на нове

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

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

e-mail:tep-hol@ukr.net

Салон  жіночої та
чоловічої білизни

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

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

р-к. «Привокзальний-2», маг. №7

(097) 148-58-89

Intrigo

Колготки
(Италия, Польша)

MARLIN

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

Купальники
(Польша)



66 67

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

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

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

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

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

тел. (093) 795-08-75

ТРЦ “АНАСТАСИЯ”
Пирогова 39, 3-й этаж
левое крыло салон № 302

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

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

Маги Гранд бутик №91а

рынок “Муниципальный”
(вход со стороны Химзавода)

ТЦ “Петроцентр”, 2 этаж
e-mail: magazik-sumok@ukr.net

www.vinbag.prom.ua

(063) 697-67-09, (096) 436-53-90
(050) 461-00-67, (067) 430-99-70

Øê³ðÿíå âçóòòÿ â³ä âèðîáíèêà

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

легінси та гетри. Широкий асортимент 
купальників цілий рік.

тЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8

бутік «NINA» зправа перед 
мясним павільоном Ц.Р.
тел. (067) 954-70-03
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Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua

СувЕнІРи. гОДинники. РаМки. каРТини25

Сувеніри та подарунки
на будь-який смак і гаманець

Ювелірні вироби 
продаж та ремонт 

«ПРЕЗЕНТЪ»

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

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

ГОБЕЛЕНЫ

ВЫШИВКАсамый большой выбор в городе

ТЦ "Шок" 
ул. 40 лет Победы, д.53

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

66-02-30

Создан для ваших желаний. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ магазин открыт для вас при любой погоде.
У НАС НИЧЕГО НЕТ, кроме уникальных товаров,имеющих душу, хранящих эненергетику 
и  тайные знания древних цивилизаций, сувениры этнические, эзотерические товары,
фэн-шуй, гадание, амулеты и кулоны, изделия из натуральных камней, этническеские 
изделия из ткани, аромотерапия, благовония, декорирование интерьера, бижутерия, 

свечи и подсвечники, массажеры, подарки которые оценят и многое другое. 

www.garland.vn.ua

ПоДарунки
Для вСієї 
роДини

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

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

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

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

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

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

предмети колекціонування.
Робимо зліпки ручок та ніжок малюків, рук 

закоханих та молодят.

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

тел.: (067) 869-24-90
www.charivna-mit.at.ua

ПРОДукТи хаРЧуваннЯ26

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

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

www. vinorudomino.com.ua
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“Ñîëîäêà õàòà”

тел.: (04333) 4-11-14, 4-00-24
www: slolodka-hata.com.ua

Фермеське 
господарство 

«Грендач»

Вирощування та продаж 
зернових культур (ячмінь - пшениця), 

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

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

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

СІЛьСькОгОСПОДаРСька 
ПРОДукЦІЯ27

наСІннЯ. ДОбРива.
заСОби захиСТу РОСЛин28

Встречайте волшебные ароматы
 кофейни.

Самый широкий асортимент 
лучшего в городе чая и кофе.

тРЦ «Магигранд»
пр. Юности, 43а

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

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

“аверСа-україна”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30

аБЕтКа СмаКУ
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(067) 166-30-46

www.abetka-smaku.com.ua

Продам мЕД
з власної пасіки.
Опт та роздріб.

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

Продам мЕД
Гречаний. Квітковий.

Опт та роздріб.

(097) 586-16-74
(093) 675-77-54
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ТОВАРИ
ДЛЯ СПОРТУ

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

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

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

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ

СПОРТивнІ ТОваРи29

тел.: (067) 898-07-49, (099) 405-31-66, www.sportera.com.ua

www.vinnicya.vn.ua

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

ТЕкСТиЛь. РукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ30

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

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

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

SWAROVSKI ELEMENTS

хІМІЧнІ РЕакТиви. 
ЛабОРаТОРнЕ ОбЛаДнаннЯ31

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

г. Винница, 
ул. Келецкая, 51 
(1-й этаж левое крыло)
тел.:(0432) 50-99-09,
57-56-12, (098) 322-10-66
www.himfarm.vn.ua
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СПЕЦОДЯг. заСОби захиСТу32

ХІмІЧНа 
ПРОДУКЦІЯ

Кислоти, соди, хлориди,
нефраси, перекис водню.

більше 200 найменувань у вінниці

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

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

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ
халати, куртки, бушлати
медичний одяг
корпоративний одяг

одяг для охоронців
ЗІЗ та взуття в асортименті
нанесення логотипу

вул. Київська, 136Б, тел.: (0432) 55-10-65, 55-10-75, (098) 455-53-93, 
e-mail: kalina@svitonline.com

Ïîøèòòÿ îäÿãó íà çàìîâëåííÿ îðãàíiçàöié

МиСЛиВСТВО. рибаЛЬСТВО34

- мисливська зброя
- засоби самозахисту
- сейфи
- мисливські ножі
- сувеніри
- взуття, одяг
- страй- страйкбол
- все для рибалки

просп. Коцюбинського, 11, тел.: (0432) 52-09-10, 52-09-11

Магазин

ВСЕ ДЛЯ 

рыбаЛки
Ехолоты, снасти, лодки, 
удочки и многое другое

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

канЦЕЛЯРСькІ ТОваРи. 
ПаПІР. книги35

Магазин «глобуС»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

ФОП
Святогор а.а.

Оптова торгівля товарами
побутової хімії, косметики,

засобами гігієни

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94

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

гОСПОДаРСькІ ТОваРи
ПОбуТОва хІМІЯ33
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навЧаннЯ36

Реферати. Курсові. Контрольні. 
магістерські. Дипломні роботи.

Усі види практичних робіт.
Набір та переклад тексту. Сканування

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

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

e-mail: vinzakaz@i.ua

Iнтернет - салон «ГЛОбУС»

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

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

e-mail: vinzakaz@i.ua

курСи
бухгалтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«Скарб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

СТуДІї ТанЦІв. ЙОга37

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

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

тел.: (096) 761-10-51
(063) 580-06-83

авТОШкОЛи38

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

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ

АвтошколаВінницька обласна

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

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

(в приміщенні Будівельного технікуму)
Автошкола

нЕРухОМІСТь39

агенСтво нерухоМоСті

 “Добриня і ко”

вСІ ОПЕРаЦІї з нЕРухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИНОФІС
В районі БК «Зоря» 130 м 2

з новим євроремонтом
від власника

Чудове місце під сімейний бізнес

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

оренда квартир подобово 
(євроремонт)

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

РОбОТа40

ан “ПреСтиж ПоДілля” Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

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

вул. Р.Скалецького, 15а
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua

Великому оптовомо-роздрібному 
підпріємству потрібні на постіцну роботу 

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

Кур’єри з/п 2000 грн

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

рОбОТа!
На підприємство в м. Калинівка здійснюється  

конкурсний відбір на заміщення вакантних посад:
інжинер-технолог, контролер ВТК, механік, 
енергетик, логіст, кадровик, постачальник.

Оплата висока

тел.(097) 780-10-90

бизнеС-центр
“уСПех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

конСультаційно
тренінговий центр

рОбОТа!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.

Працевлаштування  по  договору.

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

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

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

відповідальність, впевненість. 

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

(097) 600-72-85

Откройте новые возможности финансовых рынков 
с надежным партнёром! 

Персональные консультации, уникальные 
обучающие курсы, индивидуальное обучение, 

бизнес-тренинги, мастер-классы и многое другое.

ул. Козицкого, 38  (2 этаж)
тел.: (0432) 69-12-80,

(067) 44-74-096
(063) 642-61-61

vn.forexclub.ua
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банки41

кРЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбаРДи42

ауДиТОРСькІ. 
бухгаЛТЕРСькІ Та ЕкСПЕРТнІ ПОСЛуги43

ДЕПОзиТи під вигідні відсотки.

крЕДиТи на будь-які потреби.

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

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

www.zlagoda.vn.ua

www.me-doc.com.ua
www.ukrcc.com

Працює, як бджілка !

ЕЛЕКТРОННИЙ
ПІДПИС

ТОВ “Системи для бізнесу”
м. Вінниця, 

вул. Келецька, 51. оф.114
(приміщення 

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

Працюємо без обідньої перерви

Вичерпні консультації за телефоном “гарячої лінії”

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

(0432) 50-21-21

(067) 350-24-00
(áàãàòîêàíàëüíèé)

e-mail: vn@sys2biz.com.ua

ФОП
ПІВтОРаК. В. Ю.

ведення  бухгалтерського обліку  (1с бухгалтерія).
бухгалтерське супроводження підприємств 

(фізичних осіб-підприємців). 
консультації з питань оподаткування 

(”ліга. закон”)

пров. Щорса,14а, оф. 201
тел. : (0432) 65-61-33

 (067) 961-72-07
www.oblik-audit.com.ua

ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”

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

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:

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

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

ауДиторСька фірМа 
“СлауДі і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

тов
“ПоДільСький
екСПертний

центр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

ПП 
«ПоДілля-
екСПерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

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

тов “ауДиторСька фірМа 
“СтанДарт ПлюС”

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

Відновлення бухгалтерського обліку.

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

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

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Послуги захисту прав інтелектуальної власності

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

СТРахОвІ кОМПанІї44

вСІ виДи 
СТРахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

Страхова коМПанія

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

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

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

www.megagarant.com

юРиДиЧнІ ПОСЛуги45

Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія

ВіННицьКА оБЛАСНА 
КоЛЕгія АдВоКАТіВ

АдВоКАТ

оСоВСьКий
СЕргій ВоЛодиМироВич

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com

аДвокат

уСов
юрій вікторович

вСІ виДи
юРиДиЧних ПОСЛуг

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

(067) 769-43-62

юриДична

 коМПанія 

«ПровіДний 
юриСт»

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

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

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

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

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

проектної документації на отримання дозволів

Приватне підпріємство

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

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

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

нОТаРІуСи46

ВІнниЦЬкЕ
юриДичнЕ

бюрО

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

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

Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46

нотаріуС

лавренов
ігор анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

нотаріуС
куранова

оксана олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 900 до 1800

Субота - 1000-1200, Неділя - вихідний.

вул. Пирогова, 8 кв 4
тел.: (0432) 67-55-35

нотаріуС

терещенко
валентина ваСилівна

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

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

(067) 90-00-992

нотаріуС
лукашенко 

волоДиМир бориСович

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

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

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua
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нотаріуС
лукіянчин в.ф

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТаРІаЛьних ПОСЛуг

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

вул. хмельницьке 
шосе, 2, офіс 210

тел.: (0432) 55-09-25
(050) 160-26-43

нотаріуС
Павлюк

ірина іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1

тел.: (0432) 26-36-14

нотаріуС
Стеблюк

наталія волоДиМирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

нотаріуСи
троян

алла СтеПанівна

храПенко
наталія волоДиМирівна

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

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

нотаріуС
Парфьонов 

ігор волоДиМирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. вінниця
вул. Соборна, 85

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

нотаріуС

ніДзельСка
ірина євгенівна

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСІ виДи нОТаРІаЛьних ПОСЛуг

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

нотаріуСи
Дробаха

віктор олекСійович

Дробаха
олена Данилівна

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

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

Сб., нд.: вихідний

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2

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

нотаріуС
ПоСвятенко
юрій ДМитрович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

Приватний
нотаріуС

третяк
аліна олекСанДрівна

вСІ виДи нОТаРІаЛьних ПОСЛуг
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

нотаріуС

байлеМа
ірина ДМитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТаРІаЛьних ПОСЛуг

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

нотаріуС

бортнік
яна анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

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

нотаріуС
кривцов Д.в.

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

ОхОРОннІ фІРМи, 
СиСТЕМи Та СигнаЛІзаЦІЯ47

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

ПП
“атіС україна”

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

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

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00

ТуРиСТиЧнІ ПОСЛуги, СанаТОРІї48
Консультація щодо відкриття віз

в країни Європи та США.
Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua
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ГОРЯЩИЕ тУРЫ,
БОЛГаРИЯ,ЧЕРНОГОРИЯ ИЗ ВИННИЦЫ

шЕНГЕН ВИЗЫ, СтРаХОВаНИЕ
аВтОБУСНЫЕ И аВИа  тУРЫ

ОРГаНИЗаЦИЯ  тУРИСтИЧЕСКИХ  ПОЕЗДОК
аВИаБИЛЕтЫ     ГИБКаЯ СИСтЕма СКИДОК!!!!

ул.Соборная, 82
тел.(0432)52-95-01, 

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

e-mail:evraziya_tur@ukr.net

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

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

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

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua

Природнє джакузі

ЕКСТРІМLIFE

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

www.exlife.in.ua

ВІДПОЧИВАЙ АКТИВНО

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

Àêòèâíèé  â³äïî÷èíîê  íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã

Баня з вінничками в похідних умовах

•Власні тури по Україні
•Візова підтримка

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

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

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

www.slavtur.com.ua
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АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.

туриСтична 
агенція 

і бюро
ПереклаДів

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

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

ПЛанУЄШ ВІДПУСТкУ?
КРаЩИЙ ВИБІР тУРФІРм На http://vinnicya.vn.ua

бюРО ПЕРЕкЛаДІв49

ПЕРЕкЛаДи
 ►Усні, письмові, 

з нотаріальним засвідченням перекладів. 
►Проставлення апостиля, легалізація документів  

►Візові анкети

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

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

аТЕЛьЄ51

атЕЛЬЄ
ВИшИВаНКа

Вишивка гладю, різноманітні 
орнаменти, написи, шеврони, 

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

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

(096) 458-52-24

куР’ЄРСькІ ПОСЛуги,
СЛуЖби ДОСТавки50

ВІННИЦЯ

вул. Келецька, 1
оф. 4, 2-й поверх
(вхід з двору)

®

Курєрська доставка по Україні і світу від 10 грн

www.express-mail.net

(0432) 57-76-69
(098) 962-88-82
(093) 312-12-66
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ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

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

(098) 238-72-50

ПОшИВ
СУмОК

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

зі шкіри та сумочно-рюкзачних тканин.
Машинна вишивка

вул. Київська, 4 
оф.323

тел.: (067) 307-32-38
(067) 951-67-02

ІНДИВІДУаЛЬНИЙ

ПОшИВ
ВЗУттЯ

Ручна робота, індивідуальний підхід,
професійний досвід, якість гарантовано

Гарантія 4 сезони

вул. Ющенка,18
(жек «Уют»)

тел.(097) 55-78-593
(093) 4-777-496

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

театральное 
ателье -

Прокат
коСтюМов

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

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

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

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

seleznova54@gmail.com

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

Прокат детских и праздничных платьев.
Пошив школьной формы.

пл. Гагарина, 2
(Универмаг, 1 этаж, 

правое крыло)
тел.: (098) 273-27-14

(063) 562-15-31

кЛІнІнгОвІ кОМПанІї 
хІМЧиСТки. ПРаЛьнІ52

хІМЧиСТка вЕРхньОгО ОДЯгу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

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

хіМчиСтка

ÊËÈÍÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

тел. (098) 095-35-31
(093) 150-29-36

Татьяна

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

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

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

Пропонуємо
клінінгові

послуги:

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

(067) 432-88-80
Клінінгова
компанія
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СЕРвІСнІ ЦЕнТРи. РЕМОнТ
кОМП’юТЕРнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки53

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

ЖАБКО
Анатолий
Сергеевич

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

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

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

СервіСний центр

HI-TECH
Ремонт та обслуговування 

компютерної техніки

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

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

фоП бураковСький РЕМОнТ ТЕЛЕвІзОРІв, МОнІТОРІв
LCD, DVD.

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

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

СервіС-центр

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

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

ЦІЛОДОБОВО

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

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

РиТуаЛьнІ ПОСЛуги55

рекламное агенство

wEb  кафе 
Создаем и раскручиваем сайты

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

ІнТЕРнЕТ.  web-ДизаЙн54

СервіСний центр ГаРаНтІЙНИЙ та ПІСЛЯГаРаНтІЙНИЙ РЕмОНт
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

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

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

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

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

www.interservice.vn.ua
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РиТуаЛьнІ виРОби56

Памятники та надмогильні комплекси
з чорного та кольорового граніту. 

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

скульптури і бюсти з каменя

ПАМ’ЯТНИКИ
вул. Короленка, 29

тел.: (097) 127-89-36
(093) 002-36-49

ПаМ’ЯТники
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47

Пам’ЯтНИКИ
РИтУаЛЬНІ

тОВаРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12а
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛьнІ ТЕЛЕфОни57

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

побутова техніка і посуд
Дилер з найкращими цінами

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

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua

Магазин: вул. Космонавтів,40  тел.:(0432) 46-55-33
Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63
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кОМП’юТЕРи Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПРОгРаМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ58

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ

ПОбутОва теХніка 
б/у

з Німеччини

Доставка. ГаРаНтІЯ. 
Обслуговування.

Продаж у розстрочку + ремонт

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

ПОБУтОВа
тЕХНІКа

Б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

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

ПОЛІгРафІЧнІ ПОСЛуги. 
зОвнІШнЯ РЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ каРТи59

tehniko
интернет магазин 

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

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

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

(063) 649-14-60
www.tehniko.com.ua
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Зовнішня реклама
Унікальна поліграфія

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

e-mail: as_77@inbox.ru Skype: artemov77vkd
РåêËàìà

 

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

- сувенірна продукція
(кружки, ручки, прапорці,

запальнички, пазли)
- лазерне гравіювання

(дерево, акріл, скло, шкіра)
- поліграфія

- зовнішня реклама- зовнішня реклама

 

Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

Плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

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

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru

 

друкуємо: книги, бланки, рекламна 
поліграфія. друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

Хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “маЯК”)

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

dilo2007dilo@rambler.ru

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

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua
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Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

ПЕЧаТки Та ШТаМПи60

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСьквикОнкОМ)

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

www.shtamp-service.com

 

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

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

e-mail: ksv_centr@mail.ru

фОТО-, вІДЕОзЙОМка61

ПРОФЕСІЙНЕ ФОтО:
Весільне, студійне, сімейне, 

дитяче, рекламне.

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

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

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

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

та студія  FelamentЖанна Панасюк
Весільний та сімейний фотограф

ФОТО
ПРОФЕСІЙНЕ ФОтО

Виготовлення каталогів,
рекламних буклетів.

+38 (067) 336-66-62
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вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПРОгРаМа62

 

КРЕатИВНаЯ ФОтОСЪЕмКа:
Свадебная, семейная, 

корпоративы, оригинальный 
сценарий, печать фотокниг.

тел.: (063) 107-26-44
(067) 975-18-73

вЕСІЛьна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

 
ФОтОЗЙОмКа. 

Виготовлення фотокниг.
ЗБЕРЕЖІтЬ СВОЇ СПОГаДИ ОРИГІНаЛЬНО

тел.:(067) 686-75-55
(095) 875-55-52

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

ТаМаДа
СВІТЛана

Професійно проведу за індивідуальним 
сценарієм з костюмованими 

шоу-програмами: весілля, корпоративи, 
ювілеї. Володіння українською 

та російською мовами.

тел.: (096) 436-49-63
(063) 987-36-69

ТАМАдА
рУСЛАНА

Професійне проведення весіль, 
ювілеїв, корпоративів. 

музичний та костюмований супровід. 
В комплексі - економ варіант. 

10 років досвіду

тел. (097) 445-27-20

 
 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна, 87а
тел.(0432) 52-76-36

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

корпоративов, юбилеев, 
детских праздников, 
вечеринок, дней рождения

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

пошив индивидуальных
свадебных нарядов
для тематических стилей

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

Öåíèòå
êàæäûé ìîìåíò
Âàøåé æèçíè!

Организация свадеб в разных стилях

креативное агенство
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вЕСІЛьнІ СаЛОни63

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

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

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

Inna Makarova

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

Ждем вас в нашем салоне

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

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

Åêñêëþçèâíèé ñàëîí
âåñiëüíèõ, âå÷iðíiõ 

òà äèòÿ÷èõ ñâÿòêîâèõ ñóêîíü

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

ТАМАдА 
ТАТьяНА

ЛУКяНчЕНКо

Традиційне та нетрадиційне проведення 
весіль, банкетів за індивідуальним сценарієм 

тільки для Вас.
Весело та незабутньо!

тел.(098) 210-95-59

ТАМАдА 
яриНА

СоЛНЕчНАя

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

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

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

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

www.gorod-prazdnika.com

Народний
циганський

ансамбль
«БРатСтВО
 ЦЫГаНЕ»

Розважальна шоу-програма.
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям 

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

«Братство цыгане»

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

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

выпускные вечера.

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

вЕСІЛьнІ акСЕСуаРи. 
ДизаЙн. квІТи64

ТЦ Квартал

ТЦ Sky Park

ТРЦ Мегамолл

ТСЦ Магигранд

( Папанина, 1а )

( Соборна,24 )

( 600-летия,
17 )

( Юности,43а )

050-
55-6

6-213

067-348-37
-12

093-608-7
3-23

тел.

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

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

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

тел. (050) 313-63-48, (067) 430-98-86
вул. Р.Скалецького,15 (проїзд територією заводу до самого магазину, зручна стоянка)

Шоколадные фонтаны. 
Фруктовые пальмы,

сердца, цифры...
тел.: (063) 865-94-26

 (097) 729-91-02
 МАКСИМ 

Elis M
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«Òâié äåíü»Студiя святкового дизайну

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

Оформлення бенкетних залів, автомобілів, 
Виїздні церимонії

Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.

Р iзблен i  св iчки  ручно i  роботи

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

Зробленi вмiлими руками майстра саме для Вас

Da Vinci
Studio
тел.: 

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

·оформление свадеб 
·всех видов торжеств
·профессиональная флористика
·свадебная полиграфия
·прокат авто; свечи и многое другое вЕСІЛьниЙ кОРТЕЖ65

нЕбЕСнІ фОнаРики
 Купола різних кольорів.

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

тел.: (067) 503-40-41

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

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

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

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

тел.: (096) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharlin DiSe

(067) 758-65-19
20
0гр

н/г
од

Ак
ція

Обслуговування весіль,
корпоративів, свят, ювілеїв.

Трансфер в аеропорт

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

http://vinavto.com/
Александр

Свадьбы. Праздники. Кортежи. Трансфер

Больше
5 часов

скидка 10%

Свадебные перевозки  Audi Q7, BMW 5, Lexus GX470

Audi Q7
BMW 5

Lexus

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

Свадьбы     Ювилеи
Дни рождения

тел.: (063) 326-87-29

ТОваРи ДЛЯ ДОРОСЛих66

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

Весільні  авто
Від 200 грн/год

тел.:(098) 763-05-79
(063) 488-02-02
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СаЛОни кРаСи. ПЕРукаРнІ. 67

кОСМЕТОЛОГ-эСТЕТиСТ (093) 33-74-036
(096) 213 86-93

Врач-косметолог
Татяна

Лечение проблемной кожи.  Ультразвуковая чистка лица. 
Косметический уход за лицом. Поверхностные и срединные 

пилинги. Безиньекционная биоревитализация лица. 
масаж лица. Депиляция воском. шугаринг . Пирсинг.

ул. Скалецкого,38а
салон-парикмахерская

«Fusion»
тел. (097) 155-32-66

ул. Фрунзе, 46, тел.: (0432) 53-89-44, (098) 654-73-99

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

•свадебные прически 
•вечерние •плетение волос

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

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

•парафинотерапия •услуги косметолога

салон-парикмахерская

Работаем
с 800 до 2000 

  Пт. с 900 до 1800 

без выходных

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

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

Тату  салон

з 12-00 до 21-00
Театральна 25/2

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

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

“бажання”
центр краСи
та зДоров’я

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

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

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua
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НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
· Поштучно · Пучковое 
ОБУЧЕНИЕ ·Коррекция

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

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

Перманентный татуаж бровей
  -волосковый метод     -шатирование

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

 Наращивание волос и ресниц. 
Реконструкция, керотирование

О
БУ

ЧЕ
Н

И
Е

Запись по телефону. Работаем без выходных
тел.: (067) 418-17-89, (093) 433-12-97  Инна  

Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

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

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

салон-перукарня

Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

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

Солярій - 2,50
Антицелюлітний масаж - 80

Fish-SPA - 20

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

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

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

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

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

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

професійні солярії. Всі види масажу.

·ПЕРУКаРСЬКІ ПОСЛУГИ 
·маНІКЮР, ПЕДИКЮР · ПОКРИттЯ ГЕЛЬ-ЛаКОм 

·ПРОКОЛЮВаННЯ мОЧКИ ВУХа 
·БІО-татУ · маЛЮВаННЯ ХНОЮ ·ПЛЕтІННЯ ·СОЛЯРІЙ

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69
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кОСМЕТиЧнІ заСОби68

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРани. баРи. кафЕ. їДаЛьнІ69

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

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

Êàôå ßÊÓØÈÍÖ²
Українська, кавказька, турецька кухні.

Дерев’яні будиночки на 10 персон.
VIP-будиночки. Зала на 50 персон.

Дитячий майданчик. Супутникове TV.
Жива музика, караоке.

2 км від Вінниці, траса на Хмельницький
тел.: (0432) 56-75-82, (097) 028-56-41

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

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

Сауна. 

смт Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.:( 0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Комфортабельні номери   Українська кухня   Мангал-меню   Автостоянка під охороною
2 зали (проведення урочистостей, весіль, днів народжень, корпоративів)

Комфортабельні номери   Українська кухня   Мангал-меню   Автостоянка під охороною
2 зали (проведення урочистостей, весіль, днів народжень, корпоративів)

Комфортабельні номери   Українська кухня   Мангал-меню   Автостоянка під охороною
2 зали (проведення урочистостей, весіль, днів народжень, корпоративів)

Дуже
помірні ціни!!!

Хмельницьке шосе, 3км
тел.: (0432) 69-37-80, (067) 757-01-76, (097) 903-77-80

мотель-кафе
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ÀÁÅÒÊÀ ÑÌÀÊÓ

Бендерчики (з капустою,з капустою та грибами, з лівером, з м’ясом). Біфштекс. Бублики фаршировані з м’ясом.
Вареники (з вишнею, з капустою, з картоплею, з печінкою, з лівером, з сиром та родзинками)

 Голубці (Домашні, по-молдавські). Зрази з грибами. Ковбаса Українська Особлива (для смаження). 
Котлети (Богатирські, Гречаники, Домашні, Любительські, Курячі, Індичі, Рибні, Київський каштан). Люля-кебаб.

 Млинчики (з вишнею, з грибами, з маком, з сиром та родзинками, з  м’ясом, з печінкою, з лівером). 
М’ясо для шашлика. Пельмені (Елітні, Сибірські, Фірмомові). Равіолі (Фірмові, Молодіжні, Курячі, Індичі).

ППерець фарширований. Тюфтельки Морозко. Фрикадельки. Фарш Домашній.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
 ХАРЧУВАННЯ

ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ
тел.: (04333) 4-06-78, (067) 430-56-30

www.abetka-smaku.com.ua

ЗОЛОТЕ РУНО

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

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

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

зал на 130 чоловік

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

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

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди
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РестОРан 
Проведення урочистих подій.
банкетна зала на 150 чоловік.
Жива музика. Смачна кухня.

Працюємо цілодобово.
9 км від центру міста

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

(097) 255-14-10

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

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

Чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41

їдальня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТавка їЖІ Та наПОїв70

Безкоштовна доставка
артезіанської води

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

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

www.aquahausе.com

природної води
•Срібна

Продаж та сервісне обслуговування кулерів

гОТЕЛІ71

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

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

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік

Г 
ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÜ ÑÀÓÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ

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

Сауни. ЛазнІ72

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

захворювань хребта

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

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

втручань на хребті та травм.

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

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

www.kovalenko.vn.ua

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОгІЧнІ ПОСЛуги73

“PRINCESS”ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТРКОНСУЛЬТАТИВНО
ЄДИНИЙ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Є проблеми зі шкірою? Звертайтесь до нас!

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

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

Повний спектр косметологічних та дерматологічних послуг

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

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

3-D

МЕДиЧнО-ДІагнОСТиЧнІ ЦЕнТРи74

теСтирование 
вСего

организМа

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

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

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

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

тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua
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фІТнЕС. ДІЄТОЛОгІЯ75

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

www.yursana.com

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

*
*
*
*
*
*

*

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99

ПОСЛуги ПСихОЛОга76

СеМейный ПСихолог 
евСеева

люДМила ивановна

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

наталія анатоліївна

конДратенко 

ПСихотераПевт

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

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

бІОЛОгІЧнО акТивнІ ПРЕПаРаТи78

ПСихолог

МороДецька
ольга іванівна

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

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

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

конСультаційний центр 

“Поліграф теСт - 
sprInT TEsT”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

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

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

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

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

МЕДиЧнІ ТОваРи77

Стелька-тренажор Быкова 
(супинатор рессорного типа)

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

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

Компания

Здоровье и Успех
для всех!

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

+
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Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

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

www. vitamax.ua

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

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

реабілітація натуральними препаратами, лікувальна косметика.

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

(093) 682-88-55

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

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

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

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

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

ветеринарна лікарня

вЕТЕРинаРна МЕДиЦина
зООТОваРи79

ДиТЯЧиЙ ОДЯг ІгРаШки80

ДИТЯЧЕ
ТА ПІДЛІТКОВЕ

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

ВЗУТТЯ

МОДНЯЧЕ

Шиншиллы
Разноцветные и стандартные

Цена - минимум
Удовольствие - максимум

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

www.dimusha.com.ua

Широкий выбор детских колясок, 
комплектующих к ним, 

автокресел, игрушек, велосипедов,
 детской мебели и много другого 

для комфортной жизни Вашего малыша!
г. Винница

Пн-Вс 
с 10-00 до 19-00 

ул. Порика, 41
(067) 796-80-76
(096) 754-41-60

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

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua
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ТЦ “Жовтень”, 2 поверх, №2-6, тел.: (067) 268-54-34
ТЦ “МагіГранд”, 2 поверх, KinderSize
вул. Зодчих, 7 

вул

Аленький
цветочек

Широкий асортимент нового и б/у  
товара для всей семьи. Принимаем на  
реализацию кроватки, коляски, манежи, 

велосипеды и другие детские вещи.

пр. космонавтов, 42
(возле клуба «н2О»)
тел. (067) 369-49-47

(093) 422-52-72

Одяг та взуття для:
новонароджених; дошкiльнят; дiтей 

шкiльного вiку; пiдлiткiв; якiсна  
шкiльна форма. 

атмосфера стильних та яiсних речей чекає на вас!

вул. Скалецького 7, 
Тц «омега» 1-й пов. 

маг. «дитяча Крамничка»
 ( зупинка р-к «Урожай»)

Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

вул. Коцюбинського, 39, біля «Royal Pub» 
тел.: (067) 772-93-74,  (093) 652-50-09

Іграшки, одяг, подарунки

трикотажні вироби
одяг для дорослих та дітей
шкарпетки, колготи
постільна білизна
взуття

Подільське
        регіональне
               представництво

вул. Київська, 78,
тел.: (0432) 61-90-02, (096) 242-14-72

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

РОзвиТОк ДІТЕЙ81

ЦЕНТР
ГАРМОНІйНОГО

РОЗВИТКУ
ДИТИНИ

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

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

ліплення, живопис, основи дизайну.

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

ЦЕнТр рОзВиТкУ 
зДОрОВОї ДиТини 

Та ВІДПОВІДаЛЬнОГО 
баТЬкІВСТВа

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

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

Психологічна допомога

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

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

Магазин «глобуС»

Канцтовари, рюкзаки, сумки, 
дитячий одяг (Туреччина)

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»
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ПРаЙС на РОзМІЩЕннЯ ІнфОРМаЦІЙнО-РЕкЛаМних бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 150

Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680

Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480

Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250

Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

ПРаЙС на ПОЛІгРафІЧнІ ПОСЛуги

Друк візиток (односторонні) 9х5 см 1000 шт 85

Друк візиток (двосторонні) 9х5 см 1000 шт 140

Друк календариків 10х7 см 1000 шт 200

Друк флаєрів 21х10 см 1000 шт 280

тел. (0432) 57-24-69



ОКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Цены от
производителя

Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008

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

Изготовление
Монтаж
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