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Дід Мороз
привітає з
Новорічними святами.

Організація
та проведення корпоративів.
Привітання та цікаві ігри для дітей.
Привітання на дому.

ДОВIДНИК ТВОГО МIСТА

тел.: (0432) 69-41-52,
(098) 302-29-20, (093) 889-60-40
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДВЕРИ

БАЛКОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Изготовление
Монтаж
Цены от
производителя
Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008
(097) 328-22-20, (067) 789-92-89

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним
від загального постачання електроенергії
разом з професіоналами! У нас для цього є все!

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення
для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В
Гелеві аккумуляторні батареї
ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ
м.Вінниця, вул. К. Маркса,13
тел.: (0432) 63-08-68
(067) 739-29-39

компьютерный развал-схождение
прокатка стальных дисков
шиномонтаж, балансировка
антикорозионная обработка днища
диагностика и ремонт ходовой

диагностика и ремонт тормозной системы
обслуживание и ремонт
выхлопной системы
(замена или сварочные работы)
замена масла, фильтров

г. Винница, ул. К Маркса, 13, тел.: (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

Нова ефективна
програма схуднення!

вул. Архітектора Артинова, 17

тел.: (0432) 35-92-30,
(067) 68-00-651

www.radamed.com.ua

За участю: аналізатора складу тіла

·дієтолога ·психолога
·гінеколога ·ендокринолога
·рефлексотерапевта

ул. Козицкого, 38
(0432) 69-12-80
(067) 447-40-96
(063) 642-61-61

ЗМІСТ
№
п/п назва рубрики

ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ-ДОВІДНИК „ВІННИЦЯ”
ВИПУСК №36 від 1 грудня 2013 року
стр

ВСЕ ДЛЯ АВТО

1. АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ.
АВТОАКСЕСУАРИ _____________________________31
2. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ТА
ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ__________________________35
3. АВТОСЕРВІС. СТО ____________________________34
4. ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА ________________________39
5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ _____40
6. ТАКСІ _______________________________________42

БУДІВНИЦТВО

7. БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ____41
8. ВИРОБИ З ДЕРЕВА, ПИЛОМАТЕРІАЛИ___________43
9. ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ _____________________45
10.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ________________________46
11. БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА ____50
12.АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ ___________51
13.ЛІЦЕНЗУВАННЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. ТЕХНАГЛЯД.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ) _______________________52
14.ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ______________53
15.БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ _____________________56
16.НАТЯЖНІ СТЕЛІ _____________________________57
17.ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ _______________58
18.МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. жалюзі __________59
19.ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.
КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ _____61
20.МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ ___________63
21.ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА _____64

№
п/п назва рубрики

стр

40.БАНКИ ______________________________________81
41.КРЕДИТНІ СПІЛКИ. ЛОМБАРДИ _______________81
42.АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ,
ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ _________________________82
43.СТРАХОВІ КОМПАНІЇ __________________________83
44.ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ__________________________84
45.НОТАРІУСИ _________________________________86
46.ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ. СИГНАЛІЗАЦІЯ ____88
47.БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ___________________________88
48.ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ. САНАТОРІЇ_____________88
49.АТЕЛЬЄ _____________________________________91
50.КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ, СЛУЖБИ ДОСТАВКИ_____92
51.СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ_________93
52.ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН ______________________93
53.ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ ___________________________94
54.КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ. ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ_____94
55.РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ__________________________95
56.РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ _________________________96

тел. (0432) 57-24-69

Алмазна різка
та свердління
ОТВОРІВ В БЕТОНІ

МЕБЛІ. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

22.САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ _____64
23.РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА __________________67
24.ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ _________________67

МАГАЗИНИ. БУТІКИ

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ ТА
ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ
(цегла, граніт, залізобетон)

тел.(096) 068-94-69

вул. Келецька, 58,
тел./факс (0432) 43-96-82
тел.: (093) 601-08-66,
(097) 410-74-41

www.vip-t.com.ua

25.ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ. _________________67
26.СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ. КАРТИНИ ______70
27.СПОРТИВНІ ТОВАРИ__________________________72
28.ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ _____________________74
29.СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ__________74
30.ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ______74
31.СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ________________75
32.ПОБУТОВА ХІМІЯ. ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ.
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ __________________76
33.МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО _________________76
34.КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ________76

ПОСЛУГИ

35.НАВЧАННЯ __________________________________77
36.СТУДІЇ ТАНЦІВ. ЙОГА__________________________78
37.АВТОШКОЛИ _______________________________79
38.НЕРУХОМІСТЬ _______________________________79
39.РОБОТА ____________________________________80

КОМП’ЮТЕРИ. ПОБУТОВА ТЕХНІКА

57.КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ __________________97
58.ПОБУТОВА ТЕХНІКА. МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ______98

ПОЛІГРАФІЯ

59.ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА.
ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ ________________________100
60.ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ ________________________102

ВСЕ ДО СВЯТА

61.ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА ______________________102
62.ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА ______103
63.ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ___________________________105
64.ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ _______105
65.ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ _______________________108
66.ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ_____________________110
67.САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ__________________111
68.КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ________________________116
69.РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ ___________116
70.ГОТЕЛІ ____________________________________119
71.САУНИ. ЛАЗНІ ______________________________120

МЕДИЦИНА

72.МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ ______120
73.МЕДИЧНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ_____________121
74.ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА _____________________123
75.МЕДИЧНІ ТОВАРИ ________________________123
76.ФІТНЕС. ДІЄТОЛОГІЯ_________________________124
77.БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ ____________124
78.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. ЗООТОВАРИ _______124

ВСЕ ДЛЯ ДІТЕЙ

79.ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ. ІГРАШКИ _____________126
80.РОЗВИТОК ДІТЕЙ ___________________________128

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРI та НА САЙТІ

www.vinnicya.vn.ua

Привітання з Новим роком___________________________________ 3
Історія Вінниці. Історія вінницької ялинки _______________________ 4
Історичний хронограф. Грудень_______________________________ 5
Нотатки мандрівника. Куди краще не їхати на Новий рік _________ 6
Підсумки соціально-економічної та фінансової ситуації в області___ 7
Обладателем титула «Minislavna Ukraine - 2013» стала винничанка_____ 9
140 Років із початкусвітового повітроплавання__________________ 10
Перший у світі літак побудовано у Вороновиці__________________ 11
Семеро громадян нашого міста змогли уникнути
відповідальності за незаконне зберігання зброї__________________ 11
Яку обирати ялинку?________________________________________ 12
Не рубайте ялинку. Бережіть ліс ________________________________ 13
Що подарувати на Новий рік____________________________________ 14
Новорічні іграшки - щастя, яке може принести біду_______________ 16
Никогда не поздно…_________________________________________ 17
Проведення оцінки для цілей оподаткування та
нарахування і сплати інших обов’язкових платежів______________ 18
Прийняття спадщини_______________________________________ 19
Договір позики_____________________________________________ 20
Особливості договору іпотеки _______________________________ 21
Родичка хоче через 47 років отримати чужий будинок_____________ 22
Освіта по-українськи _______________________________________ 23
Щитовидна залоза та вагітність_______________________________ 24
3 грудня - Міжнародний день інвалідів_________________________ 25
Смачного. Новорічні рецепти ________________________________ 26
А ваш автомобіль готовий до зими?___________________________ 28
Міський палац мистецтв «Зоря» запрошує _____________________ 29

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 30.11.2013 р.
Адреса редакції та видавця: м. Вінниця, вул. Винниченка, 35, оф.302, тел.: (0432) 57-24-69.
Тираж 10 000 екз. Замовлення № 8471
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”

2

Шановні читачі, напередодні Новорічних та Різдвяних свят
прийміть наші сердечні й найкращі вітання!

Ось і наближається довгоочікуване Новорічне свято, коли ми
зберемось у колі друзів та близьких людей, щоб згадати прожитий рік та поділитись планами й мріями на наступний, під дзвін
келихів та феєрію салютів зустріти Новий рік. А Новий рік – це
завжди нові плани і сподівання, нові життєві задуми і бажання,
новий крок у незвідане майбутнє.
Хай рік новий стане джерелом невичерпної енергії, постійного
безмежного оптимізму, принесе Вам віру і надію у день прийдешній. А магічна чарівність цих свят буде відбиватись у кожній щирій
посмішці Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті,
радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Бажаємо, щоб у кожну оселю завітав Дід Мороз і виконав усі
Ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята
принесуть мир, спокій і злагоду, радість, удачу та добробут, що залишаться з Вами на весь рік! Нехай з Новим роком та Різдвяною
Зорею у Вашу домівку завітають веселий настрій, здоров’я, щастя,
гучні колядки, які зігріють радістю серце.
Зичимо міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку
і благополуччя, гарного настрою і любові, хай життєві труднощі
оминають вашу родину!
З найкращими побажаннями,
редакція журналу “Вінниця”

Журнал-довідник

Випуск №36 від 1 грудня 2013 р.
ІСТОРІЯ ВІННИЦІ

Зовсім скоро прийде найголовніше
зимове свято - Новий рік. І ми й не
уявляємо собі його без ялинки, без
пухнастої красуні, яка ось уже багато
років прикрашає наше місто. Перші
вінницькі ялинки не складали у конструкцію із окремих дерев, а спеціально підбирали живе дерево, заввишки
15-25 метрів. Для більшої пухнастості
їй прикріплювали окремі гілки. А крутитися вінницька ялинка почала після
того, як таку новинку запровадили у
столиці.
Ще в 60-ті роки ялинку встановлювали у сквері «Криниченька», біля нинішньої фізико-математичної гімназії
№ 17. Ця ялинка була живою і мала
висоту близько 15 метрів. Тоді її прикрашали звичайними гірляндами та
іграшками. Поруч ставили фанерних
Діда Мороза та Снігуроньку, з якими
із задоволенням фотографувалися жителі міста. Також у Вінниці до 1977 р.
була ще одна ялинка – її встановлювали на площі біля «Універмагу».

Нинішня ялинка, до якої щороку
приходять вінничани, з’явилась у місті
ще в середині дев’яностих. Вона була
спроектована, як головна київська
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ялинка. А документацію та металеву
конструкцію виготовили у Вінниці. З
того часу її постійно і встановлюють.
За двадцять років ялинка майже не
змінилася.
Найвища ялинка у місті була взимку 1998 р. - 31 метр. Тодішній мер
Дмитро Дворкіс обіцяв, що вінницька ялинка буде вищою за столичну. І з
28 метрів (у 1997 р.) зелена красуня витягнулася на три метри. «Виростити»
її вдалося за допомогою фундаменту
та нарощування верхівки. При Володимирі Ваховському взимку 1999-2000
рр. головна ялинка «переїхала» у Центральний парк. За О. Домбровського
її переселили на площу Стуса, біля
«Книжки». А у 2008 р. ялинка знову
змінила прописку, у мерії вирішили
доречнішим, щоб новорічна красуня
була у Центральному парку.
Щоб спорудити головну ялинку міста, потрібно до 280 маленьких ялинок. На її прикрашення йде 3-3,5 тис.
іграшок, півтора-два кілометри гірлянд, а з дюралайтом — всі два з половиною кілометри. Відповідають за
підготовку ялинки три підприємства:
Трамвайно-тролейбусне
управління за монтаж металевої конструкції;
«Вінницязеленбуд» - за озеленення новорічної красуні та оздоблення іграшками; «Міськсвітло» - за освітлення та
прикрашання гірляндами.
Тож бажаю вам гарного святкування
Нового року і лише приємних спогадів. А ще знати, пам’ятати та любити
історію власного міста.
Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

Журнал-довідник

Історичний хронограф. грудень

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом
2 грудня 1946 р. народився Джанні Версаче
3 грудня Міжнародний день інвалідів
4 грудня 1963 р. народився Сергій Бубка
5 грудня 1881 р. помер Микола Пирогов
6 грудня День Збройних Сил України
7 грудня День місцевого самоврядування
8 грудня 1980 р. помер Джон Леннон
9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня Всесвітній день футболу
11 грудня 1769 р. в Англії запатентували жалюзі
12 грудня 2002 р. помер М. Амосов, український
вчений, основоположник кардіохірургії
13 грудня День Андрія (Калита)
14 грудня 1503 р. народився Нострадамус
15 грудня День працівників суду
16 грудня 1899 р. засновано
футбольний клуб «Мілан»
17 грудня 1975 р. народилися Мілла Йовович
18 грудня День працівників РАЦСу
1921 р. народився Юрій Нікулін
19 грудня День святого Миколая
20 грудня День міліції
21 грудня 1879 р. народився Йосип Сталін
22 грудня День енергетика
23 грудня 1931 р. народився Лев Дуров,
радянський та російький актор
24 грудня 1908 р. у Парижі відкрилося
перше міжнародне авіашоу
25 грудня Католицьке Різдво
26 грудня 1949 р. народився Михайло Боярський
27 грудня 1595 р. народився Б. Хмельницький
28 грудня 1943 р. Гітлер наказав знищити
свою ставку «Вервольф» під Вінницею
29 грудня 1906 р. народився Сергій Корольов
30 грудня 1922 р. було утворено СРСР
31 грудня 1938 р. в США створено прилад для
визначення вмісту алкоголю в крові водіїв
через аналіз повітря, яке ті видихали
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Нотатки мандрівника

Щороку в грудні ми цікавимося, в
першу чергу, святкуванням Нового
року, а точніше місцями, де краще за
все його можна провести. Для багатьох це веселе та дружнє проведення
часу за кордоном чи вдома. У Новорічну ніч українці п’ють шампанське,
спостерігають за барвистими феєрверками і поїдають «олів’є». Здавалося,
весь світ у цей момент святкує прихід Нового року. Але це зовсім не так.
Десь за тисячі кілометрів звичайний
індус або іранець спокійно «хропе» в
Новорічну ніч - вранці йому належить
звичайний робочий день. Для них 1
січня - не свято.
Так жителі Саудівської Аравії не
святкують Новий рік в принципі, як
і більшість мусульманських країн.
Справа в тому, що відзначення зміни
дат вважається чужим ісламу. Тому,
якщо опинитеся 1 січня у столиці
держави - місті Ер-Ріяд, не дивуйтеся
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абсолютно буденній картині. Для
правовірних у Саудівській Аравії існує лише три свята: День незалежності, святкування кінця місяця рамадан і свято жертвопринесення. І ще
п’ятниця - день відпочинку в мусульманському світі. Тим не менш, мусульмани можуть прийняти запрошення на
новорічну вечерю, але знехотя, швидше, з почуття обов’язку, щоб не образити друзів іншої віри.
В Ізраїлі 1 січня теж працюють,
якщо це, звичайно, не субота - священний день для іудеїв. Святкують
свій Новий рік ізраїльтяни восени. Називається це свято Рош Ха-Шана. Його
відзначають 2 дні.

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

Ірані в день весняного рівнодення 21 березня. Свято зветься Навруз, тобто, новий день. Із Навруза починається
рік в Афганістані.
А от в багатокультурній Індії стільки свят, що якщо довелося б їх відзначати, не було б коли й працювати. У ці
дні всі установи та офіси працюють,
але співробітники можуть взяти відгул. Саме до таких свят належить 1
січня. Не хочете святкувати Новий рік
як всі? Вашій увазі пропонуються інші
варіанти. 22 березня наступає Новий
рік за єдиним національним календарем Індії. У штаті Махараштра його
відзначають під назвою Гуді Падва, а в
штаті Андхра Прадеш його звуть Угаді. У штаті Керала Новий рік відзначають 13 квітня. Він носить назву Вишу.
Це далеко не повний перелік новорічних днів, які можна відсвяткувати в
Індії. До речі, серед «свят на вибір» є і
католицьке Різдво.

Журнал-довідник

сприймають скоріше не як свято, а
як зайвий довгоочікуваний вихідний,
який можна провести в приємному
колі сім’ї та друзів. А от якщо щось
і святкується з небувалим розмахом,
то це Соллаль. У цей день більшість
корейців їдуть до своїх рідних міст.

Оскільки дорога може займати багато
часу, день до настання Нового року і
відразу після нього вважаються також
національними святами. Три вихідних
разом - небачена розкіш для Південної
Кореї, адже практики перенесення вихідних на будні, якщо свято випало на
вихідний день, тут не існує.
Підготувала Оксана Самойленко

Ще одна країна, яка не святкує Новий рік – Іран. Він живе за Персидським календарем. Наприклад, зараз
в Ірані 1392 рік. Він почався 21 березня 2013 року і закінчиться 20 березня
2014 року. Новий рік відзначають в

У Південній Кореї 1 січня - вихідний. Тут поширені вбрані ялинки
і Санта Клауси. Але не варто чекати
від корейців свята в стилі «напиватися до чортиків». Початок року в Кореї
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Бюджетна комісія обласної Ради
проаналізувала соціально-економічну
та фінансову ситуацію в області. Незважаючи на загострення ситуації у
економіці України, Вінницький регіон у 2013 році продовжує показувати
хороші показники зростання. Так, за 9
місяців 2013 року обсяг промислового
виробництва області перевищив минулорічний показник на 13,1%. Найбільший ріст показали добувна промисловість (10,4%), харчова (16,5%), хімічна
(28,6%), фармацевтична (92,6%).
В цей період також спостерігається ріст середньомісячної заробітної
плати по підприємствам і установам
області. За січень-вересень 2013 року
порівняно з аналогічним періодом
попереднього року вона виросла на
9,1%, по Україні – на 8,5%. Станом
на 01.10.2013 року середньомісячна
заробітна плата по області становить
2604,74 грн. Обласний бюджет за 9
місяців 2013 року було виконано за
власними надходженнями на 100,1%,
і це враховуючи напружену ситуації із
державними фінансами в країні. Надходження склали 519 млн. грн., що на
8,7% або 41,7 млн. грн. більше від надходжень за 9 місяців 2012 року.
Голова постійної комісії з питань
соціально-економічного
розвитку,
бюджету та фінансів Наталія Рекута
відзначила, що завдяки злагодженій
роботі комісії і комунальних підприємств області, за 9 місяців 2013 року
було досягнуто перевиконання плану
по податку на прибуток комунальних
підприємств та відрахуванням частини чистого прибутку комунальними
підприємствами. А це 9,1 млн. грн.,
що становить 137,6% до плану на 9
місяців або додатково одержані 2,5
млн. грн. По загальному фонду обласного бюджету за 9 місяців 2013 року
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проведено 1069,4 млн. грн. видатків,
що склало 92,8% до плану на вказаний
період. Порівняно із аналогічним періодом попереднього року обсяг видатків збільшився на 36,9% або 288,3 млн.
грн. Основна частина видатків обласного бюджету - 98% була спрямована
на фінансування закладів соціальнокультурної сфери. Значний ріст видаткової частини пояснюється передачею
на фінансування із обласного бюджету вторинного рівня медицини (649,8
млн. грн., що на 68,4% або 263,8 млн.
грн. більше ніж у попередньому році).
На галузь освіти протягом аналізованого періоду виділено 296,5 млн. грн.,
що на 3,6% або 10,4 млн. грн. більше
порівняно з аналогічним періодом попереднього року. По галузі соціальний
захист населення та соціальне забезпечення за 9 місяців 2013 року було проведено 52 млн. грн., що становить 92%
до плану.
Постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів постійно здійснюється
моніторинг стану фінансування та виконання обласних програм. Протягом
9 місяців 2013 року фінансувалися 34
обласних програми. Плановий річний
обсяг фінансування становить 168,2
млн. грн. Розвиток територіальних
громад потребує значних фінансових
ресурсів. Одним із дієвих інструментів
вирішення даної проблеми є залучення
позабюджетних коштів у різноманітні сфери економічного і соціального
життя громад. Вінницькою обласною
Радою і, зокрема, бюджетною комісією ведеться активна робота по залученню грантових коштів у Вінницький регіон. До кінця року планується
отримати на розвиток територіальних
громад області близько 8,84 млн. грн.
Підготувала Світлана Ярова

читай більше на www.vinnicya.vn.ua
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Обладателем титула
«Minislavna Ukraine - 2013» стала винничанка

1 ноября 2013 г. в Запорожье юные
красавицы соревновались в Открытом
Национальном
детском
конкурсе красоты и талантов «Minislavna
Ukraine Open 2013». Мероприятие
проходило в рамках международного
детского конкурса красоты и талантов
«Mini Miss & Mini Mister Global Teen
Models 2013». Организатором которого является Арт-студия «Пани Ирина».
В концертной программе конкурса выступили полуфиналисты телешоу «Україна має талант» - 5 сезон,
неоднократные победители соревнований по воркаут – Нечипоренко
Дмитрий и Богдан Билов, а также
супер-финалист телешоу «Україна
має талант» - 5-го сезона — Дмитрий
Масюченко.
Среди приглашенных участниц
конкурса были девочки из различных
регионов Украины, а также Молдовы,
России и Казахстана. Нашу Винничину представляла ученица модельного агентства «Princess», «Мини
Мисс Винница 2013», обладательница одного из основных титулов
15-го
Национального
фестиваля
Красоты и Таланта «Мини Мисс
Украина 2013» - «Мини Мисс Талант Украины 2013» - Драмарецкая
Анастасия.
Программа фестиваля включала 5
основных выходов: визитная карточка
(представление участницы в национальном костюме с краткой речью);
дефиле; мода; домашнее задание –
презентация талантов и церемонию
награждения в длинных, бальных платьях. Национальное жюри оценивало
участников на основе: презентация
таланта – 20%; представление – 20%;
дефиле – 20%; портфолио – 20%; общительность, дружелюбность — 20 %.

Анастасия с первых минут конкурса покорила жюри и зал своим
представлением. Так же не осталось ни
одного равнодушного человека в Запорожском ДК им. Кирова и к дефиле,
показу мод, а особенно к презентации
таланта - эстрадно-акробатического
номера «Ночная Лилия» в её исполнении. И это понятная закономерность
- ведь девочка с самого детства изучает иностранные языки, увлекается
музыкой и вокалом, занимается спортивной акробатикой, где так же неоднократно занимает призовые места.

Благодаря этому, победа и основная
Официальная номинация «Minislavna
Ukraine - 2013» (корона, лента,
статуэтка, диплом, главный подарок
конкурса) естественно была присуждена Драмарецкой Анастасии.
После чего, она была приглашена
на участие в детском конкурсе
красоты - «Королева красоты 2014»
в г. Днепропетровск, а так же получила Сертификат «RENER GROUP
MODEL’S AGENCY» дающий право
представить Украину на мировом конкурсе моделей и таланта - Mini Miss &
Mini Mister Global Teen Model, в Молдове, г. Кишинев в мае 2014 года.
Лилия Полищук
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ПЕРШИЙ У СВІТІ ЛІТАК
ПОБУДОВАНО У ВОРОНОВИЦІ

Близько села Потуш Тиврівського
району, де у своїй літній резиденції
(на дачі «Дубина») вперше у світі піднявся в повітря понад Південним Бугом славетний винахідник літальних
апаратів Олександр Можайський, відновлено пам’ятник цій визначній для
світового повітроплавання події.

Як повідомила сільський голова Любов Соболь, минулого року вони здобули перемогу в номінації «Сім чудес
Тиврівщини» для ландшафтного парку
«Можайський» й отримали з районного бюджету 5 тисяч гривень, котрі використали для реставрації пам’ятки на
честь перших дослідів Можайського.
Ініціаторами відновлення пам’ятної
споруди були, крім Любові Соболь,
член виконкому обласної організації
Спілки офіцерів України Олег Горобець і мешканець Потуша - член правління ГО «Інваліди Чорнобиля» полковник Андрій Головченко.
У відкритті пам’ятника в урочищі
«Можайське» взяли участь директор
Вороновицького музею історії та космонавтики Віктор Дем’яненко, голови ВОО ГО «Інваліди Чорнобиля»
Валерій Проценко і громадської ради
при Вінницькій райраді Володимир
Новак, член ВОО СОУ Володимир
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Куліш, керівник інформаційно-аналітичного центру обласної Спілки офіцерів Олексій Славин, Почесна варта
Повітряних сил ЗС України під керівництвом капітана Миколи Чезлова й
оркестр Центру військово-музичного
мистецтва Повітряних сил (начальник
майор Олег Шкуропат).
Після вступного слова сільського
голови Віктор Дем’яненко розповів
про діяльність першого авіаконструктора, у свою чергу голова Вінницької
міської організації ветеранів війни та
Збройних сил генерал-лейтенант Віктор Павленко наголосив, що Можайський значно раніше братів Райт піднявся в небо, а професор Вінницького
політеху Юрій Буренніков повідомив
про співпрацю університету й авіазаводу, завдяки чому створено гвинтокрил, який незабаром запустять у
виробництво. Андрій Головченко зачитав привітання від Станіслава Суворова, начальника Санкт-Петербурзької
військово-технічної академії ім. О. Ф.
Можайського. Завершилося відзначення покладанням квітів до підніжжя
пам’ятника урочистим салютом.
Сергій Ольховенко

Історичні документи доводять, що творцем першого у світі літака є наш земляк
Олександр Федорович Можайський. Він
побудував і випробував перший літак неподалік Вороновиці на двадцять років
раніше американців братів Райт, яким до
останнього часу абсолютно незаслужено
приписувався цей винахід. Перша модель
літака Можайського складалась із невеличкого човника, всередині котрого була годинникова пружина. Човник встановлено
на чотирьох коліщатах, що слугували для
розбігу і приземлення. До його бортів кріпилося крильце, застосовувався невеликий
пропелер, вертикальне та горизонтальне
оперіння. Планер прив’язували довгим мотузком до трійки коней. Коли вони швидко
тягли воза, особливо з гори, планер злітав у
повітря і рухався за возом, при зменшенні
швидкості апарат знижувався і котився на
своєму шасі.
Перші польоти моделі завершилися
успішно однак розробка літального апарата в натуральну величину вимагала
значних витрат. 20 січня 1877 р. за розпорядженням військового міністра графа Мілютіна, завдяки підтримці Д.І. Менделєєва, було вирішено відпустити винахіднику
3000 руб., але Можайський отримав лише
2192. Грошей було мало, та Можайський
приступив до роботи, витрачаючи і свої
особисті заощадження. Вперше розробивши фюзеляжний тип літака, Можайський
на 30 років випередив західноєвропейських конструкторів. У 1881 році Можайський отримав патент на винайдений ним
«повітролітальний пристрій», це був перший в світі патент на літак. Однак урядові
організації відмовилися фінансувати винахідника. Навесні 1882 р. він закінчив
збирання літака, розрахункова швидкість
якого не перевищувала 40 км/год. при загальній потужності машин 30 кінських
сил. Здавалося, тепер забезпечені загальне
визнання і підтримка з боку уряду. Однак
насправді вийшло зовсім інакше. Винахід
О.Ф. Можайського було оголошено військової таємницею і суворо заборонялося
писати що-небудь про літак. Ніякої допомоги винахіднику як і раніше не надали.
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СЕМЕРО ГРОМАДЯН НАШОГО МІСТА
ЗМОГЛИ УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ЗБРОЇ

30 листопада закінчився місячник добровільної здачі зброї. Дана акція проводиться
Міністерством внутрішніх справ України
з метою вилучення з незаконного обігу
зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів
та спеціальних засобів. Якщо громадяни
протягом місячника добровільно здадуть
до органів внутрішніх справ мисливську
вогнепальну, холодну або газову зброю, то
в подальшому вони матимуть можливість
після оформлення відповідних документів
зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. У той же час необхідно врахувати,
що пристрої вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструються у випадках і в порядку, передбаченому
законодавством України.
За даними працівників дозвільної системи та ліцензування ВМВ УМВС, під час
місячника громадяни добровільно здали
51 одиницю зброї, 35 мисливських гладкоствольних рушниць, 22 спецзасоби самооборони, а також 231 одиницю боєприпасів
до армійської зброї та 489 до мисливської.
Наразі вирішується питання щодо реєстрації власниками в користування на законних підставах 12 одиниць зброї. Загалом,
7 громадян нашого міста змогли уникнути
кримінальної відповідальності за рахунок
добровільної здачі зброї.
Підготував Олекса Теплий,
член Молодіжної організації журналістів
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Яку обрати ялинку?
Наближаються Новорічні свята, і в
більшість людей постає питання, яку
ялинку ставити вдома? Можна купити
живе деревце, прикрасити свій будинок ялиновими гілками або придбати
штучну ялинку.
Жива ялинка, має звичайно приємний запах, натуральний вигляд і навіює спогади дитинства. Якщо ви прихильник натурального, то за покупкою
вирушайте у світлий час доби, бо в
темряві навіть ліхтарик не допоможе
вам розгледіти всі вади. Врахуйте висоту стель і розмір вашого приміщення.
Також пам’ятайте, що стоїть ялинка,
не скидаючи хвою – максимум 10 днів,
сосна зберігає свіжість в середньому
12-14 днів, ялиця – 14 днів. Перевіряйте голки на «стійкість» – стисніть
в долоні гілку ялинки, і подивіться, чи
не залишаються голки в руці. Візьміть
за стовбур і постукайте об землю – з
дерева, яке зрубали давно почнуть сипатися голки. Стовбур у хорошого і
свіжого дерева повинен бути прямим,
без тріщин. Наявність обідка на зрізі говорить про те, що дерево зрізано
давно, а значить і простоїть воно у вас
недовго. Далі зверніть увагу на товщину стовбура. У здорового дерева вона
доходить до 10 см в обхваті. Якщо
стовбур дуже тонкий, але при цьому
дерево не маленьких розмірів, не варто купувати його, тому що це свідчить
про хворобливість дерева.
Не бажано розміщувати лісову красуню біля батареї – тоді її гілки занадто швидко висохнуть і почнуть обсипатися. Якщо ж за габаритами кімнати
цього не уникнути, то постарайтеся
поставити поруч із нагрівальним приладом широкий посуд з водою, яка
буде випаровуватися і додавати вологості приміщенню.
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Штучна ялинка. Вона не втратить свій вигляд до кінця свят і може
служити декілька років. Що стосується запаху, то його зараз навчилися
вправно імітувати. Вартість штучних
ялинок залежить від багатьох параметрів. Найдорожчі ялинки привозять з
Німеччини, Італії і Голландії. Проте
найчастіше беруть ялинки середнього
класу з Тайваню і Таїланду, найдешевші - китайські вироби. Другий чинник,
що визначає ціну - висота дерева і екологічність матеріалів.
Вибирати доведеться з трьох основних типів ялинок: з литими голками,
вирізаними з плівки або скрученими
з волосіні. Литі ялинки з пластмаси
- найдорожчі у виготовленні, зате виглядають натуральнішими за будь-які
інші. Секрет у тому, що кожну гілочку
окремо відливають в спеціальних формах. Ялинки з плівки на алюмінієвому
стовбурі ширше за інших представлені
в магазинах. Ялинки з волосіні, гілки
яких нагадують йоршики для миття
унітазів, тепер зустріти можна украй
рідко, а про їх “якість” і згадувати не
хочеться. Тому купуючи таке дерево
обов’язково поцікавтеся у продавця
наявністю сертифікату якості. Ялинки
з неякісних матеріалів під впливом тепла від гірлянд виділяють небезпечні
для здоров’я токсини. Дорогі ялинки
легко складаються як парасолька, дешеві збираються по гілках. Щоб перевірити якість штучної хвої, м’яку погладьте проти голок, а жорстку просто
посмикайте за колючки. Якісна ялина
обов’язково прийме первинний вигляд, непридатна зігнеться і навіть
може обсипатися.
І ні в якому разі не бійтеся перевіряти новорічне дерево. Ви покупець і
маєте на це повне право. Тож гарних
вам Новорічних свят.
Леонід Вінницький,
член Молодіжної організації журналістів

Традиційно склалося так, що ми не
уявляємо собі Новорічних cвят без
ялинки. Звичайно, маючи свій будинок
та двір, можна виростити живу ялинку і прикрашати її на свята. Можна
придбати штучну ялинку. Тим більше,
що нині ринок пропонує нам величезний вибір різноманітних як за виглядом, так і за ціною штучних лісових
красунь, котрі мають безліч переваг,
а подекуди виглядають так природно, що їх взагалі важко відрізнити від
справжніх.

Та якщо ви вже ніяк не можете обійтися без запаху і вигляду справжньої
ялинки, то постарайтесь щоб цей вибір не нашкодив природі. Вічнозелені
сосни, ялини та ялиці безперервно поглинають вуглекислий газ, затримують
пил, сажу, різноманітні токсичні, канцерогенні та радіоактивні речовини,
виробляють кисень та очищують повітря. Хвойні ліси виділяють фітонциди
і тим самим лікують нервові та астматичні захворювання. Своїм корінням
вони укріпляють ґрунти, вразливі до
ерозії, поглинають та втримують надлишок води. Крім того, ці дерева є необхідними компонентами екологічних

систем, а для багатьох істот – рідною
домівкою.
Тому не всі дерева підряд можна
рубати. І працівники лісового господарства добре зважують всі моменти
рубки, перед тим як зелені красуні
потраплять на ринки. І при цьому беруть лише ті дерева, які спеціально
для цього посаджені, або заважають
санітарній чистці. Але щороку від рук
браконьєрів в Україні потерпають території. Покупцям все рівно потрібно
бути уважними, щоб продавці реалізовували законно вирубані деревця,
принаймні купуйте дерево з біркою,
адже так можна зробити ще один крок
у напрямку захисту від браконьєрства
і збережети наші ліси.
А панам-браконьєрам хочу нагадати,
що за несанкціоноване вирубування
ялинок, згідно зі ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладається штраф у розмірі
від 85 до 170 грн. на громадян, та на
посадових осіб – від 119 до 204 грн.
Крім цього, злочинець має відшкодувати завдані природі збитки в розмірі
126 грн. за кожну зрубану в грудні-січні ялинку діаметром стовбура в місці
зрізу до 10 см.
І я впевнений, що разом із виявленням свідомості вінничан настане
кінець передноворічного бізнесу тих,
хто обкрадає наші ліси, і наблизить
нас до цивілізованих підходів природокористування, які допоможуть зберегти та покращити наше довкілля.
Також, вітаю вас із наступаючими святами, бажаю щоб усі найзаповітніші
мрії збулись.
Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва,
ДП Віницький лісгосп
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Новий рік — чудова можливість
побути з рідними та близькими, провести поруч незабутні хвилини, подарувати один одному радість, вручивши
підібрані з любов’ю новорічні подарунки! Особливо з нетерпінням чекають їх діти, заздалегідь смакуючи, як
знайдуть під ялинкою заповітний пакунок! А так хочеться, щоб подарунок
порадував адресата, а не просто припадав пилом на полиці. Для того щоб
підготувати всі подарунки завчасно
складіть список родичів і друзів (тільки тримайте його в секреті), і поступово, без лишньої метушні визначтесь з
тим, що і кому будете дарувати. Протягом року потихеньку відзначайте
про себе, які побажання висловлюють
ваші рідні. Може вони мріють про новий фен, піч ПВЧ удосконаленої моделі або бритву з телевізійної реклами?

Подарунки жінкам. Для мами або
бабусі слід подарувати частинку свого тепла, свою любов. Подумайте про
те, що їм більше до душі. Якщо мама
любить проводити вечори з книгою
або біля телевізора, подаруйте їй теплий плед, який буде її зігрівати. Якщо
бабуся найбільше любить свою дачу,
подаруйте їй набір садівника. Якщо
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це подарунок сестрі, то враховуйте
її вік і вподобання. Сьогодні рекорди
популярності за обсягами новорічних
продажів б’ють мобільні телефони,
смортфони, планшети.
Який зробити подарунок дівчині?
Будь-яка дівчина, буде в захваті від романтики. Можете покластися на свою
фантазію і спробувати висловити власні почуття. Головне нехай сам процес
дарування буде романтичним і загадковим. Дуже часто дівчата в силу свого
характеру вибирають саме оригінальність і прекрасну романтику, а не банальні троянди, золото і коштовності.
Подарунки чоловікам. Дідусеві,
батькові, брату який життя не мислить
без рибалки, краще подарувати нові
девайси для його вудки. Для риболовлі
й полювання існує вражаюча кількість
речей, про які завзяті рибалки та мисливці потай мріють. Автомобілістові,
який обожнює свою машину, можна
купити нові чохли на сидіння або подушечки. Практичним подарунком
для домашнього майстра є комплект
інструментів. Можливий і варіант,
коли чоловік з дружиною заздалегідь
домовляються, що подарують один
одному. Радості від вручення такого
«запланованого» подарунка менше
не стане, зате ви точно не прогадаєте
з вибором. Можна також подарувати
мініатюрну сувенірну пляшку будьякого алкогольного напою. Крихітна
пляшечка коньяку, безсумнівно, порадує будь-якого чоловіка - і з числа родичів, і з числа колег. Думка про такий
непримітний НЗ зігріватиме його в
зимовий холод. Взагалі-то, за правилами етикету, піднесений як подарунок

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

алкогольний напій слід одразу ж відкрити і пригостити ним присутніх, але
на сувенірні пляшки це правило не поширюється.

Новорічні подарунки хлопцю. Тут
є де розгулятися фантазії. Однак, потрібно обирати подарунок згідно зі
своїм статусом. Залежно від того, як
довго ви зустрічаєтеся зі своїм хлопцем, кілька тижнів, місяців чи років,
подарунки, відповідно, будуть різними. Найпоширеніша помилка дівчат
- подарувати щось дуже романтичне.
Тому, якщо ви не хочете в першу чергу
зробити подарунок самій собі, зверніть увагу на його уподобання (останнє стосується і хлопців). Такий подарунок, як серія комп’ютерних ігор,
годиться лише запеклому геймеру, а от
аксесуар до комп’ютера підійде багато
кому.
Інша справа новорічні подарунки
дітям. Не забувайте, що для них ніч
під Новий рік - казкова, чарівна і неодмінно повинні збутися всі дитячі бажання! Якщо даруєте подарунок чужим дітям, то обов’язково радьтеся з
їх батьками, щоб з’ясувати що подобається дитині, і проти чого не заперечуватимуть батьки. Якщо мова йде про
вашу дитину, то зазвичай малюк перед
святом «продзижчить» вам всі вуха
з приводу того, що саме ви (або Дід
Мороз, Святий Миколай) повинні
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йому подарувати. Головне пам’ятайте,
що в будь-якому подарунку має бути
сюрприз - без цього жодна подія не
стане справжнім чарівним дитячим
святом.
Новорічні подарунки колегам.
Це якраз той випадок, коли незначні,
символічні сувеніри будуть дуже до
речі — блокноти з святковими обкладинками, канцелярські набори, сувенірні свічки, магніти на холодильник.
Можете це зробити в офісі, в останній
робочий день перед новорічними вихідними, або на корпоративі. Чимало
подарунків для корпоративних вечірок
можна замовити через інтернет. Також
можна дарувати хороший чай або каву.
Ви йдете в гості зустрічати Новий
рік і вирішили щось купити до новорічного банкету. У цьому випадку підійде пляшка хорошого марочного вина,
заморські фрукти, десерт або цікаво
упакований м’ясний делікатес.
Купуючи подарунки для рідних, друзів і знайомих, ми нехай і ненадовго,
перестаємо думати тільки про себе, замикатися у світі власних проблем. Позитивних вам емоцій і оригінальних
ідей у виборі новорічних подарунків!
Нехай ваші можливості дозволять вам
реалізувати усі ваші бажання!
підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів
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Новий рік - це щастя для будь-якого
малюка. А прикрашання ялинки перетворюється на справжнє дійство, яке
може тривати годинами. Ще за декілька тижнів до свята батьки з дітьми
обирають прикраси на святкову ялинку: різнокольорові кульки, розписні
іграшки, дощики... Є все що забажаєш,
а от з яких матеріалів та якої якості ці
іграшки та прикраси ні для кого не секрет (всім відомо, що це Китай). Але
все одно купуємо, бо на інші грошей
немає. В Україні всі ці святкові товари не проходять обов’язкову сертифікацію, оскільки класифікуються не як
іграшки, а як «атрибути для прикраси
або декорування».

Декілька років тому сертифікація
ялинкових прикрас була скасована.
Тому зараз ввезти можуть все що завгодно. При виробництві дешевих
іграшок широко використовують полімерні і синтетичні матеріали на основі
таких токсичних хімічних сполук, як
стирол, хлористий вініл, нітрил, акрилова кислота, формальдегід, фенол,
капролактам. Навіть при виготовленні
іграшок із природних матеріалів (дерева, каучуку, бавовни) можуть бути
використані фарби та емалі, що містять токсичні речовини. Але, в будьякому разі, хімічний склад іграшки або
її окремих складових частин не повинен негативно впливати на організм
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дитини. Адже діти не лише дивляться
на іграшки, а й досить активно граються ними (беруть до рук, здирають
будь-які елементи, облизують, гризуть, ковтають, кидають...)
Ялинкові прикраси з «наповнювачами» містять гліцерин, інші багатоатомні спирти. Сам по собі гліцерин не
є токсичною речовино, його широко
використовують при виготовленні косметики. Але при нагріванні він розкладається, утворюючи акролеїн, який
є токсичною сполукою (відноситься
до I класу небезпеки).
Сувенірні подарунки можуть містити свинець, кадмій, миш’як, полівінілхлорид, пластизоль, бісфенол А,
фталати, ртуть, хлор, бром. Отруєння
кадмієм може прийняти хронічну форму. Його симптоми - ураження нирок,
нервової системи, легенів, порушення
функції статевих органів, болі в кістках і скелеті вцілому. Сполуки ртуті
вражають нервову систему людини,
порушення рухової функції та секреції шлунково-кишкового тракту. При
отруєнні миш’яком спостерігаються
блювота, болі в животі. Дія фталатів
на організм людини дуже схожа на дію
жіночих статевих гормонів - естрогенів. У хлопчиків вони викликають
атрофію яєчок і пригнічують утворення сперматозоїдів.
Є ще штучна ялинка. Небезпека, що
виходить від цього предмета, швидше
гіпотетична, оскільки ні в Китаї, ні в
Україні ялинки ніхто не сертифікує.
Випадків отруєння не зафіксовано, з
чого зроблена, ніхто не з’ясовував.
Звісно, можна сказати, що ми вже
роками купуємо новорічні прикраси і
ще ніхто не постраждав. Але отруєння
цими речовинами проходить поступово, спричинюючи серйозні розлади в
майбутньому.
Оксана Талимончик

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

Всю жизнь его дразнили «ботаном»
и «заучкой», и с девушками у него не
складывалось. Хоть он был самым,
что ни есть обычным человеком, просто любящим читать перед сном книги. Зрение стало подводить, в шестнадцать лет он начал носить очки, что
усугубило ситуацию в школе. Время
шло, и за плечами был университет и
практика в хорошей фирме. Успешная
карьера, высокооплачиваемая должность. Много знакомых. Но свои тридцать встретил в одиночестве. На следующий день после Дня рождения он
отправился забирать на почту посылку,
которую прислала тетка из Европы. По
глупой случайности посылку получил
кто-то другой, а парню достался набор кухонных полотенец и прихваток. Не без особого труда он получил
контактный номер реального владельца полотенец и отправился, чтобы
совершить бартер через весь город.
Позвонил в дверь. Открыла девушка.
Встреча, которая могла произойти, пожалуй, только в кино, случилась в реальной жизни. Новый год, который наступил спустя пять дней, они отмечали
уже вместе. Прошло шесть лет. В их
семье подрастает четырехлетний сын,
и Новый год по-прежнему особенный
праздник для их семьи.
Как не просто, как не банально бы
показалась их встреча, но после таких
историй мне хочется верить в чудеса,
хоть я уже давно не ребенок. Ведь никогда не поздно начать все сначала. С
чистого листа, шаг за шагом, день за
днем идти к тому, что желанно и по
истине важно. Не поздно вернуться к
тому, что было начато, но незавершенно. Ведь почему-то часто, если чтото сложилось не так, мы «опускаем
руки» и перестаем верить в себя. И это
приводит к тому, что начинаешь думать, будто ты бездарен, не талантлив,
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не нужен и ничего у тебя не выйдет. А
ведь кто как не мы сами в первую очередь должны поверить в свои силы!
Совершить что-то непредсказуемое и
рискованное, сделать шаг навстречу,
осуществить задуманное, или просто
перестать жить для чего-то и кого-то, а
пожить для себя! Не поздно вернуться
в детство и прогулять вместо школы
или пар – работу. Уехать на целый
день подальше от города и просто насладиться беззаботностью. Пусть и на
день. Поверить в чудеса. Ведь, пожалуй, никакой другой праздник в году
как предстоящий Новый год не приносит столь волшебной и магической
атмосферы на улице, в доме и в сердце. Атмосферы, когда втайне от всех
спустя столько лет ты по-прежнему
загадываешь под бой курантов желание. Атмосферы, когда не важно, кто
ты, сколько денег зарабатываешь, в
чем ты одет и на чем ездишь. Просто,
кому-то в мире действительно важно знать, что с тобой все в порядке, и
ты тепло одет. А все остальное придет, сбудется и свершиться. Главное
не забывать верить в чудеса и хорошими учителями в этом станут дети,
у которых нам можно столькому поучиться и о стольком подумать…
Владислава Орехова
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Проведення оцінки для цілей оподаткування
та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів

На виконання пункту 172.11 статті
172 Податкового кодексу України, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 4 березня 2013 року №231
про «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових
платежів, які справляються відповідно
до законодавства» затвердив Порядок
проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших
обов’язкових платежів, які
справляються відповідно
до законодавства. Цей Порядок визначає механізм
проведення оцінки нерухомого та рухомого майна
для цілей оподаткування
та нарахування і сплати
інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до
законодавства.
Визначення оціночної вартості здійснюють суб’єкти оціночної діяльності:
фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та суб’єкти
оціночної діяльності, які отримали
сертифікати суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в
Україні» та інформація про яких включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
з видачею Фондом державного майна
України Свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямами:
1. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» - за спеціалізацією 1.8 «Оцінка
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
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2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» - за спеціалізацією 2.3
«Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових
платежів, які справляються відповідно
до законодавства»;
3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і
сплати інших обов’язкових
платежів, які справляються
відповідно до законодавства».
Оцінювач,
інформація
про якого не включена до
Державного реєстру, не має
права здійснювати оцінку
майна, майнових прав. За
результатами оцінки суб’єкт
оціночної діяльності складає звіт про
оцінку, який є дійсним за умови включення інформації із звіту про оцінку до
єдиної бази даних звітів про оцінку та
присвоєння такому звіту реєстраційного номера. Інформація із звіту про
оцінку, що включається до єдиної бази
даних звітів, складається за встановленою Фондом державного майна України формою та є додатком до звіту про
оцінку.
З 1 листопада 2013 р. використовуються звіти про оцінку, що проведена
відповідно до цього Порядку, а також
ще приймаються звіти про оцінку, що
проведена до 31 жовтня 2013 р. включно суб’єктами оціночної діяльності за
спеціалізаціями 1.1-1.7 у межах напряму 1 і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 у межах напряму 2, але строк дії цих звітів не
повинен перевищувати більше трьох
місяців з дати проведення оцінки.
В.Ф. Лукіянчин,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального округу

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

По своїй юридичній природі прийняття спадщини є односторонньою
угодою, яка має зворотню силу. Цей
акт односторонній: він являє собою
висловлювання тільки однієї особи –
спадкоємця, не вимагаючи участі чи
згоди інших осіб.
Для прийняття спадщини встановлено шестимісячний термін із дня відкриття. Якщо спадкоємець у вказаний
термін спадщину не прийме, то право
на її прийняття він втрачає.
Проте, термін може бути продовжено
судом, якщо суд визнає причини пропуску терміну для прийняття спадщини
поважними. Новий додатковий термін
повинен бути достатнім для подання
спадкоємцем, який пропустив термін,
заяви про прийняття спадщини. Судова практика такими причинами вважає
хворобу, неповноліття і відсутність над
ним опіки та піклування, перебування в
тривалому закордонному відрядженні,
обставини воєнного часу та ін.
Не вимагається звернення до суду
для продовження терміну на прийняття
спадщини, якщо спадкоємці, які прийняли спадщину, дають письмову згоду
на включення до свідоцтва про право
на спадщину спадкоємців, котрі пропустили термін.
Закон встановлює: якщо поява в особи права на спадкоємство залежить від
неприйняття спадщини або відмови від
її прийняття іншими спадкоємцями,
термін для прийняття такою особою
спадщини встановлюється в межах 3
місяців із часу неприйняття іншими
спадкоємцями спадщини або відмови
від її прийняття.
Що стосується прийняття заповідальної відмови, встановленої спадкодавцем у заповіті, то, якщо протягом
6 місяців із дня відкриття спадщини
відмовоотримувач не відмовиться від
заповідальної відмови, він вважається
таким, що прийняв її.
Дії, які свідчили б про прийняття
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спадщини є однаковими як для спадкоємців за законом так і за заповітом.
Ці дії можуть бути здійснені особисто
спадкоємцем, подання заяви представником не допускається. Не допускається прийняття спадщини під умовою чи
застереженням. Спадкова трансмісія
має місце тоді, коли спадкоємець помирає після відкриття спадщини, не встигнувши її прийняти. Спадкоємець, який
не подав у зазначений шестимісячний
термін заяву про прийняття спадщини, але фактично вступив в управління спадковим майном протягом шести місяців з дня відкриття спадщини,
має право подати заяву про прийняття
спадщини, після спливу зазначеного
терміну, і отримати свідоцтво про право на спадщину.

При оформлені права на спадщину
нотаріус зобов’язаний вчинити ряд нотаріально-процесуальних дій: встановити факт смерті спадкодавця; час та
місце відкриття спадщини; наявність
підстав для закликання до спадкоємства за законом або за заповітом осіб,
які подали заяву про видачу свідоцтва;
здійснює інші дії з нотаріального провадження, щодо видачі свідоцтва про
право на спадщину.
На підтвердження цих обставин від
спадкоємців обов’язково вимагаються
відповідні документи.
І.А. Лавренов, Г.І Лавренова,
приватні нотаріуси
Вінницького міського нотаріального округу
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Зі вступом у силу нового Цивільного
кодексу України порядок оформлення
договору позики набув деяких нових рис.
Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менша
як у 10 разів перевищує встановлений
законом неоподатковуваний мінімум
доходів громадян (більше 170 грн.), а
коли позикодавцем є юридична особа
– незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його
умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ,
який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної суми грошей. Але
не слід ототожнювати договір позики
та розписку. Розписка є лише борговим
документом, що підтверджує укладання договору позики.

На відміну від старого Цивільного
кодексу, за новим - позикодавець за
будь-яким договором позики має право
на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не
встановлено самим договором позики
або законом. Тобто сторони, по логіці,
вправі самі визначити в договорі – процентний він чи безпроцентний. Договір позики вважається безпроцентним,
якщо: 1) він укладений між фізичними
особами на суму, яка не перевищує
п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,
і не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією
із сторін; 2) позичальникові передані
речі, визначені родовими ознаками.
Якщо ж вищевказані вимоги не до-
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тримані (сума договору більше 850
грн., одна з сторін є СПД) – проценти
мають бути сплачені навіть в тому випадку, коли про них не йдеться в договорі позики (на рівні облікової ставки
НБУ). Законодавець встановлює, що
позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена
позичальником достроково, якщо інше
не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених
родовими ознаками, або зарахування
грошової суми, що позичалася, на його
банківський рахунок.
Згідно вимог законодавства, приймаючи виконання зобов’язання, кредитор повинен повернути боржникові
борговий документ з відміткою про
виконання, а у випадку неможливості повернення боргового документа –
вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у
боржника підтверджує виконання ним
свого обов’язку.
Наслідки порушення договору позики грошей виглядають такими: 1)
якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний
сплатити суму боргу (позику та проценти, коли такі були встановлені) з
урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми,
якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом; 2)
якщо договором позики встановлений
обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в
разі прострочення повернення чергової
частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини
позики, що залишилася, та сплати належних йому процентів.
І.Є. Нідзельська,
приватний нотаріус
Вінницького районного нотаріального округу
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З розвитком кредитних відносин, отримала розвиток і іпотека. Майже кожний
кредит на придбання житла або нерухомості укладався на пару із договором іпотеки.
Предметом іпотеки може бути нерухоме
майно, зокрема: приміщення (жиле або нежиле), будинок, споруда, земельна ділянка,
незавершене будівництво.
Іпотека - вид забезпечення виконання
зобов`язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель
має право в разі невиконання боржником
зобов`язання одержати задоволення своїх
вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього
боржника у порядку, встановленому Законом. Іпотекодавець - особа, яка передає
в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов`язання або
зобов`язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель. Майновий
поручитель - особа, яка передає в іпотеку
нерухоме майно для забезпечення виконання зобов`язання іншої особи-боржника.
Іпотекодержатель - кредитор за основним
зобов`язанням. Боржник - іпотекодавець
або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного
зобов`язання.
Іпотечний договір (договір іпотеки) укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити такі
істотні умови:
1) для іпотекодавця та іпотекодержателя
- юридичних осіб відомості про: для резидентів - найменування, місцезнаходження
та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних
осіб — підприємців; для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та державу,
де зареєстровано особу; для іпотекодавця
та іпотекодержателя - фізичних осіб відомості про: для громадян України - прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання
із зазначенням адреси та індивідуальний
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та
інших обов`язкових платежів; для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім`я,
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по-батькові, адресу постійного місця проживання за межами України.
2) зміст та розмір основного зобов`язання,
строк і порядок його виконання та посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов`язання.
3) опис предмета іпотеки, достатній для
його ідентифікації, та його реєстраційні
дані, у тому числі кадастровий номер. У разі
іпотеки земельної ділянки має зазначатися
її цільове призначення.
4) посилання на видачу заставної або її
відсутність.

У разі порушення основного зобов`язання
та умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику,
якщо він є відмінним від іпотекодавця,
письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога
про виконання порушеного зобов`язання у
не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на
предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку
вимога іпотекодержателя залишається без
задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на
предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.
Процедура оформлення та виконання
умов договору іпотеки є складною, а тому
потребує спеціальних знань. Тому рекомендую залучати юриста при укладенні
договору іпотеки, при його виконанні, чи
виникненні будь-яких спорів, суперечок по
цьому договору.
О. М. Бєлая,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотарільного округу
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19 серпня 2013 року гр. С надала до суду
позовну заяву, згідно якої вимагала через
суд отримати право власності ще на один
будинок, до якого вона не має будь-якого відношення. Представляти свої інтереси в суді
вона надала своєму сину С.
ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ:
У 1960 році нині покійний С. отримав за
згодою батьків право на будівництво окремого будинку. Вказані обставини підтверджують документи:
1. Рішення виконкому Вінницької
міської ради народних депутатів № 14/425
від 07 квітня 1960 р.
2. Рішення № 202 на виконання будівельних робіт від 07 червня 1960 р.
3. Протокол № 3 від 23 березня 1960 р.
4. Рішення № 14/4258 від 07 червня 1960 р.
5. Акт про відвід земельної ділянки під
забудову від 20 квітня 1960 року. Раптово
15 червня 1966 р. будівельник, син, а також
чоловік помирає.
Його діло взяла на себе дружина С, в якої
народилась маленька дитина. Протягом
1966 р. вона отримала наступні документи:
1. Заява С. від 02.12.1966 р.
2. Рішення № 1043 від 28 грудня 1966 р.
3. Акт прийому особистого володіння від
31 грудня 1966 р.
4. Свідоцтво про право на спадщину С. та
С. від 25 січня 1967 р.
5. Акт прийому добудови в експлуатацію
від 04.06.1982 р. І вона провела подальше
будівництво. Батьки померлого заповіли
будинок доньці та онукові. На цей час донька
разом з її сином через 47 років вирішили забрати ще один будинок, який їм не належить,
а належить дружині покійного С.
За ст. 41 Конституції України визначається право власності «Кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю
власністю. Право власності є непорушним».
В ст. 386 Цивільного Кодексу України визначається, що суб’єкти мають рівний захист
прав права власності. З вказаної позовної заяви пропущенні процесуальні строки, згідно
вимог ст. 67-70 ЦПК України.
Стаття 67. Види процесуальних строків
1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не
визначенні законом, - встановлюються судом.
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Стаття 68. Обчислення процесуальних
строків.
1. Строки, встановленні законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на
подію, яка повинна неминуче настати.
Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної
календарної дати або настання події, з якою
пов’язано його початок
Стаття 70. Закінчення процесуальних
строків.
1. Строк обчислювальний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.
2. Строк, обчислювальний місяцями, закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислювального місяцями, припадає на такий
місяць, що відповідного числа не має, строк
закінчується в останній день цього місяця.
3. Якщо закінчення строку припадає на
вихідний, святковий чи інший неробочий
день, останнім днем строку є перший після
нього робочий день.
4. Перебіг строку, закінчення якого
пов’язане з подією, яка повинна неминуче
настати, закінчується наступного дня після
настання події.
5. Останній день строк триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити
процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
6. Строк не вважається пропущеним, якщо
до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано
на пошту чи переданні іншими відповідними
засобами зв’язку.
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! З даної справи
25 листопада 2013 р. відбулося чергове засідання Вінницького міського суду Вінницької
області. Яке його Рішення? Копія Рішення
Вінницького міського суду Вінницької області Ви можете отримати, звернувшись до
правозахисної Асоціації «Адвокасі-АЗА».
З повагою, Валерій Пилипович Душко,
голова Асоціації «Адвокасі-АЗА».
Вашу думку можна надати за адресою
21004, м. Вінниця, а/с 124 Душко В.П.
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Освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального і економічного розвитку суспільства
та держави. Здобуття в Україні вищої
освіти набуло піку свого розвитку.
Тепер це стало аж занадто модним
трендом, який здається ще довго не
втратить своєї актуальності. Проте не
завжди диплом про здобуття вищої
освіти свідчить про високий кваліфікаційний рівень людини.
Як на мене, то така нагальність у
її здобутті успадкувалась нами після
розпаду Радянського Союзу, оскільки
тоді без потрібної освіти, на кар’єрне
зростання годі було і сподіватись.
Отож, за останні роки в Україні
спостерігається тенденція шаленого
здобуття вищої освіти. До прикладу,
у 2008 р., заклади освіти ІІІ-ІV рівнів
акредитації випустили 505 203 осіб за
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
І щорічно кількість «отримувачів»
зростає в рази.
За інформацією української вільної
енциклопедії “Вікіпедія”, виші України готують фахівців із 76 напрямів і
584 спеціальностей, що задовольняє
потреби всіх сфер суспільного життя
країни. Проте, якщо порахувати основні напрямки і спеціальності на які
вступають абітуріенти, потрібно цю
цифру зменшити вдесятеро.
Зараз, усі здобувають вищу освіту,
хоча це не є стовідсотковим гарантом
отримання в майбутньому роботи, та
ще й за здобутою спеціальністю. Інтернет джерела повідомляють, що тих,
хто одразу вирішує піти на роботу,
не здобувши вищої освіти, становить
лише півтора відсотки. Але можливість отримати освіту і можливість
працевлаштуватись, зазвичай, це дві
паралелі, які за законами математики
не перетинаються.
Станом на сьогоднішній день,
освіта стала престижем, а в деяких ви-
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падках, навіть занадто дорогим. Сьогодні в Україні вищу освіту здобуває
багато молоді. Проте, як я вважаю, від
цього не розумнішають. І все одно ринок праці постійно потребує висококваліфікованих працівників, а не з наявністю при собі диплома про здобуту
вищу освіту за спеціальним фахом.

Також за останній час спостерігається тенденційність в тому числі й українців, на здобуття освіти за кордоном.
І найкращі наші співвітчизники залишаються працювати на користь чужої
держави. Звичайно, отримати хорошу,
відповідну фахову вищу освіту можна
і в Україні. Проте за кордоном, після
здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня, і якщо ти хороший знавець своєї справи, отримати роботу набагато
легше. На те існує декілька цілком виправданих і об’єктивних причин. Поперше, там після закінчення вищого
навчального закладу, одразу не вимагають такого необхідного стажу роботи як в Україні. По-друге, за кордоном
зважають на престиж закінченого університету. А, оскільки в Україні університетів багато, то все більш частіші
випадки, коли стаж роботи у відповідній сфері є важливішим, ніж диплом
про освіту.
Андрій Коверзюк
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Щитовидна залоза - це ендокринний
орган, який розташований на передній
поверхні шиї і формою нагадує метелика. Вона виробляє найважливіші
для організму гормони - тироксин і
трийодтиронін. Гормони щитовидної
залози потрібні для нормального внутрішньоутробного розвитку нервової,
серцево-судинної, статевої систем та
опорно-рухового апарату дитини.

Тому під час вагітності щитовидна
залоза майбутньої мами через низку
обставин працює з більшою інтенсивністю. І адекватне потрапляння
в організм вагітної жінки йоду дуже
необхідне як для неї самої, так і для
плоду, що розвивається. Якщо в період поза вагітністю потреба в йоді
складає 150 мкг на добу, то під час
вагітності та грудного вигодовування
вона збільшується до 200 мкг на добу.
Відразу скажу, що дефіцит йоду може
привести до зниження рівня гормонів
щитовидної залози ще до вагітності гипотіреозу. Тоді у жінки можуть бути
скарги на: слабкість, втому, надбавку
у вазі, мерзлякуватість; а також сухість і стоншування шкіри, випадання
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волосся, ламкість нігтів; серцебиття,
частий пульс, перебої в серці, підвищення артеріального тиску; апатія,
сонливість, зниження уваги і швидкості мислення, депресія.
Щодо профілактики, то потрібно
щодня приймати препарат, що містить йодид калію. Крім того, можна
порекомендувати вживати йодовану
сіль замість звичайної, а також урізноманітнювати свій раціон морепродуктами. Не забувайте про те, що йод
міститься також в молочних продуктах
і в м’ясі, тому не захоплюйтесь вегетаріанством.
Після пологів разом зі всім організмом відновлюється й імунна система,
«пригнічена» під час вагітності. Саме
унаслідок цього сплеску активності
імунної системи (вона починає виробляти антитіла, які руйнують клітки
щитовидної залози) приблизно у 3-5%
новоспечених мам через 1-3 місяці
після пологів розвивається стан, який
отримав назву «Післяпологовий тиреоїдит». Його відмітна особливість
- зміна фази помірного підвищення
функції щитовидної залози фазою помірного пониження її функції. Як правило, через 6-8 місяців імунна система
приходить в норму, і післяпологовий
тиреоїдит зникає.
На закінчення хотілося б сказати,
не соромтеся бути уважними до себе
і власного здоров’я. Чим раніше виявити захворювання, тим легше з ним
впоратися, це прописна істина, про
яку, на жаль, дуже часто забувають.
М.М. Вдовиченко,
лікар ВОКЕД

читай більше на www.vinnicya.vn.ua

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.
Мета заради якої цей день був проголошений,
це дотримання прав людини і участь інвалідів
в житті суспільства. Ця мета була поставлена у
Всесвітній програмі дій відносно інвалідів, прийнятій Генеральною Асамблеєю у 1982 році.
Проведення Міжнародного дня інвалідів
спрямовано на привернення уваги до проблем
інвалідів, захист їх гідності, прав та благополуччя, на переваги, які отримує суспільство від
участі інвалідів в політичному, соціальному,
економічному і культурному житті. В Україні проведення цього дня
встановлене Указом Президента,
починаючи з 1993 року.
Міжнародний день інвалідів день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян,
аналізу фактичного становища
людей з особливими потребами
в суспільстві і визначення планів
щодо поліпшення їх життєвого
рівня.
На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває значення у зв’язку з постійним
зростанням їх частки серед населення держави.
Наша держава взяла на себе і виконує конкретні
зобов’язання щодо матеріального забезпечення
інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов життя, надала
ряд пільг, конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя
суспільства.
Інвалідність - явище соціальне, уникнути
якого не може жодне суспільство і кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та
економічну політику щодо осіб з фізичними або
розумовими вадами. Звичайно, масштаб інвалідності залежить від ряду факторів, таких, як
стан здоров’я нації, розвиток системи охорони
здоров’я, соціально-економічне зростання, стан
екологічної культури, історичні та політичні
причини, зокрема участь у війнах та військових
конфліктах, техногенні та природні катастрофи,
тощо.
Але не таємниця, що дуже часто ці люди залишаються наодинці зі своїми проблемами, позбавленими уваги і доступу до соціальних благ.
Бо вони не такі як інші, бо їм важче достукатися
до чиновників, бо, зрештою, багатьом здається,
що вони живуть у своєму паралельному світі,
який з нашим не перетинається. На цьому тлі
Вінниця може бути гарним прикладом партнерства між людьми і громадськими організаціями,
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які представляють інтереси інвалідів. Адже за
кілька останніх років таке партнерство дозволило вирішити чимало проблем, що турбують
людей з особливими потребами, а головне – змінити саме ставлення до цих людей.
Всі ми звикли до слів «толерантність», «рівні
права», «соціальний захист»… Та насправді ми
навіть не маємо уявлення про спектр проблем,
з якими стикаються люди, що відрізняються від
середньостатистичного громадянина нашої держави. Зустрічаючи на вулиці інваліда на милицях або у візку, чи замислюємось ми над його
непростою долею?
Замостянська районна організація
Товариства Червоного Хреста України також приймає постійну участь у
проведенні благодійних акцій та наданні цільової допомоги інвалідам.
Так представники Замостянської
організації ТЧХ разом з волонтерами
школи №27 вітали з 90-річним ювілеєм ветерана Великої Вітчизняної війни, активного учасника бойових дій,
інваліда І групи Козака Євгена Яковича. Також була надана продуктова допомога
і іншим підопічним Замостянської організації
ТЧХ в тому числі Болдирєвій Клавдії Федорівні
– інваліду ІІ групи, Довгалець Валентині Іванівні – інваліду ІІ групи.
Це стало можливим завдяки спонсорам, які
співпрацюють з Замостянською організацією
ТЧХ, таким як: ФОП Юрчак Олександр Анатолійович, ПМП «Панда», голові первинної
організації педагогічного університету Бровчак
Людмилі Сидорівні, голові первинної організації кооперативного інституту Прокопенко
Тетяні Василівні, голові первинної організації
університету «Україна» Поджаренко Катерині
Євгенівні, директору «Бізнес-Про» Заворотному
Ігорю Миколайовичу, Цицерашенко Григорію
Спиридоновичу – директору товариства НВП
«Аргон», ПП Пшеничному Віталію Дмитровичу, директору ЗОШ №27 Терновому Олексію
Андрійовичу, головному лікарю КЗ ПМСД №1
Фіщенко Людмилі Володимирівні.
Ми вклоняємось всім ветеранам – їх життю,
що не знає прикрас, і це щастя молитись їх ранам – бо їх подвиг священний для нас.
Ці люди особливо тягнуться до сімейного затишку і потребують тепла рідних рук. Тож якось
нам усім разом треба вже переломити стереотипи своєї поведінки, щоб інвалідам, яких обійшла
доля, було затишно жити з нами поруч.
Голова Замостянської організації ТЧХ
Гурська Людмила Прохорівна.
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Смачного!

Інгредієнти:
Курячі грудки - 2 шт.
Яйця курячі - 4-6 шт.
Сир твердий - 150-200 г.
Майонез - за смаком.
Виноград великий - 500 г.
Мигдаль - 0,5 склянки
або волоські горіхи - 0,5 склянки.
Рослинна олія - 2-3 ст. ложки.
Зелень петрушки та сіль - за смаком.
Курячі грудки відварити до готовності. Охолодити. Розділити на волокна.
Розігріти сковороду, налити рослинне масло. Викласти підготовлене куряче
м’ясо і посолити. Обсмажити курку, помішуючи, близько 5 хв. на середньому
вогні. Яйця відварити і натерти на великій тертці. Також натерти твердий сир.
Мигдаль обсмажити і нарізати дрібно (або волоські горіхи очистити і роздавити
качалкою).
Виноград помити, розрізати кожну виноградинку навпіл. Вийняти кісточки.
На блюді намалювати майонезом контур виноградного грона. Викласти салат
шарами, кожен шар посипати 1 ст. ложкою мигдалю (або волоськими горіхами )
і тонко змастити майонезом.
1 шар - половина курки.
2 шар - половина яєць.
3 шар - половина сиру.
Потім повторити всі шари.

Інгредієнти:
Шинкова ковбаса - 8 скибочок.
Змішаний фарш - 200 г.
Цибуля ріпчаста - 2 шт
Борошно - 2 ст. ложки.
Часник - 1 зубчик.
Сметана - 150 г.
Жир - 100 г (смалець, вершкове масло).
Бульйон - 200 мл.
Корінь імбиру, зелень петрушки і кропу,
сіль, перець за смаком.
Очистити цибулю, часник та імбирний корінь. Часник продавити через прес.
1 цибулину та імбир потерти на дрібну тертку. Змішати з фаршем, посолити
і поперчити. На кожну скибочку шинки викласти невелику кількість отриманого фаршу, щільно згорнутого у шинку в трубочку і сколеного зубочистками.
Перев’язати трубочки простими нитками, а зубочистки вийняти. Обсмажити
рулетики з шинки до рум’янцю. Викласти трубочки в сотейник.
На жирі, де смажилися рулетики пасерувати дрібно порізану другу цибулину. Додати бульйон. Залити отриманим соусом рулетики і готувати на повільному вогні 20 хв. Потім вийняти рулетики. Соус загустити сметаною, змішаною з
борошном і зеленню (на вогні). Із рулетиків зняти нитки і викласти їх на блюдо.
Полити соусом.

Інгредієнти:
Лаваш - 1-2 листа;
Банан - 2 шт;
Горіхи - 50 г;
Йогурт солодкий - 100 мл.
Лаваш нарізати на прямокутники (розміром з форму, у якій ви будете готувати).Горіхи дрібно посікти. Приблизно п’яту частину
відкласти для прикрашення. Банан розім’яти
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виделкою. Можна не в пюре.
Змішати банан, горіхи і 3 /4 всього йогурту. Розділити начинку на необхідну
кількість порцій. У форму викласти два листа лаваша, зверху розподілити першу
порцію начинки. Далі укладати шарами: два листи лаваша, начинка, знову два
листа лаваша і т.д. Останнім укладаємо лаваш. Залити підготовлену запіканку з
лаваша йогуртом. Залишити потрібно буквально кілька ложок йогурту «про всяк
випадок».
Готувати запіканку потрібно при потужності 800 Ватт. Залишити
в мікрохвильовій на 4 хв. Потім дістати її і перевірити верхній шар (якщо твердий - додати ще йогурту). Знову поставити її в мікрохвильовку і готувати ще 4 хв.
Готову запіканку посипати горіхами, що залишилися.
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А ВАШ АВТОМОБІЛЬ ГОТОВИЙ ДО ЗИМИ?

В умовах сніжної морозної зими навіть найкращий автомобіль зношується уп’ятеро інтенсивніше, ніж улітку.
Тому краще не ризикувати та ретельно підготувати машину до холодної
пори року. Правильна підготовка транспортного засобу та навички керування в ожеледицю можуть урятувати
ваше життя та життя пасажирів.

Обов’язкові приготування.
- Встановіть зимову гуму.
- Завчасно перевірте акумулятор.
Під час сильного морозу через нього
можуть виникнути проблеми із запуском двигуна. Непогано запастися дротами «для прикурювання».
- Гальмівні колодки перед зимою
необхідно замінити. Адже основною
причиною заносу є різниця у зношенні
поверхні гальмівних колодок. Напередодні морозів також необхідно замінити мастило й паливний фільтр — для
зими добре підходить олива зі зниженим індексом в’язкості.
- Готуючи авто до зими, потрібно
замінити охолоджувальну рідину на
антифриз, стійкий до низьких температур. Також рекомендують замінити
стандартні щітки склоочисника на зимові, які очищають від снігу та льоду.
- Не забудьте покласти в авто
скребок і щітку, невелику лопату, а
також аварійний комплект у місце

28

передбачене заводом виробником,
адже в разі аварії взимку ви можете
надовго застрягнути на узбіччі.
- Не бажано, щоб рівень пального
в баку опускався нижче за половину.
Це допоможе зменшити кількість конденсату, що полегшить запуск двигуна
холодного зимового ранку.
- Щоб забезпечити максимальну видимість, очищайте машину щоразу
перед виїздом. Не забувайте про фари
та задні ліхтарі. Особливо під час снігопаду їх потрібно очищати набагато
частіше, іноді навіть безпосередньо
на дорозі. Звичайно, витратите якийсь
час, але це краще, ніж потрапити в
аварію через заліплені ліхтарі та недостатню видимість.
Кермування на слизькій дорозі.
Заздалегідь плануйте свій маршрут
так, щоб уникати доріг, які можуть
бути небезпечними в погану погоду.
Мости й естакади найшвидше вкриває
лід. Під’їжджаючи до них, пригальмуйте, щоб уникнути різких перепадів швидкості та зміни напрямку руху.
Треба все робити плавно: розганятися,
повертати, обережно та завчасно гальмувати. Краще збільшити дистанцію
до автомобіля, що їде попереду, щоб
уникнути різких гальмувань, які можуть призвести до заносу. Готуйтеся
до поворотів, зупинок, завчасно перелаштовуйтеся з одного ряду в інший.
Тримайтеся якнайдалі від вантажівок — їхній гальмівний шлях значно
більший. Із-під коліс вантажівок також
часто вилітає сніг, вода й навіть брили льоду. Якщо вас почало заносити,
керуйте автомобілем без різких рухів.
Якщо ваше авто не оснащено АБС,
гальмувати потрібно переривчастими
натисканнями на педаль.
Михайло Ковальчук,
член Молодіжної організації журналістів

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

Міський палац мистецтв «Зоря» запрошує

План культурно-масових заходів

на період 01.12.13 - 15.12.13

1 грудня Фінал Чемпіонату КВН на призи міського голови (17.00)
2 грудня Святкування єврейського свята «Ханука» (17.00)
4 грудня Майстер-клас для команд КВН шкільна ліга (16.00)
7 грудня Вистава для дітей «Ляльки велетні» (11.30,13.30)
8 грудня Міжрегіональний конкурс зі спортивного бального танцю (10.00-21.00)
9 грудня Міський конкурс «Виховник року» (11.00)
10 грудня ІІ-тур Чемпіонату міста з гри «Що? Де? Коли?»
серед шкільних та дорослих команд (15.30, 18.30)
12 грудня Фінал танцювального конкурсу «Стартінейджер» (17.00)
13 грудня Концерт гурту «Ларус» (19.00)
14 грудня Студійний конкурс
зі спортивного бального танцю «Болеро» (10.00-19.00)
15 грудня Звітний концерт на підтвердження звання «зразковий»
хореографічного колективу «Степ-компанія» (14.00)

Директор Є.О. Майданик

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!

29

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

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ
БЫСТРО ДОРОГО
(097) 111-26-88

Тарас Борисович, e-mail: tarasgnatyuk@yandex.ru

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè
·Підбір фарб ·Консерванти ·Грунти
·Лак ·Автокосметика ·Шпатлівка
·Малярний інструмент
Працюємо з ПДВ
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

АВТОСВІТ

АВТОмагазин

АВТОсервіс

Діагностика та ремонт
Оригінальні запасні частини
двигунів та КПП
до корейських, японських та
Діагностика та ремонт
американських авто, а також
ходової частини
до автомобілів інших брендів
Заміна масла, фільтрів, ГРМ
Завжди в наявності масла GM, ZІС, Kixx
Надання консультацій
Розхідники, комплектуючі, аксесуари
Автострахування
Автостра
Готівковий та безготівковий розрахунок
пров. Щорса, 4а тел.: (067) 739-11-42, (066) 205-46-15, (063) 287-07 06

30
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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СПД
Маруняк

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

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

р-к „Сатурн”, маг. №10
(067) 970-49-80, (067) 979-82-74,
(0432) 69-01-64

Автомагазин

Автозапчастини до легкових автомобілів

та інші марки авто
Виготовлення номерних знаків
вул. 50-річчя Перемоги, 16 (ЦМС «Локомотив»)
тел.: (0432) 69-89-12, (063) 223-89-55, (067) 954-49-14
e-mail: avto-deko@yandex.ua www.avto-deko.vn.ua

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

вул. Свердлова,69
тел.: (0432) 52-46-63
(097) 757-43-75
(093) 373-97-45
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послуги
СТО
вул. 600-річчя,

Запчасти к
европейским
и японским маркам

32

АВТО

Автомагазин “ММС”
ЗАПЧАСТИНИ

тел.: (093) 932-56-84
(068) 518-09-02

20

КАР-МЕН

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД НАДІЙНИХ БРЕНДІВ

послуги
СТО
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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сільськогосподарська техніка
та Запчастини до неї

2

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

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

різноманітні

ПІДШИПНИКИ
провідних фірм та сталеві кулі

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

ни

сти

з

ча
ап

все для автомобiлiв, тракторiв,
комбайнiв та сiльгосптехнiки

- автомобілів ГАЗ, КамАЗ, ЗІЛ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ;
- тракторів ХТЗ, МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, Т-70, Т-16, Т-25, Т-40;
- комбайнів ДОН-1500, СК “НИВА”, КСК-100, КПІ-2,4, Єнисей
- оприскувачів, плугів, борін, культиваторів, сівалок та інше.

t

e
м. Вінниця, вул. Ватутiна, 25, тел./факс: (0432) 55-76-55, 55-76-56, тел.( 067) 430-34-10
kr.n
@u
_
м. Немирів, вул Леніна, 171, тел./факс (04331) 2-20-14, тел. (067) 503-46-65
o
agr
смт. Тростянець, вул. Б. Хмельницького, 1, тел./факс: (04343) 2-18-21, тел. (067) 430-71-45
pod
смт. Теплик, вул. Агрономічна, 8, тел./факс: (04353) 2-15-74, тел. (067) 431-80-72
ail:
m
e

Òðàêòîðè òà ìîïåäè ç ßïîíії
ПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
Мы сделаем строк службы
Вашего аккумулятора
практически ВЕЧНЫМ!

ДИАГНОСТИКА
ЗАРЯДКА
РЕМОНТ

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

34

www.wip-technology.com.ua

(067) 92-66-197

(093) 93-050-63
35

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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компьютерный развал-схождение
прокатка стальных дисков
шиномонтаж, балансировка
антикорозионная обработка днища
диагностика и ремонт ходовой

диагностика и ремонт тормозной системы
обслуживание и ремонт
выхлопной системы
(замена или сварочные работы)
замена масла, фильтров

г. Винница, ул. К Маркса, 13, тел.: (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

3 Автосервіс. СТО
тов “сигнал”

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

AUTODIN
BOSCH
Service

Діагностика, ремонт з гарантією
дизельно-паливних апаратур
з використанням фірмових запчастин
автомобілів «КамАЗ», «МАЗ, «КРАЗ»
г. Винница, ул. Максимовича, 6
тел.: (0432) 52-46-43, (067) 71-86-289
Бош Авто Сервис

CTO
ШИНОМОНТАЖ

·Компютерна
вул. Максимовича,12
діагностика
·Ремонт бортової
(067) 970-90-69
електроніки
(097) 690-74-32
·Автоелектрик
вул. 30 річчя Перемоги
·Ремонт ходової
·Реставрація дисків ГСК «Ветеран», СТО 55

г. Винница, ул. Тарногродского, 46

кап. ремонт двигателей замена ГРМ ремонт турбин, ходовой
замена масла
компьютерная диагностика услуги электрика-электронщика чистка инжекторов
установка дополнительного електрооборудования (сигнализации, парктроники и т.д.)
тел. +38 (063) 103-99-77, факс +38 (0432) 65-73-84

e-mail:boschavtoservisce@gmail.com

ÀÂÒÎ ñåðâèñ øèíîìîíòàæ

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик
ул. Скалецкого,17

(территория Горсовета)

36

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски
расходные материалы
нарезка протектора
замена масла

тел.:(0432) 65-90-30, (067) 148-55-12, (067) 905-41-38

авто

станція технічного обслуг вування

Ремонт ходової частини
Заміна мастила та фільтрів
Комп’ютерна діагностика
Ремонт та мийка інжекторів
Моторист (ремонт та обслуговування
(бензинових та дизельних двигунів)

Шиномонтаж
Автоелектрик
Шумоізоляція
Автозвук
Ксенон
Підбір автозапчастин

%
СТО ті
якос

з 9-00 до 18-00, вих. Неділя

вул. Чехова, 29
(0432) 57-67-75
(067) 657-67-75
37

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

Тахографы - ремонт, установка, калибровул.Энергетическая, 1А
ка. Изготовление РТИ, сайлентблоков.
Реставрация реактивных, продольных,
тел.: (0432) 57-96-72
лучевых, треугольных тяг (штанг),
(067) 447-22-57
подвесных подшипников. Ремонт турбин.

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 ХОДОВОЇ. Відновлення задніх
балок а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

СТО

ДИЗЕЛЬ
СЕРВіС

Ремонт ходової частини. Діагностика.
Заміна зчеплення, мастила, ременів ГРМ та
вул. Пирогова, 153
часткова реставрація. Капітальний ремонт
тел.
(097) 404-95-96
двигунів, встановлення автосигналізації.
Ремонт скутерів. Шиномонтаж
Механічна обробка деталей двигунів,
вул. Пирогова, 133А
ремонт головок блока циліндрів.
тел.: (0432) 68-23-21
Реставрація шатунів.
68-23-22
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.
vegamotor@inbox.ru
Балансування колінчастих валів

СТО
Ремонт двигателей
Чистка инжектора
Замена масла
Ремонт ходовой
Ремонт задних балок французских автомобилей
Ремонт двигунів, КПП.
“АВТОСЕРВІС”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

Ремонт дизельних двигунів,
паливних систем та запчастини до них вул. Пирогова, 151 М
Mercedes, Volkswagen, Mazda, Nissan, тел. (067) 405-27-60
Citroen, Peugeot

• Все виды ремонта ходовой части, КПП, двигателя.
• Компьютерная диагностика.
• Услуги автоэлектрика.
• Шиномонтаж, балансировка колес, развал-схождение.
• Продажа автозапчастей.
• Автомойка.
г. Винница, ул. Г. Успенского, 91
тел.: (0432) 57-25-02, 57-25-03, т./ф. (0432) 27-50-20

38
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4 Вело-, МотОтехніка
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

39

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

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

евакуатор

Перевезення по місту, області, країні.
тел.:(097) 939-24-24
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.
Форма оплати:
(093) 909-54-45
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

Кранові послуги.
Вантажні перевезення
по Україні, Росії, Польщі.

МОТОЦИКЛИ
СКУТЕРИ
С/Г ТЕХНІКА

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

Послуги екскаватара
Послуги маніпулятора
Загрузка Доставка
Розгрузка
(067) 431-50-08
(098) 595-02-83
ЗАПЧАСТИНИ

тел. (097) 562-07-19

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

ÑÀËÎÍ ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ «ÞÃÀËÎÊÀ»
Ремонт и продажа японской мототехники

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:
щебінь, відсів, пісок, камінь.
Можливий вивіз будівельного сміття.
тел.: (0432) 52-65-60, (067) 255-70-83

тел.: (0432) 69-04-91, (097) 733-07-52, (066) 204-99-48

5

перевезення
пасажирські та Вантажні

Вантажні перевезення
ЕВАКУАЦІЯ ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
ЦІЛОДОБОВО

тел. (098) 491-38-81
40

та послуги крана-маніпулятора

098-588-08-98
41

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

Міжнародні пасажирські
автобусні перевезення
в країни Європи

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

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

7
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО-НОВОМУ
Dynamic
Parcel
Distribution

вул. 600-річчя, 66 Б
вул. К. Маркса, 42

Експрес-доставка вантажу,
посилок, палет, конвертів
www.dpd.ua e-mail: dpd-vin1@mail.ru

тел.: (0432) 57-59-31, (098) 632-16-22, (063) 287-76-49, (067) 731-42-80

507-777
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ТОВ «СЕРВІС-БУДКОМПЛЕКС»

БЕТОН, РОЗЧИН
ДОСТАВКА МІКСЕРОМ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ ВІД ВИРОБНИКА
ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
МОНОЛІТ

вул. Київська 138-б,
тел. (097) 560-72-16,
факс (0432) 55-10-32
e-mail: nnmaster@mail.ru

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ПЛІНТУС.

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

Tarkett. PARADOR. WITEX

ÝÊÎÄÎÌ

6 Таксі

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ

Будівельні та
оздоблювальні матеріали

ВИКЛИК
БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК
БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК
БЕЗКОШТОВНО

тел. (0432) 55-20-60
www. ecodom.vn.ua

Строительные материалы
Двери, окна, подоконники
Изделия из дерева и пластика
Трубы и комплектующие
Обои, декор
Электротовары
Плитка сантехника
Напольное покрытие
Теплый пол
Водоочистка

г. Винница 1-й км. Хмельницкого шоссе возле “Метро”
43

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

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

вул. Г. Успенського, 91

Можлива доставка, послуги вантажників.

www.budmajster-vn.prom.ua

Вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок,
тел.: (0432) 27-67-32
«Буд-Майстер» щебінь,
цемент, цегла, все для утеплення фасаду,
69-49-72
СПД Кікабідзе гіпсокартон і комплектуючі. ГУРТ та РОЗДРІБ.
(067) 283-54-04

Ф О П КЛОЧКО

Цегла керамічна повнотіла

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

ПрАТ
з технологічними порожнинами
«Будматеріали»
марки М-100, М-75
твоя
підлога

Ламінат, паркетна дошка, плінтус.
Міжкімнатні двері - низькі ціни, висока якість
«KRONO ORIGINAL», «KRONOTEX», «+KRONO»

ТЕРИТОРІЯ
РЕМОНТУ

М-100

ЦЕГЛА

ЧЕРВОНА

СИЛІКАТНА

виробнича
база

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

вул. Д. Нечая, 55
тел. (0432) 68-98-67
(067) 430-89-60
вул. Тімірязєва, 56
(біля Центрального ринку)
вул. Пролетарська, 1
тел.: (067) 900-36-00
(067) 285-14-87
www.kronoarena.com

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

· 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

вул. Ватутіна, 16 Б
Будівельний ринок
Водо-дисперсійні фарби, емалі, лаки, ліва сторона ряд 7, маг.7
монтажні піни, саморізи і т.д.
тел.: (063) 294-19-09

ФАРБИ POLIFARB

8

вироби з дерева
пиломатеріали

Дошка обрізна

Немирівське шосе, 76
тел.: (067) 273-21-17
Брус, рейка, стропила, цемент, цвяхи
(063) 406-01-98

44
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ТОВ «ÅÊÎ-ÌÀÉÑÒÅÐ» Пиломатеріал з хвойних порід:

дошка, брус, стропила 1250 грн м³
Дошка підлоги. Вагонка. Блок Хаус
м. Вінниця, вул. Київська 138 Б
тел. факс (0432) 55-10-32
тел.: (093) 206-53-59, (097) 032-36-06

НОВИЙ
СПЕЦМАГАЗИН

МОДУЛЬНІ
ТА ДЕРЕВ’ЯНІ

· Бук · Дуб
· Сосна

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

9 Покрівельні матеріали
пп
“Борус-Буд”

Металочерепиця. Профнастил
Водостоки. Вікна
Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість
від виробника!

Завод-виробник GEPARD-COMPANY

м. Вінниця
Металочерепиця вул. Максимовича, 10
Профнастил
факс (0432) 57-08-42
Системи водостоку тел.: (098) 104-25-50
Мансардні вікна
(067) 431-81-75
Сендвіч-панелі
Гарантія 10 років
Бітумна черепиця

·Щити меблеві та комплектуючі
·Корпусні меблі ·Двері ·Столи

3D проект, монтаж, індивідуальний підхід
конкурентні ціни

м. Вінниця, Немирівське шосе, 69, тел.: (0432) 66-95-05, (097) 887-36-20

Виготовлення:
рейка, брус, стропила

ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА

ПРОФНАСТИЛ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

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

Лісоматеріали
фоп коваленко о.г.

ПП Мороз

“столярний світ”
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Дошка, брус, рейка, вагонка, блок-хауз,
зруб, дошка підлоги. Антисептування
деревини. Покрівельні роботи,
виготовлення альтанок.
Можлива доставка

Дошка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (0432) 57-87-31
(067) 726-68-31
вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,
27-59-87,
(067) 490-79-28

необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі
Виготовляємо оциліндрований брус для
зрубів (сосновий, дубовий) для будівтел.: (097) 284-93-24
ництва альтанок, бань, саун, будинків.
(093) 631-80-30
Діаметр 16,18, 20, 22 см, довжина 3 і 6 м.
Ціна-1200-1350 грн.
Дошка: дуб, ясен, сосна, липа.
вул. Айвазовського, 8А
Стропила, балки, рейка, брус.
тел.:(0432) 57-53-26
Налічник, плінтус, вагонка, двері.
(067) 433-74-63
Послуги сушки. Послуги пилорами.

вул. Гонти, 24

тел.: (0432) 60-24-59
(067) 592-63-38
(097) 613-54-20

(067) 430-55-00
(096) 150-60-94
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРОФНАСТИЛ
Гарантія

10

років

Водостічна система. Гідро-пароплівка.
Гнучка черепиця KATEPAL. Утеплювач.
Індивідуальні замовлення для монтажу.
Металопласткові вікна.
Безкоштовні інженерні роботи

Монтаж
демонтаж
дахів

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

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

Ціна від 46 гривень.
Утеплення “ROCKWOOL“.
Водостічні системи “PROFIL“.
Мансардні вікна, сайдинг
від виробника.

Гарантія 10 років
47

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

Завод
«Профіль»

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, розрахунки, 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

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

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

КОПАННЯ КРИНИЦЬ ТА ВИГРІБНИХ ЯМ
Під ключ
за 1 день

Кільця різних діаметрів

50, 70, 80, 100, 150, 200 см, 2х2х0,6м

Доставка
Копання траншей. Водопровід

тел.: (067) 431-50-08, (098) 595-02-83

пп нвп «Собор»

Виготовлення та реставрація куполів.
тел.:
Поставка металу: булат, нержавіюча сталь, раніл.
(067) 932-28-33
Хрести підсвічники, престоли
(095) 617-89-40
та інша церковна утварь.
“євросталь”
Металочерепиця, профнастил.
вул. Привокзальна, 2
Водостічні системи STRIM від виробника. тел.:(0432) 26-70-68
(097) 968-59-61
Мансардні вікна, сходи на горище.
(097) 968-59-62
Заміри безкоштовно, доставка по місту.

Буріння свердловин

для підприємств та населення
(ціни за домовленістю)

(067) 50-60-986, (067) 224-22-99
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АСФАЛЬТУ
ВСІ ВИДИ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

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

10 Будівельні роботи
ПРОКАТ

будтехіка генератори
тов «електромонтаж-425»

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

відбійних молотків, паркетних шліфмашин,
віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.

Ремонт техніки.

вул. Г. Успенського, 81
тел.: (0432) 69-97-17
(067) 548-80-22

вул. Сабарівська, 1
Монтаж промислового ел.обладнання підприємств,
тел.: (0432) 68-06-65
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових
68-06-50, 68-06-47
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних
та кабельних ЛЕП, ТП, РП 0,4-10 кВт, зовнішнього (050) 380-06-41 (050) 986-55-35
освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
em_425@svitonline.com
Пусконалагоджувальні роботи
www.em425.com.ua

Всі види асфальтувальних робіт. тел.(0432) 69-35-68
Гарантія 3 роки.
(067) 983-25-56

48

ромышленный

льпинизм

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

Виктор Иванович тел. (098) 917-79-37
49

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

ОТВЕРСТИЕ В БЕТОНЕ
(кирпич, гранит, пеноблок) тел.(096) 068-94-69
Без шума и пыли

ремонтні
роботи

Ремонтні роботи, фасади,
покрівельні роботи,
фактурна штукатурка, короїд
та багато іншого

Будівельні та монтажні роботи (металеві,
кам’яні, дерев’яні конструкції),
ТОВ «БМУ залізобетонні,
монтаж інженерних систем (водогін, кана«Вінницяградобуд»
лізація, електропостачання).
Оптова торгівля будматеріалами.

11

тел.(067) 160-80-84
(063) 272-43-24
вул. Першотравнева, 88
2-й поверх
тел.: (0432) 67-02-02
67-09-95

Рамные (фасадные)
Клино-хомутовые
Вышки-туры передвижные
Сетки для лесов
ул. Кирова,1 (р-н жд вокзала) тел. (067) 430-55-00

50

12 Архітектурно-проектні послуги
Тов “Архітектурнопроектна майстерня
“плясовиця”

“ЕКРан-с”

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд
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

Ліц. АГ № 574516 від 11.02.2011

Будівельний інструмент.
Бензотехніка
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
аренда, продажа

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

Топогеодезичні вишукування.

пп “ГОСТ-ВМ” Технічні обстеження будівель і споруд.
Ліц. АВ №600910 Державної
архітектурно-будівельної інспекції україни
від 7 грудня 2011р.

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

вул. Келецька, 39

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

вул. Червоних Партизан, 2 оф.19А

тел.: (0432) 56-23-81,
(096) 60-444-50

e-mail: ekransbud@mail.ru

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,
(067) 432-62-62

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

вул. Соборна, 85, каб. 12; тел. (068) 786-31-30
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Ліц. АВ №555052 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 7 липня 2010р.

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”
ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

• 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
ОБСТЕЖЕННЯ
• теплопостачання
будівельних
конструкцій,
• сертифікати:
серія АР №001481 від 23.07.2012р.; будівель і споруд
Паспортизація
серія АР №006976 від 27.03.2013р.

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

13

Ліцензування, сертифікація,
технагляд, інвентаризація (бті)

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

газифікація. вентиляція. кондиціонування

Êàìіíè
від «А» до «Я»

мармурові та гранітні портали
(сходи, підвіконня)
топки з водяним
та повітряним контуром
електрокаміни димарі
·зняття розмірів ·проектування
·монтаж ·гарантія та обслуговування
вул. Лебединського, 7а ( за митницею)
тел.: (097) 839-06-09, (067) 867-98-98

17 ðîê³â
äîñâ³äó!

ОПАЛЕННЯ

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

ЗАПЧАСТИНИ

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

http://vk.com/vinnitsa_journal

http://vkontakte.ru/#/id126490848

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
www.vinnicya.vn.ua
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http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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

РЕМОНТ
САНТЕХНИКИ
ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ

Быстро и качественно проведем сантехнические работы. Прчистим и промоем канализацию немецким спецоборудованием от
солевых наложений, строительных отходов,
органики жировых накоплений.

тел.: (096) 855-12-53
(099) 428-37-08
e-mail: voloshl@i.ua

Сантехніка. Опалення. Водопостачання.
Каналізація. Кондиціонери.
Продаж. Монтаж. Сервіс.

пр. Юності 20/73
тел.: (0432) 46-58-08
(097) 485-51-94

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

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Повітряне ОПАЛЕННЯ.
Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”.
Системи водопостачання та каналізації.
Продаж. Монтаж. Сервіс.

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

АСЕНИЗАЦІЙНІ
ПОСЛУГИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

замовляйте за тел.
+38 (098) 777-05-04
або на сайті
www.mrsos.com.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;
- Прочищення
Пр
каналізацій;
- Ремонт каналізаційних систем;
- Вивезення рідких побутових відходів;
- Розробка проектів вигрібних ям.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.airconditioner.vn.ua

вул. Козицького, 63
тел. (0432) 35-60-04
e-mail: myteos@ukr.net

Найкращі кондиціонери
для охолодження та
обігріву приміщення.
Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,
Carrier, C&H, Systemair, Lessar
www.veneraice.prom.ua
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тел.: (097) 536-66-62, (097) 605-62-47

55

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

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

Кондиціонери
Водонагрівачі
Котли
вул. Ленінградська, 34, тел.: (097) 335-62-99, (097) 759-54-21

ул. Келецкая, 130А,
тел.: (0432) 57-87-04, (067) 431-07-88,
Монтаж. Гарантия. Сервис (097) 330-08-08, (067) 12345-94
http://vk.com/vinnitsa_journal

http://vkontakte.ru/#/id126490848

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
www.vinnicya.vn.ua

http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208

15 БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ

16 Натяжні стелі
натяжні
стелі

натяжні стелі

рулонні штори-жалюзі

БАСЕЙНІВ

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

Маркізні системи.
Безшовні натяжні стелі CLIPSO.
Рулонні штори (тканинні ролети),
жалюзі вертикальні та горизонтальні.
Жалюзі бамбукові, дерев’яні, пластикові.

тел.: (0432) 57-71-11
(097) 298-95-25

вул. Зодчих, 28А, оф.16

www.santava.com.ua
santava@rambler.ru

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
www.vip-t.com.ua

вул. Келецька, 58, тел./факс (0432) 43-96-82
тел.: (093) 601-08-66, (097) 410-74-41
56

57

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

натяжні
стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
тел.: (067) 519-64-03
Виклик замірника і консультація
(093) 216-92-02
БЕЗКОШТОВНО!
e-mail:vasilikv@mail.ru
Гарантія 10 років!

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

дверне
діло

вул. Некрасова, 127

Двері міжкімнатні
тел.: (0432) 55-72-97
провідних виробників України та Білорусії.
(0432) 57-62-21
Гуртова та роздрібна торгівля
(098) 460-20-18

Двері вхідні броньовані вітчизняного вул. 1 Травня, 65
виробництва за найкращою ціною. тел.: (0432) 67-01-08
Можливий продаж в кредит.
(093) 315-01-66
Спеціальні умови для дилерів
www.milano.com.ua

17 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

Двері вхідні та міжкімнатні

Виготовлення за індивідуальними розмірами
Для квартир, котеджів, барів, ресторанів та готелів
Високий захист. Якість. Довговічність.
Хмельницьке шосе, 82, оф. 510, тел.: (0432) 57-01-00, 46-89-37
вул. Келецька, 117Б (ТЦ “ШОК”), тел.: (0432) 55-42-66
вул. Кармелюка, 2 (ТЦ “Кемпа” )1-й поверх
megapolis510@mail.ru www.dverimegapolis.com.ua

ÌÊ
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óçíèöüêèõ

ДВЕРI З НАТУРАЛЬНОЇ
ДЕРЕВИНИ
(067) 490-94-91 ВIКНА
(097) 320-49-19 СКЛОПАКЕТИ

склад-магазин на будь-який гаманець та смак від
виробників України та Білорусії.
«ДВЕРІ» провіднихГнучка
система знижок
магазин

“темп”
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Двері від вітчизняних виробників.
Замки і ручки від провідних фірм:
“MUL-T-LOCK”, “ABLOV”, “ROSTEX”,
“APECS”, “MOTTURA”, “ЭЛЬБОР”

Від виробника Широкий вибір

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

металопластикові
вікна, жалюзі
Металопластикові вікна,
двері, балконні конструкції, жалюзі.
Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

(098) 327-93-09

ÁÐÎÍÜÎÂÀÍ² ÄÂÅÐ²

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

Профіль:
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

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

Підвіконня. Відливи. Сітки антимоскітні
Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Хмельницьке шосе, 82, оф. 510, тел.: (0432) 57-01-00, 46-89-37
вул. Келецька, 117Б (ТЦ “ШОК”), тел.: (0432) 55-42-66
вул. Кармелюка, 2 (ТЦ “Кемпа” )1-й поверх
megapolis510@mail.ru www.dverimegapolis.com.ua

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

ДВЕРІ ·Броньовані ·МДФ ·Шпоновані ·Дерев’яні
Виготовлення під ключ. Доставка. Встановлення.
вул. Тимірязєва, 68, (навпроти)
тел.: (0432) 69-69-63, (096) 495-80-83
58

59

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

Металопластикові
ВІКНА та ДВЕРІ
Замір
доставка
монтаж
демонтаж

Він-Атлант

Металеві
ДВЕРІ

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

Євровікна
з євробрусу
та металопластикові вікна
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ

Виробник Україна (прямі поставки)

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ВІКНА та ДВЕРІ

·висока якість ·ремонт ·регулювання ·сервісне обслуговування
КРЕДИТ 0% ОТП Банк св. 100296773

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

1300

·жалюзі ·ролети ·ролетні штори
·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

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

ДВЕРІ БАЛКОНИ ЛОДЖІЇ
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70

р
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•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

електрообладнання, кабельна
та освітлювальна продукція
Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним від загального постачання
електроенергії разом з професіоналами!
У нас для цього є все!

МЕТАЛЕВІ та МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

Виклик інженера проектувальника
Послуга мобільний офіс
Безкоштовне гарантійне обслуговування
Виготовлення протягом 7 робочих днів

вул. Фрунзе, 4, оф. 117

металопластиковi вiкна

1100

вул. Фрунзе, 32,
тел.: (0432) 555-085, (067) 430-59-69,
(093) 634-12-34, e-mail: arlin_okna@mail.ru

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I

вул. Коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.
тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

ЖАЛЮЗІ

вул. Винниченка, 34 ,
2-й поверх

Обшивка, утеплення балконів

НАРОДНАЯ СЕТЬ ОКОН

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

И
РИЙД Джерела безперервного живлення для газових котлів
ТО П
ПРОС ИДБАЙ
Перетворювачі напруги 12-220 В
І ПР

Стабілізатори напруги Гелеві аккумуляторні батареї

(063) 879-74-69 (097) 192-68-72

Розстрочка - 0%
Знижка до 25%

м.Вінниця, вул. К. Маркса,13
тел.: (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

СтеклоПЛАСТ
(097) 011-11-00
Двері
60

Вікна

Ворота

Ролети
61

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

пп
«енергоспецсервіс»

електроТЕХНІКА
АВТОМАТИКА

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

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

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

вул. Пирогова, 151А, оф.23
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід,
тел. (0432) 57-51-57
освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабіфакс (0432) 57-19-19
лізатори напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та
oblik@cdmaua.com
монтажні роботи систем енергозбереження.
Ліц. АД №030037 від 17.02.2012р Державної архітектурно-будівельної інспекції України
www.energooblik.com.ua
Лічильники електроенергії,
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід,
освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі,
стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!
тов
електромонтаж-425

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

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

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

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

20 металопрокат. вироби з металу
Болти. Гайки. Шайби. Сітка-рабиця.
Цвяхи. Ланцюги. Ковані вироби.
Госптовари. Канати сталеві та
виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

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

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

ПВКП “ГРАНД-М”

Всі види металообробки:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,
шліфувальні роботи.
Виготовлення шківів, валів, зірочок, шестерень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,
50-81-48,
(067) 430-23-22

кбмп
“діапазон-експрес”

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

м-н ”Люстра” КСК “Маяк” (басейн), тел. (067) 381-73-36
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

62

63

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

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

вул. Пирогова, 105,
кухні, Шафи-купе, стінки, вітальні,
тел.: (0432) 55-47-87
гардеробні та міжкімнатні двері.
пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)
фабрична якість. ціни від виробника.
вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК»
безкоштовний дизайн проект. кредит тел.: (098) 722-99-30, (097) 117-77-61

Мягкая мебель фабрики
«ВНД»

21

ворота гаражні секційні.
автоматика

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

тел.
(063) 145-10-12

www.vndcompany.com.ua

A.Leonoff

тел.: (0432) 57-93-46
Шафи-купе
(063) 189-81-85
Швидко. Якісно. За цінами виробника (096) 442-00-34

склад-магазин
«МЕБЛІ»

Якісні меблі вітчизняних виробників тел.: (0432) 69-87-06
за помірними цінами:
(063) 289-06-46
м’які куточки, столи комп’ютерні,
(096) 523-71-92
матраци ортопедичні.
Меблі на замовлення:

кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні, торгівельне тел.: (063) 617-39-68
обладнання. Виїзд дизайнера безкоштовний!
(067) 661-70-05
Можливість оформлення кредиту

(067) 441-64-61

22

САЛОНИ МЕБЛІВ.
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Ìåáë³ òà ôàñàäè
рамочні МДФ, пластикові, алюмінієві

·Шафи-купе та розсувні системи
·Ліжка дерев’яні та металеві ·Матраци ортопедичні
·Скло-порізка та вигин
вул. К. Маркса, 42, оф.3 тел. : (067) 915-78-80, (063) 736 -31-61, (093) 787-78-01

64
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

Изготовление нестандартной мебели
Порезка ДСП, поклейка ПВХ
Изготовление деревяных, пластиковых, пленочных фасадов
·кухни ·прихожие ·столы ·кровати ·детские ·шкафы-купе
·торговое оборудование ·офисная мебель

м .Вінниця
ТЦ. ШОК
вул Келецька,117 Б
тел.: (0432) 556-222
(098) 889-71-70

ул. Максимовича, 6, тел.: (0432) 57-92-50, (067) 665-90-58

-дитячі САЛОН МЕБЛІВ
-спальні
-вітальні
-дивани
-прихожі Меблі виробництва
ТЦ “Шок”
України, Польщі, Італії
-столи
тел.(098) 247-111-8

“Юлія”

23 ремонт меблів. фурнітура
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

24

торговельне
технологічне обладнання

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
прилавки, вітрини, стелажі з ЛДСП,
профілю, скла, металу для аптек
і магазинів будь-якого напрямку

АТВ-ТЕХНО

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

66

www.atv-texno.com.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
сертифіковані
електронні
ваги

Послуги з впровадження гарантійного
вул. Коцюбинського, 53
та сервісного обслуговування.
тел.: (0432) 57-95-64
Модернізація механічних автомобільних ваг
(067) 756-12-68
в електронні. Динамометри, продаж, ремонт.
Холодильне торгівельне обладнання (для барів,
ресторанів, кафе, магазинів)
Камери (проект, монтаж, обслуговування)
Кондеціонери ( установка, ремонт, обслуговування)
Викуп, або обмін б/в на нове

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

вул. Максимовича, 33А,
тел.: (0432) 68-36-63,
(096) 655-2-655,
(067) 2-658-658
e-mail:tep-hol@ukr.net

25 одяг. взуття. аксесуари

Vікторія
Æ²ÍÎ×ÈÉ ÎÄßÃ

âóë Ïèðîãîâà,15
(096) 573-16-30

øèðîêèé
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æ³íî÷îãî îäÿãó
ãîëîâí³ óáîðè
äóõè íà ðîçëèâ

рынок “Муниципальный” ТЦ “Петроцентр”, 2 этаж
(вход со стороны Химзавода)

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
ВЕЧЕРНИЕ, ВЫПУСКНЫЕ, КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ И АКСЕССУАРЫ

ТРЦ “АНАСТАСИЯ”
Пирогова 39, 2-й этаж
левое крыло салон № 204
тел. (093) 795-08-75

Центральный Универмаг
2-й этаж,бутик №33
тел. (097) 492-66-06
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

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

Øê³ðÿíå âçóòòÿ â³ä âèðîáíèêà

26 сувеніри. годинники. рамки. картини

«ПРЕЗЕНТЪ»
Сувеніри та подарунки
на будь-який смак і гаманець
Ювелірні вироби
продаж та ремонт
вул. Інтернаціональна 3/10
(навпроти гімназії №17)

тел.: (0432 ) 65-55-72, (097) 748-31-48, (097) 748-31-49
097-104-39-44
096-878-90-89
66-02-30
ТЦ "Шок"
ул. 40 лет Победы, д.53

www.eurochas.vn.ua
вул. Соборна, 95, ТЦ «Мегамолл»
1-й пов. навпроти «Сільпо»

тел.: (0432) 55-08-77
(063) 312-04 63

самый большой выбор в городе

ЕНЫ
ГОБЕЛ ВКА
ВЫШИ

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

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

“Ñîëîäêà õàòà”

27 спортивні товари

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ У МІСТІ
•Великий вибір •Гарантія •Запчастини
маг. “ФітнесМаркет”, вул. Червоноармійська, 87
тел.: (0432) 61-20-70, (067) 195-81-00

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

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

72
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

28 продукти харчування
“аверса-україна”

Переробка молока.
Виготовлення сиру
за італійською технологією.

вул. Тарногродського, 34

тел.: (0432) 69-88-72
62-37-30

Продам МЕД
з власної пасіки.
Опт та роздріб.

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

31 спецодяг. засоби захисту

Абетка Смаку
тел. (04333) 4-06-78
Заморожені продукти харчування
(068) 623-24-80
швидкого приготування від виробника
www.abetka-smaku.com.ua
Оптова доставка.

Продам МЕД
Продам
МЕД

(097) 586-16-74
(093) 675-77-54

Гречаний. ►
Квітковий.
Гречаний
Квітковий

►

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

29

Äëÿ ñïðàâæí³õ
ÑÏÅÖ³â!
Халати. Медодяг

сільськогосподарська
продукція

Фермеське
господарство
«Грендач»

Вирощування та продаж
зернових культур (ячмінь - пшениця),
бобові (соя), соняшник.
Продаж б/у сільськогосподарської техніки

СПЕЦОДЯГ

вул. Леніна, 174,
с. Сапіжанка, Шаргородський р-н, Вінницька, обл

тел. (067) 339-34-08

30 текстиль. рукоділля. все для шиття

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

SWAROVSKI ELEMENTS
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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.

від виробника

СПЕЦВЗУТТЯ

вул. Г.Арабея,3

Зимові куртки
Бушлати
Єврокостюми
Костюми охоронців

ФОП Загарій С.С.

тел/факс. (0432) 57-04-83, тел.: (067) 548-46-01, (067) 951-67-11
ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ
одяг для охоронців
халати, куртки, бушлати
ЗІЗ та взуття в асортименті
медичний одяг
нанесення логотипу
корпоративний одяг
Ïîøèòòÿ îäÿãó íà çàìîâëåííÿ îðãàíiçàöié
вул. Київська, 136Б, тел.: (0432) 55-10-65, 55-10-75, (098) 455-53-93,
e-mail: kalina@svitonline.com

Не знайшли свою компанію в журналі?

Зверніться, щоб уточнити умови розміщення реклами
за тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
75

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

32

побутова хімія. хімічні реактиви.
лабораторне обладнання

Оптова торгівля товарами
ФОП
побутової хімії, косметики,
Святогор А.А.
засобами гігієни
ХІМІЧНА
ПРОДУКЦІЯ

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94
(067) 430-31-69
e-mail:svitogor@inbox.ru

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

КАНЦТОВАРИ
Сервісне обслуговування офісів
Доставка «двері-в-двері»
ВСЕ ДО ШКОЛИ ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ
Хмельницьке шосе, 2
e-mail: radics@svitonline.com

тел.: (0432) 66-03-04, 35-20-94
факс. (0432) 66-13-66, тел. (067) 838-56-61

вул. Київська, 78
Кислоти, соди, хлориди,
тел.: (0432) 61-00-82
нефраси, перекис водню.
65-64-70
Більше 200 найменувань у Вінниці
(067) 443-59-88

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

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

Магазин

35 навчання
студія декоративного
петриківського
розпису

«скарб»

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

Навчання роботі
з програмними продуктами
«1С: Підприємництво 8» інивідуальне, в групі.

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

34

канцелярські товари.
папір. книги

магазин «глобус»

76

INTERNET-МАГАЗИН

www. skrepka.vn.ua

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»
ТЦ «Дастор» ІІІ пов.
маг. «Глобус».
ТЦ «Мегамол»
маг. «Канцтовари»

Проводит набор
девочек с 3 до 16 лет
в мастерскую Красоты
познать её секреты
тел.: (0432) 52-73-71
(096) 562-90-75, (097) 486-48-48
www.princess-models.com
vk.vk.com/princessvn

вул. Коцюбинського,4
(р-к «Залізничний»)
тел.: (097) 748-30-88
(063) 243-17-89
(068) 004-65-89
вул. Пирогова, 47, кім. 8
тел. (0432) 67-47-91
35-23-47, 61-17-15, 68-25-23
e-mail: falconlavr@gmail.com
www: falcon.vn.ua

·Царская осанка
·Грациозная походка
·Стройная фигура
·Правильный макияж
·Ухоженные волосы
·Умение одеваться
·Легкость общения
·Ле
·Открытая улыбка
·Хорошие манеры
·Чувство юмора
·Уверенный взгляд
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Откройте новые возможности финансовых рынков
с надежным партнёром!
Персональные консультации, уникальные
обучающие курсы, индивидуальное обучение,
бизнес-тренинги, мастер-классы и многое другое.

курси
бухгалтерів

Ліц. АВ №585850 від 14.07.2011р.

Допомога
студентам

Танцевальная академия
"LaMar" приглашает вас
на занятия по уличной
и современной хореографии.

vn.forexclub.ua

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.
1С: Підприємство, початкова підготовка.
Свідоцтво державного зразка.

(за Інститутом Сучасних знань)

РЕФЕРАТИ. КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ
Магістерські. Дипломні роботи
Презентації. практичні роботи. ІНДЗ

вул. Космонавтів, 42
тел. (093) 949-88-96
(063) 747-20-92
(097) 949-52-12
e-mail: vinzakaz@i.ua

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

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

ул. Козицкого, 38 (2 этаж)
тел.: (0432) 69-12-80,
(067) 44-74-096
(063) 642-61-61

вул. Фрунзе, 4, оф. 306

хип-хоп хаус вакинг вог контемп джаз

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

Вы нас можете найти
в любом районе города

37 автошколи

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання
з 3 курсу

Іногородні забезпечуються гуртожитком. Оплата за навчання - помірна!
м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А,
(зупинка “Заболотного”)
тел.: (0432) 53-62-59, 50-55-64
e-mail: rektor-vfeu@ukr.net,
www.vfeu.org.ua, www.vfeu.edu.ua

36 студії танців. йога

тел. (093) 57-67 565

АВТОШКОЛА, ЯКУ РЕКОМЕНДУЮТЬ!

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

096 57-88-885
www.mercuriy.vn.ua
063 28-76-300 м.Вінниця,
вул. 1-го Травня, 88
0432 67-13-74 (територія «Європейського Університету»)

38 нерухомість
всі операції з нерухомістю. вул. Соборна, 38/26
Агенство нерухомості

“добриня і ко”
АН “ПРЕСтиж поділля”
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Юридична допомога.
Безкоштовні консультації.

тел.: (0432) 57-65-53
(097) 904-79-14

Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, вул. Р.Скалецького, 15А
офіс 7
оренда подобово (великий вибір).
Оформлення документів.
тел.: (067) 430-80-33
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.
(067) 501-06-83
Відпочинок в Болгарії від 140 Євро
www.prestijpodillia.ucoz.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

Терміново

Великому підприємству,
тел.: (096) 681-80-56
необхідні продівці-консультанти. (093) 892-34-88

Новые
возможности

Производится конкурсный отбор
тел.: (097) 192-68-72
на должность
(093) 892-34-88
продавца-консультанта.

робота

Потрібні на роботу менеджери по роботі
з клієнтами (рекламні агенти).
Досвід роботи від 1 року. Особисті якості:
комунікабельність, стресостійкість,
відповідальність, впевненість.

Всем кто ищет работу!!!
Срочно нужны
торговые представители.

Работа
для тебя
39 робота

Працевлаштування

Увага!!!

Потрібні торгові представники. тел.: (063) 879-74-69

!
ОТА
Б
РО

Великому оптовомо-роздрібному
тел.: (0432) 69-43-77
підпріємству потрібні на постіцну роботу
Менеджери з прийому замовлень з/п 3000 +5%
(093) 579-33-04
Торг. представники з/п 2500 +5%
(067) 915-40-59
Кур’єри з/п 2000 грн

РОБОТА!
Запрошуємо

(097)192-68-72

На підприємство в м. Калинівка здійснюється
конкурсний відбір на заміщення вакантних посад:
інжинер-технолог, контролер ВТК, механік,
енергетик, логіст, кадровик, постачальник.
Оплата висока

тел.: (096) 266-67-18
бизнес-центр имел, - начни делать то, что никогда не делал
(Джим Рон).
(098) 431-81-26
“успех”
Практическое обучение,
(063) 985-18-79
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стабильный доход, карьерный рост

тел.: (0432) 57-24-69
(097) 600-72-85

тел.: (093) 892-34-88
(063) 879-74-69

На постійну роботу
тел.: (097)192-68-72
(096)681-80-56
потрібні торгові представники.

40 банки

тел.(097) 780-10-90

Оптово-роздрібному підприємству тел.: (063) 879-74-69
потрібні торгові представники.
(096) 681-80-56
Если ты хочешь иметь то, чего никогда не

вул. Винниченка, 34, оф. 302

41 кредитні спілки. ломбарди
ломбарди
«Кардинал»
«Лувр»
«Монмартр»

Прймають під заставу ювелірні вироби, вул. 50 років Перемоги, 26
дорогоційні метали та каміння,
(БП «Ювілейний» 1.пов)
побутову техніку, автомобілі,
вул. Привокзальна, 12
нерухомість, вироби з хутра шкіри
(маг. Кобзар)
та речей домашньог вжитку
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

аудиторські, бухгалтерські
42 та експертні послуги

ÒÎÂ «Åêñïåðò-Öåíòð+»

Незалежна оцінка рухомого, нерухомого
майна, комерційної та житлової нерухомості,
земельних ділянок, автотранспорту,
обладнання для продажу та застави
(оцінка з метою оподаткування)
тел.: (098) 376-80-80, (063) 313-24-30

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
“капітал-інвест”

ТОВ

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

ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”
ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:
- 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
ззгідно з міжнародними стандартами фінансової
звітності МСФЗ.

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

Професійна оцінка земельних
ділянок та нерухомості.
Всі види оцінки для застави
та оподаткування.

пп
«поділляексперт»
тов “аудиторська фірма
“стандарт Плюс”

e-mail:ekspert_center_plus @ukr.net

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

Експертна оцінка нерухомості, земельних
ділянок, транспортних засобів, майна,
бізнесу, інтелектуальної власності та ЦМК,
бізнес-планування, землевпорядні роботи,
геодезія. Оцінка для цілей оподаткування.

e-mail: kapitalinvest@utel.net.ua
www. kapital-invest.com.ua

вул. Козицького,15

3-й поверх (центральний вхід)

тел.: (0432) 65-88-66
(067) 975-02-52

e-mail:podilia_expert_2@ukr.net

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власноспл. Гагаріна, 2, оф.305
ті (в т.ч. для НКЦПФР). Тематичний аудит. Супутні аудиту (територія Універмагу, будівля
послуги. Перевірка бухгалтерського та податкового обліку. АСЦ, 3 поверх, праве крило)
Засвідчення інформації та звітів про випуск цінних паперів. тел.: (0432) 550-803, 550-820
(097) 448-90-98
Перевірка достовірності та повноти ліквідаційного балансу.
www.audit-standart.vn.ua
Відновлення бухгалтерського обліку.

Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, консалтингових та юридичних послуг, які виконуються
висококваліфікованими аудиторами та досвідченими спеціалістами в сфері фінансів, економіки,
податків та права. Досвід роботи більше 14 років!
аудиторська фірма

“слауді і к”

Працює, як бджілка !

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.
Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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
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

ЕЛЕКТРОННИЙ ТОВ “Системи для бізнесу”
м. Вінниця,
ПІДПИС
ÇÀ 30 ÕÂÈËÈÍ!!!
www.me-doc.com.ua
www.ukrcc.com

вул. Келецька, 51. оф.114
(приміщення
“Вінницяагропроект”, 1-й пов.)

Працюємо без обідньої перерви

(0432) 50-21-21

Вичерпні консультації за телефоном “гарячої лінії”

(067) 350-24-00

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

e-mail: vn@sys2biz.com.ua

43 страхові компанії
Захищаємо те, що Ви цінуєте
(всі види страхування)
Знижки 50-30%

Лауреат Премії Український фінансовий олімп
в номінації «Фінансова надійність»
Свідоцтво АВ №594451 від 1.02.2012
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вул. Пирогова, 74/17

тел.: (0432) 68-33-83
(097) 478-42-55

вул. Лебединського, 19

(автосалон Джерман -центр 2-й пов.)

тел.: (0432) 61-25-83
(050) 442-28-50, (067) 706-87-15
innadom63@mail.ru
vinnitsa@alfagarant.com
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
страхова компанія

Всі види страхування
Ліц. АВ №429565 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.08.2008р.

ВСІ ВИДИ
СТРАХУВАННЯ

вул. 50-річчя Перемоги, 33

тел.: (0432) 55-02-35
(050) 300-28-27

e-mail:dem.ni@megagarant.com
www.megagarant.com

вул. Хмельницьке
шосе,12
тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

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

АДВОКАТ
ГОВОР

Дмитро Ігорович
Свід. № 825 від 26.03.2013
вінницька обласна
колегія адвокатів

адвокат

осовський

сергій володимирович

Представництво в цивільних, господарських,
тел.: (099) 122-77-38
адміністративних справах. Виконавче
провадження. Господарські договори.
(096) 605-75-44
Захист у кримінальному провадженні.
e-mail: dghoooo@gmail.com
Усні та письмові консультації
вул. Соборна, 79, оф. 3
Фахова правова допомога
тел.: (0432) 57-77-71
у цивільних, кримінальних, адміністра(067) 704-21-35
тивних, господарських справах.
(095) 331-66-41
Складання процесуальних документів.
s.osovsky@gmail.com
Правові консультації. Свідоцтво №550

44 юридичні послуги
юридична
компанія

«провідний
юрист»

•Представництво в загальних, господарчих, адміністративвул. Театральна,10, оф. 306
них та інших судах усіх інстанцій. •Послуги з реєстраціії
тел.: (0432) 50-70-25
підпріємств та зміни установчих документів. •Оформлення
та отримання дозволів, ліцензій, тощо. •Юридичні послуги
(Безкоштовні
іноземним фізичним та юридичним особам.
консультації)
Усі послуги можуть надаватись іноземними мовами!

11 років захисту громадян в судах,
підготовка юридичних документів.
Керівник - відомий в Україні правозахисник Душко Валерій Пилипович

вул. Привокзальна, 2/1, оф1
вул. Кірова, 1, оф. 12 (в приміщенні м’ясокомбінату)
тел.: (0432) 61-72-28, 69-96-76, (067) 767-03-65

www.valeriydushko.com, e-mail: advokasi@mail.ua, skype: advokasi

Приватне підпріємство
Юридичні послуги в галузі природоохоронного законодавства,
консультації, допомога в розробці та оформлення екологічної
проектної документації на отримання дозволів

Реєстраційне свідоцтво №255 від 11.07.2002р.

Правозахисна асоціація «АДВОКАСІ - ADVOCASI»

· 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
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Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ,
оскарження рішень перевіряючих органів,
послуги адвоката, представництво в судах,
підготовка та експертиза договорів.

Юридична компанія

Заснована в 1998 р.
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

вінницьке
юридичне
бюро

Високий рівень надання всіх видів юридичних послуг.
Досвідчені юристи та адвокати нададуть консультацію вул. 40-річчя Перемоги, 27А
офіс 311
сімейних, трудових, земельних, спадкових, житлових
питань, в т.ч. прийняття нерухомого майна
тел.: (0432) 655-667
до експлуатації, надання бухгалтерської допомоги.
(096) 314-30-46
Гарантійний захист інтересів в суді.

Оксана Миколаївна

нотаріус
павлюк
ірина іванівна

нотаріус

Терещенко
Валентина Василівна

нотаріус
ковальова
Віра миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.

Договори. довіреності.
заяви.спадщина та ін.

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
Субота, неділя - вихідний.
Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,
обміну дарування.
Засвідчення документів,
оформлення доручень і заповітів.
Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому Пн - Пт :з 1000 до 1730
Субота - 1000-1400, Неділя - вихідний

Вінницький міський нотаріальний округ.
нотаріус
Часи прийому:
парфьонов
Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви

Нідзельска
Ірина Євгенівна
вул. Київська, 4, оф. 207
(в приміщенні Віноблдрукарні)

тел.: (0432) 67-10-56
(067) 383-32-82
м. Вінниця
пр. Коцюбинського, 37/1
тел.: (0432) 26-36-14

вул. Ленінградська, 36

тел.: (0432) 27-99-97
(067) 90-00-992
вул. Гоголя, 1, кв 1

(навпроти Центрального
Універмагу)

тел. (0432) 69-30-11,
35-82-70

ігор володимирович

сб.- з 900 до 1600, неділя - вихідний.

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

нотаріуси

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

ТРоян

алла степанівна

храпенко

наталія володимирівна

нотаріус
стеблюк
наталія володимирівна

нотаріус
бортнік
Яна Анатоліївна
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Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг
Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800
Неділя - вихідний
Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

нотаріус
кривцов д.в.
нотаріус

45 нотаріуси
нотаріус
Бєлая
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нотаріус

Лавренов
Ігор Анатолійович

нотаріус

куранова
Оксана Олександрівна

нотаріус
байлема

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

Вінницький районний
нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

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

Вінницький міський нотаріальний округ

Часи прийому з 900 до 1800
Субота - 1000-1200, Неділя - вихідний.
Вінницький міський нотаріальний округ

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

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

приватний
нотаріус

Всі види нотаріальних послуг

третяк

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

ірина дмитрівна

Аліна олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ

Вінницький міський нотаріальний округ.
нотаріус
Час прийому:
посвятенко
Пн.-Пт. - з 1000 до 1800, без перерви

e-mail: notariys_2008@ukr.net

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

юрій дмитрович

субота, неділя - вихідний.

e-mail: notarius9@yandex.ru

нотаріус

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

вул. 50-річчя Перемоги, 27

лукашенко
Володимир Борисович

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

тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42

lukashenko1812@rambler.ru

www.notarvb.vn.ua

вул. Соборна, 93
тел.: (0432) 56-26-32
(067) 756-58-16
e-mail: stebluknv@ukr.net

вул. 1 Травня, 64/1
тел. (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

46

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

охоронні фірми,
системи та сигналізація

пп
“атіс україна”

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

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.
Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація.

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

вул. Соборна, 28
офіс 205
тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

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

Комплексний монтаж інженерних систем:
вул. 50-річчя Перемоги, 26
відеонагляду, контролю та обмеження доступу;
охоронних та пожежних сигналізацій; телефонних, БП “Ювілейний”, 9 поверх
комп’ютерних та електричних мереж.
тел.: (0432) 52-47-52
Охорона периметру.
(067) 430-10-00
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

47 бюро перекладів
вул. Соборна, буд. 85, оф. 1,
Переклади
м. Вінниця
письмові.
► Нотаріальне засвідчення перекладів.
тел. 050 3842484,
► Проставлення апостиля, легалізація документів. 095 2806575, (0432) 35-57-76
► Візові анкети.
www.pereklad-vn.com.ua
► Усні,

48 туристичні послуги, санаторії
Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.
Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.
Тури для індивідуальних туристів.
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вул. Театральна, 10
офіс 303
тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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

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

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
туристична
агенція
і бюро
перекладів

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

49 ательє
ательє

Прокат та пошив карнавальних костюмів.
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч.
з трикотажу, шкіри, хутра. Вишиваємо.
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером,
камінням. Виготовляємо штучні квіти.

ательє

Швидкий та якісний ремонт (пошив)
ексклюзивного і повсякденного
шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

тел.: (0432) 57-68-25
(098) 238-72-50

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

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

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

Индивидуальный пошив, реставрация одежды,
работа со всеми видами текстиля.
Вечерние, выпускные, коктейльные платья.
Прокат детских и праздничных платьев.
Пошив карнавальных костюмов , работа с кожей и
мехом. Пошив школьной формы.

пл. Гагарина, 2
(Универмаг, 1 этаж,
правое крыло)
тел.: (098) 273-27-14
(063) 562-15-31

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

пошив
сумок

ательє
вишиванка
Театральное
ателье прокат
костюмов
салон - мастерская
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ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні та за
кордон - Єгипет, ОАЕ, Індія,
Тайланд, Домінікана.
Автобусні та авіатури до Європи.

вул. Червоних Партизан, 2

тел.: (0432) 35-03-53
(098) 72-61-797
(066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru
вул. 50 років Перемоги, 26

БП “Ювілейний”
к. 607, ліве крило
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

Сервісні центри. Ремонт

51 комп’ютерної та побутової техніки
HI-TECH

Ремонт та обслуговування
компютерної техніки

сервіс-центр

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

сервісний центр

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

фоп бураковський

кур’єрські послуги,
50 служби доставки

Ремонт телевізорів, моніторів
LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.
Телевізори та монітори б/в.

вул. Московська, 52
тел. (0432) 68-64-70, 69-95-46,
(067) 788-49-28
www.hi-tech.vn.ua
www.obyavka.com
пл. Жовтнева, 1
готель “Південний Буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua
вул. Келецька, 61А
тел.: (0432) 69-91-93
69-95-73
(067) 622-56-62
www.interservice.vn.ua
вул. 50-річчя Перемоги, 16

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

®
Курєрська доставка по Україні і світу від 10 грн

ВІННИЦЯ

www.express-mail.net

(0432) 57-76-69
(098) 962-88-82
(093) 312-12-66
92

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

52 інтернет. web-дизайн
рекламное агенство

web КАФЕ

Создаем и раскручиваем сайты
Продажи гарантируем

тел. (097) 555-99-66
www.webkafe.info
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Информационные технологии для
Вашего бизнеса

Веб-дизайн

Винница, ул. 600-летия, 17
тел. +38 (0432) 52 30 27 (многоканальный)

Создание сайтов. Хостинг. Домены

www.webliana.com.ua
e-mail: sale@webliana.com.ua

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

Хімчистка
«Сніжинка»
хімчистка

54

Інтернет. Ігри. Набір. Ксерокопіювання.
Друк. Сканування. Допомога людям
похилого віку в навчанні на комп’ютері

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

вул. 50-річчя
Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 1 пов.

тел. (0432) 57-62-47

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХИМЧИСТКА и СТИРКА
·Мягкой мебели ·Матрасов
·Автомобилей ·Ковров ·Одеял ·Шкур
(0432) 69-26-13, (096) 036-30-81 , (063) 288-02-06

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

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ
хімчистки. Пральні

ВИЇЗДНА ХІМЧИСТКА

вул. Едельштейна, 6
вул. Пирогова, 15
тел.: (0432) 35-05-44
55-08-15

·Заберем ·Постираем ·Привезем

53 інтернет-салони
Інтернет клуб

Хімчистка одягу, дублянок.
Прання білизни, килимів.
Чищення пух-пера, пошиття
подушок, перин, ковдр.

Виїздна хімчистка килимового
тел.: (098) 840-08-09
покриття, м'яких та шкіряних меблів.
(093) 885-18-58
Швидко, якісно за помірними цінами

Чистка ковров и дорожек

· доступная цена · скидки пенсионерам · доставка по городу

Клінінгова
компанія

тел.: (0432) 578-500
“Чистий
дім”
(067) 432-88-80
www.uborka.vn.ua

Пропонуємо
клінінгові
послуги:

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

55 ритуальні вироби

автомойка, химчистка, полировка,
+
мойка днища, нанесение воска и т.д.

г. Винница, ул. С. Лазо,17

(098) 108-55-67, (063) 880-41-08

· Ïîäóøîê · Ïåðèí · Êîâäð
·Заміна напірника ·Очищення та сушка пір’я
· Видалення механічних предметів та інших включень
·Виїзд до замовника безкоштовно

94
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

пам’ятники
пам’ятники
ритуальні
товари

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників
з граніту, бетону
та мармурової крихти.

ПАМ’ЯТНИКИ
вул. Короленка, 29
тел.: (097) 127-89-36
(093) 002-36-49

вул. Фрунзе, 14
тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47
вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
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комп’ютери та комплектуючі.
програмне забезпечене

tehniko
интернет магазин

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net

вул. Винниченка, 32/2
Продаж комп’ютерів, ноутбуків,
тел.: (096) 731-47-48
LED-телевізорів, побутової
(063) 649-14-60
та фото-, відеотехніки.
Ремонт ноутбуків, моніторів, принтерів www.tehniko.com.ua

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

56 ритуальні послуги

1С:Франчайзинг

СИСТЕМА ПРОГРАМ 1С:ПІДПРИЄМСТВО

ТОВ “ФАЛКОН”
фірма 1С

м.Вінниця, Пирогова 47, оф. 8
тел. (0432) 67-47-91, 35-23-47
www.falcon.vn.ua

ЛІГА
ЗАКОН

Продаж, налагодження, навчання
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

Не знайшли свою компанію в журналі?

Зверніться, щоб уточнити умови розміщення реклами
за тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
96

97

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

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ

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

побутова техніка.
Мобільні телефони
Большой ассортимент аксессуаров для мобильных телефонов
ОПТОМ со склада в Виннице: аккумуляторы, кейсы, сумочки,
зарядные устройства, корпуса, сменные панели и многое другое.
Более 5000 наименований товара.
На всю продукцию гарантия. Наши цены Вас приятно удивят!!!

побутова техніка

б/у
з Німеччини
побутова
техніка
б/в
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побутова техніка і посуд

ул. Коцюбинского, 13
(Центральный рынок)

тел.: (068) 334-83-44,
(050) 771-76-75, (093) 891-28-88
е-мail: sale@gsmline.com.ua
http://gsmline.com.ua

Доставка. ГАРАНТІЯ.
вул. Київська,54
Обслуговування.
тел. (0432) 53-91-30
Продаж у розстрочку + ремонт
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

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

www.alpari.ua
Опт. тел.: (0432) 52-33-68, 52-33-69
Магазин: вул. Космонавтів,40 тел.:(0432) 46-55-33

Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
Друкуємо: книги, бланки, рекламна
Хмельницьке шосе, 145
поліграфія. Друк: офсетний, різографічний, (територія заводу “МАЯК”)
тел.: (0432) 43-51-39, 65-80-80
цифровий, широкоформатний.
e-mail: dilo_vd@mail.ru
А також: набір тексту, дизайн,
dilo2007dilo@rambler.ru
палітурні роботи та ін.

поліграфічні послуги.
59 зовнішня реклама. пластикові карти
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

РåêËàìà

вул. Некрасова, 25

БК “Хімік”, 2 поверх, каб. 216

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72
plotter_plus_vin@mail.ru

Зовнішня реклама
Унікальна поліграфія
Оригінальна сувенірна продукція
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тел.: (0432) 52-71-53, (097) 237-80-31
e-mail: as_77@inbox.ru Skype: artemov77vkd
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Шовкодрук.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.
Дизайн. Зовнішня реклама.
Оформлення фасадів. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

freeкард

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

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
66-16-17
(067) 251-65-68

вул. Козицького, 32, оф. 7
(навпроти «SkyPark»)
тел.: (067) 272-48-00
(063) 734-35-16
vk.com/denis.dorosh

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

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua

62 ведучі свят. тамада. шоу-програма
вул. Соборна, 59
(МІСЬКВИКОНКОМ)
тел.: (0432) 579-510, 509-149
(097) 000-40-35
(067) 766-79-57
www.shtamp-service.com

61 фото-, відеозйомка

102

Професійне фото:
Весільне, студійне, сімейне,
дитяче, рекламне.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

60 печатки та штампи
Печатки, штампи, факсиміле, екслібрис.
Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,
металеві печатки.

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

M AX D RIVE

(097) 395-32-50
(063) 652-85-49

Грамотный подход к вашей свадьбе, корпоративу.
Работа DJ и вокалиста по желанию.
Живой звук и выступление,
работа с организаторами и тамадой, vk.ru/djmaxdrive
свет, звук, спецефекты
odnoklasniki.ru/djmaxdrive

Відео і фото.
Класичні та нестандартні весілля.
Зйомка в форматах DV і FULL HD.
Слайд-шоу.
LOVE-STORУ на цифровому проекторі.

тел.: (0432) 57-82-54
(067) 787-48-09
(067) 300-90-78
Парфенюк Ігор
www.pik.vn.ua

Дід Мороз

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

Організація та проведення корпоративів.
Привітання та цікаві ігри для дітей.
Привітання на дому.

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото
Випускні альбоми
Портфоліо
креативная ФОТОСЪЕМКА:
Свадебная, семейная,
корпоративы, оригинальный
сценарий, печать фотокниг.

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

тел.: (063) 107-26-44
(067) 975-18-73

привітає з Новорічними святами.

тел.: (0432) 69-41-52, (098) 302-29-20, (093) 889-60-40

ШОУ-ГРУППА

"SMILE-SHOW"

-ШОУ-БАЛЕТ
-СВИНКА-СТРИПТИЗЕРША (Шуточный стриптиз)
-ВЕДУЩАЯ
-ЧЕРЛИДИНГ (группа поддержки)
-Дед Мороз и Снегурочка

тел.: (097) 232-06-59, (093) 576-13-27
http://vk.com/club39266299
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

тамада
Світлана

Професійно проведу за індивідуальним
сценарієм з костюмованими
тел.: (096) 436-49-63
шоу-програмами: весілля, корпоративи,
(063) 987-36-69
ювілеї. Володіння українською
та російською мовами.

тамада
Ярина
Солнечная

Корпоративы, свадьбы, юбилеи, презентации,
тел.(044) 223-01-15
выставки, церемонии. Для каждого мероприятия
создает индивидуальный сценарий.
(067) 392-11-61
В процессе подготовки: ответственна,
(067) 509-83-82
решительна, скрупулезна.
На празднике: энергична, остроумна, внимательна! www.gorod-prazdnika.com

http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru
Розважальна шоу-програма.
Народний
циганський
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям
ансамбль
на весілля, ювілей, день народження
«Братство
Дивіться на youtube.com

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

цыгане»

«Братство цыгане»

63 весільні салони
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
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весільні аксесуари.
дизайн. квіти
Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,
оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки
за індивідуальним замовленням.

104

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

105

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

Студiя святкового дизайну

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

«Òâié äåíü»

Оформлення бенкетних залів, автомобілів,
Виїздні церимонії
Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.

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

Sharrlin DiSe

Студія
святкового дизайну

·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 http://vk.com/id70226300
(093) 941-00-38 http://vk.com/club29690450

Elis M

Шоколадные фонтаны.
Фруктовые пальмы,
сердца, цифры...
тел.: (063) 865-94-26
(097) 729-91-02
МАКСИМ

спешат на помощь!

- Воздушные шары с гелием
- Букеты из воздушных шаров
- Проведение детских
праздников
- Фигуры из воздушных шаров

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

а, 1а )

( Папанин

ТЦ Квартал
орна,24 )
Park ( Соб0летия,17 )
ТЦ Skyегам
60
олл (
ТРЦ М игранд ( Юности,43а )
аг
3
ТСЦ М -608-73-23 5-66-21

тел.7-309438-37-12 050-5
06

Da Studio
Vinci
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

вул. Р.Скалецького,15 (проїзд територією заводу до самого магазину, зручна стоянка)

тел. (050) 313-63-48, (067) 430-98-86
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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65 Весільний кортеж
Весільні авто
Від 200 грн/год

Свадебные перевозки

тел.: (098) 763-05-79
(063) 488-02-02

Audi Q7, BMW 5, Lexus GX470

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

Больше
5 часов
скидка 10%

(098) 060-90-99
(097) 726-80-74

Audi Q7

BMW 5

Lexus

vipcars.km.ua

Свадьбы. Праздники. Кортежи. Трансфер
тел.: +380 67 567 21 06, +380 50 720 63 28
http://vk.com/chrysler300alexx
http://vinavto.com/
Александр
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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67 салони краси. Перукарні.
САЛОН

ВЕСIЛЬНИЙ АВТОМОБIЛЬ НА ПРОКАТ

Обслуговування весіль,
корпоративів, свят, ювілеїв.
Трансфер в аеропорт
ія од
(067) 758-65-19 Ак0цгрн/г
20

66 товари для дорослих

SEX-SHOP

Style for you КРАСИ

Візаж
Косметичні послуги. Чистка, ліфтінг, біоревіталізація
Жіночий зал. Манікюр, педикюр, кислотний апратний СПА
Нарощування нігтів - гель, акрил, шеллак
Чоловічий зал, колористика, стрижки
Навчання майстрів, видача диплому державного зразка
Навчання: манікюр, педикюр, нарощування вій, візаж

вул. Юності, 44
тел. (0432) 46-78-70, (067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua
e-mail: ladyshick@gmail.com

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
з 12-00 до 21-00
У нас работает целая база профессиональных стилистов

Тату салон

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

тел.: (097) 403-76-08
www.eroticland.vn.ua

«Наталi»

Театральна 25/2

салон краси

Надаєм всі види послуг
вул. Д. Нечая, 65, 1-й поверх
(063) 105-45-37, (098) 324-79-50, (097) 11-96-300
WWW.DUET.VN.UA
вул. Соборна, 95; ТЦ «Петроцентр», 2 пов., нове крило

тел.: (098) 290-34-45

Перукарські послуги, БІО-завивка,
БІО-реконструкція волосся, кератинове
віднов
відновлення,
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.
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
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

МАГАЗИН-СТУДИЯ

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

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

Продажа
профессиональной
косметики и аксессуаров
для салонов красоты
Доставка

г. Винница
ул. Эдельштейна, 6 оф. 3
тел. (063) 692-11-12
(098) 921-00-07
Администратор Юлия

112

г. Винница
ТРЦ «Маги-Гранд»
2 корп. 2 этаж
тел. (093) 921-57-77
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
интернет магазин
www.lovelynails.in

Работаем
с 800 до 2000
Пт. с 900 до 1800
без выходных

салон-парикмахерская
•мужской зал •женский зал
•лечение волос •окрашивание волос
•свадебные прически
•вечерние •плетение волос
•маникюр •гель-лак •наращивание ногтей
•художественная розпись
•педикюр мужской и женский
•вертикальный турбосолярий
•парафинотерапия •услуги косметолога
ул. Фрунзе, 46, тел.: (0432) 53-89-44, (098) 654-73-99
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Врач-косметолог
Татьяна

“бажання”
центр краси
та здоров’я

косметолог-эстетист

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

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

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

·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

Салон красоты
г. Винница, ул. Шмидта, 34
тел. (0432)

527-725

Салон-перукарня « Дует »

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.

Мужской зал
·все виды парикмахерских услуг
Маникюрный, педикюрный зал
·spa-маникюр
·spa-педикюр
·гигиенический маникюр
·гигиенический педикюр
·наращивание, корекция ногтей

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

Перманентный татуаж бровей
-волосковый метод -шатирование
Веки (стрелка, растушевка, ресничный ряд)
Татуаж губ.
Наращивание волос и ресниц.
Реконструкция, керотирование
Запись по телефону. Работаем без выходных

ОБУЧЕНИЕ

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

тел.: (067) 418-17-89, (093) 433-12-97 Инна
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Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

салон-перукарня

Солярій - 2,50
Ламінування -200
Fish-SPA - 20

АКЦІЯ: Нарощування вій - від 150 грн. Біозавивка - від 250 грн
Київська,4, 2-й поверх каб. 210 (в приміщенні Віноблдрукарні)
www.salon-suncity.uaprom.net

тел.: (093) 903-88-03, (098) 901-01-88

Режим роботи з 9.00 - 19.00
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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громадська
їдальня

68 косметичні засоби

їдальня

- 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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Качественную косметику произведенную в Турции
Бесплатную регистрацию Консультантом Farmasi
Скидку на продукцию до 33% на весь асортимент
г. Винница, ул Коцюбинского,34, цокольный этаж, бутик №0-27

тел.: (067) 595-44-53, (093) 542-68-51, (066) 153-33-73
e-mail: lukashvika@ua.fm

ресторан

Українська кухня в центрі Вінниці
Найрідніші страви за доступними цінами!!!
Працюємо з 1100 до 1700. Сб.-Нд. - вихідні.
Безкоштовна доставка

вул. Соборна, 70

(приміщення Облради)

тел.: (093) 640-31-18
(098) 749-28-18

Домашня кухня. Комплексні обіди.
вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)
Швидко та смачно за помірними цінами!!!
тел.: (0432) 27-26-79
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні.
097) 968-59-09
Приймаємо замовлення на банкети, весілля,
урочистості. Зала на 80 чол.
(096) 765-58-33
Банкетна зала на 140 місць,
смт Стрижавка
VIP зал на 22 місця.
4-й км Київської трасси
Українська та європейська кухня.
тел.:( 0432) 58-51-66
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс».
(096) 355-69-87
Сауна.
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

ЗОЛОТЕ РУНО

вул. Сонячна, 2 (навпроти Аграрного унів-та)
зал на 130 чоловік
·Весілля ·Бенкети ·Дні народження ·Ювілеї
Працюєм з 10-00 до 24-00
При замовленні від 50 чол. - знижка
тел.: (0432) 69-33-46 (063) 348-81-89

êàôå Á³ëÿ Ìëèíó
Українська кухня, мангал
Жива музика
Проведення банкетів, фуршетів

м. Вінниця, вул Д. Нечая, 7
тел. (0432) 61-27-97, (067) 958-69-23, (093) 663-09-18

69 ресторани. бари. кафе. їдальні
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.
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(097) 346-33-41

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

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

тел.: (04333) 4-06-78, (067) 166-30-46
www.abetka-smaku.com.ua
ÀÁÅÒÊÀ ÑÌÀÊÓ

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

М

мов
акси

ича,

43Б

Деревяні будиночки на 15 осіб

Домашня кухня
Кухня на мангалі

5-66 Доставка
456-2 7-11 в офіс та
)
7
9
0
2
(
тел.: (063) 463до дому

70 готелі
готель-сауна

Готельні номери.
вул. Артема, 5
тел.: (097) 504-04-03
Сауна.
(093) 303-02-32
Кімната відпочинку. Паркування

ЗАПРОШУЄМО
для відзначення свят, урочистих подій, корпоративів.
Українська та європейська кухня.
Окремий бенкетний зал на 100 чол.
2 VIP-кімнати на 10 та 18 чол. Конференц-зал 50 чол.
20 зручних готельних номерів різного класу.
Спо
Спорт-бар,
більярд. Дитяче кафе “Бджілка”
www.zatyshok.vinnica.ua
вул. Зої Космодем’янської, 12, тел.: (0432) 35-45-98, 35-05-59, (096) 277-38-38, факс (0432) 52-46-53
Готельно - оздоровчий
комплекс

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).
Перець фарширований. Тюфтельки Морозко. Фрикадельки. Фарш Домашній.
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«Ідеал»

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА
вул. Некрасова, 73,
тел.: (0432) 26-38-18,
(097) 5-319-319

Ресторан

«Бульвар»

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік
●VIP ЗАЛ на 20 чоловік
вул. Зодчих,10
тел.: (0432) 69-87-67
(094) 904-27-67
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медичний центр
лікування
захворювань хребта

71 сауни. лазні

Ñàóíà «Ìèëÿ»
Фінська сауна, басейн, бар,
масаж, кімната відпочинку
ö³iëîäîáîâî

вул. Соборна, 99А
тел. (0432) 60-41- 07
(093) 640-19-17, (096) 481-66-60

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

КОНСУЛЬТАТИВНО

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЄДИНИЙ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

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
Є проблеми зі шкірою? Звертайтесь до нас!

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

www.dermatolog.vn.ua

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

—С
Сауна
ауна
— Кімната відпочинку
— Готельні номери
— Паркування

3-D

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

медичні та

72 стоматологічні послуги

вул. Архітектора Артинова, 17

тел.: (0432) 35-92-30,
(067) 68-00-651

www.radamed.com.ua

·гінеколог
·ендокринолог
·дерматовенеролог
·дитячий дерматолог
·уролог-андролог
·дієтолог
·рефлексотерапевт
·р
·нова ефективна
програма схуднення!

73 медично-діагностичні центри
Тестирование
всего
организма

Компьютерное тестирование по системе
“ОБЕРОН” всего организма.
тел.: (0432) 52-64-03
Стоимость:
(067) 155-17-08
- для взрослых 125 грн.
- для детей 70 грн.

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень
вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14, 55·11·99
120
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74 послуги психолога
наталія анатоліївна
кондратенко

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

психотерапевт

семейный психолог

евсеева
людмила ивановна

Ліцензія АГ № 597884

психолог

Мородецька
Ольга Іванівна

консультаційний центр

“поліграф тест sprint test”

вул. Медвєдєва 6,
вул. Матроса Кошки 10б, 2-й пов.
тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua

Індивідуальні консультації психотерапевта
- Особисті відносини.
- Взаємини «чоловік-жінка».
- Конфліктні ситуації.
- Тренінг «Як знайти свою половинку».
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. (096) 536-53-91

www.happy-women.kiev.ua

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

Проблеми: чоловік-жінка; діти-батьки; життєві кризи;
тел.: (096) 353-48-66
психотравми; статева ідентифікація;
Регулярний набір в групи тренінгу
дом.: (0432) 66-45-28
Чоловік-жінка, Психологія відносин
olga_morodetska@mail.ru
(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

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

75 медичні товари
Компания

Здоровье и Успех
для всех!

Стелька-тренажер
(супинатор рессорного типа)
Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко
и др. продукция РПО «АРГО» в ассортименте
ул. Келецкая 53, оф. 318
тел.: (0432) 69-52-39
http://web.rpo.ru
(097) 292-76-25, (093) 917-33-75

+
м. Вінниця Хмельницьке шосе,82
(Завод “Аналог”) корп.2, офіс 203
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ветеринарна лікарня

76 фітнес. дієтологія
* Авторская программа сброса веса.
по питанию.
* Консультация
план питания в соответствии
* Индивидуальный
с возрастом, весом, заболеваниями
опыт работы по преодолению
* Многолетний
пищевой зависимости.

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

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

Индивидуальные и груповые
* Индиви
занятия по фитнесу.
веса и
* Стабилизация
закрепление результата.

разработана
* Программа
без БАДов и химических

Лікування та профілактика захворювань.вул. 50-річчя Перемоги, 16
Хірургічні операції. Консультації.
(ЦМС “Локомотив”)
Працюємо з 900 до 1800
тел.: (0432) 55-44-40
00
00
Сб.-Нд. з 10 до 15
(067) 527-87-42

ÇÎÎÂÅÒÖÅÍÒÐ

Елітні породи собак та котів:
• Чихуа-хуа • Той-тер’єр • Мопс
• Німецька вівчарка • Йорк • Сфінкс
• Британська та Шотландська вислоуха
• Намордники, повідки
та аксессуари для догляду
• Одяг та прикрасидля тварин
• Корма для всіх видів тварин та птиці
• Вітамінно-мінеральні добрива

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
Консультація і порада ветлікаря
Професійне лікування

ФОП Маковій І.І. Ліц.№ 564876 від 15.12.2010

препаратов.

вул. Зодчих, 12, тел. (0432) 69-61-69
вул. С.Наливайка, 2 («Старе Місто») тел.: (0432) 35-01-75 , (050) 46-10-135,
e-mail: veterinarlena@mail.ru

77 біологічно-активні препарати
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

Иновационные фитокомплексы.

вул. Бевза, 34,офіс 302

Профилактика и лечение заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной, имунной, моче-половой систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, корекция зрения.
Индивидуальный подбор препаратов.
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

78

тел.: (097) 041-47-81
(0432) 69-98-91
www.artlife.ru

ветеринарна медицина
зоотовари

Шиншиллы

Разноцветные и стандартные
Цена - минимум
Удовольствие - максимум

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

124
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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79 дитячий одяг іграшки
магазин «глобус»

Канцтовари, рюкзаки, сумки,
дитячий одяг (Туреччина)

трикотажні вироби
одяг для дорослих та дітей
шкарпетки, колготи
постільна білизна
взуття

Подільське
регіональне
представництво

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»
ТЦ «Дастор» ІІІ пов.
маг. «Глобус».
ТЦ «Мегамол»
маг. «Канцтовари»

ул. 50-летия Победы, 28
тел.: (0432) 69-90-08, (067) 250-01-20, (063) 436-91-11

Склад-магазин:

Товар виробництва

України, Угорщини, Польщі.
вул. Київська, 78,
тел.: (0432) 61-90-02, (096) 242-14-72

Центральний ринок:

постільний ряд, торгівельне місце 3000

www.dimusha.com.ua

WWW.DITEX.COM.UA

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Широкий выбор детских колясок,
комплектующих к ним,
автокресел, игрушек, велосипедов,
детской мебели и много другого
для комфортной жизни Вашего малыша!
г. Винница

вул. Тімірязева, 50, тел.: 55-48-16
вул. Пирогова, 75, тел.: 68-35-01
вул. Келецька, 81, тел.: 46-80-31
вул. Келецька, 104, тел.: 60-46-67
вул. Соборна, 92 тел.: 55-02-12

Іграшки, одяг, подарунки
çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè
Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

вул. Коцюбинського, 39, біля «Royal Pub»

тел.: (067) 772-93-74, (093) 652-50-09

• Дитяче харчування
• Одяг для немовлят
• Ліжечка
• Коляски

• Розвиваючі ігри
• М’які іграшки
• Різноманітні
іграшки
Знижка 20% на весь товар

день народження дитини
м. Вінниця, вул. Островського, 35, тел. (096) 133-59-59 в(при
наявності документа,
м. Хмільник, вул. Столярчука, 56, тел. (096) 133-33-59
що це підтверджує)
kinderland89@mail.ru
м. Гнівань, вул. Леніна, 88 тел. (096) 155-96-96

126

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

Пн-Вс

с 10-00 до 19-00

ул. Порика, 41
(067) 796-80-76
(096) 754-41-60

127

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Коляски. Кроватки. Манежі і ходунки.
Столики для годування.
Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

Аленький
цветочек

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

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82
(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua

Широкий асортимент нового и б/у
пр. Космонавтов, 42
товара для всей семьи. Принимаем на (возле клуба «Н2О»)
реализацию кроватки, коляски, манежи, тел. (067) 369-49-47
(093) 422-52-72
велосипеды и другие детские вещи.

Одяг та взуття для:
вул. Скалецького 7,
новонароджених; дошкiльнят; дiтей ТЦ «Омега» 1-й пов.
шкiльного вiку; пiдлiткiв; якiсна маг. «Дитяча Крамничка»
шкiльна форма.
Атмосфера стильних та яiсних речей чекає на Вас!

( зупинка р-к «Урожай»)

тел. (0432) 57-24-69

МОДНЯЧЕ
ДИТЯЧЕ
ТА ПІДЛІТКОВЕ

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

дітей
80 розвиток
Алмазна різка

та свердління
Підготовка до пологів. Гімнастика та аквааеробіка
для вагітних. Ранній розвиток дітей (індивідуальні
ОТВОРІВ
БЕТОНІ
та В
групові
заняття) від 3-х місяців до 6-ти років.

центр розвитку
здорової дитини
та відповідального
батьківства

центр
гармонійного
розвитку
дитини

Плавання з 2-х місяців. Консультація педіатра.
Психологічна допомога

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. Козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-63-12
67-61-02, (067) 255-70-57
(093) 035-87-59
leleka-vn@ukr.net

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

вул. Пирогова, 71
тел.: (096) 568-78-84

ПРАЙС НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ БЛОКІВ

Назва

Розмір см2 К-ть місяців К-ть виходів

Блок внутрішній мінімальний
20
Блок внутрішній
стандартний
(кольоровий)
40
ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ ТА
Блок внутрішнійВІКОННИХ
потрійний (кольоровий)
60
ПРОЙОМІВ
Блок на першій
сторінціграніт,
(обкладинка)
(цегла,
залізобетон) 40
Блок на останній сторінці (обкладинка)
50
Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику)
225

тел.(096) 068-94-69

128

Ціна грн

вул.
Келецька,
58,
6/12
6/12
150/290
тел./факс
(0432)
6/12
6/12 43-96-82
250/480
6/12
6/12
350/680
тел.: (093) 601-08-66,
1
1
480
1(097) 410-74-41
1
250
1
1
250
www.vip-t.com.ua

129

www.vinnicya.vn.ua
№12 (36) Грудень 2013 р.

Дід Мороз
привітає з
Новорічними святами.

Організація
та проведення корпоративів.
Привітання та цікаві ігри для дітей.
Привітання на дому.

ДОВIДНИК ТВОГО МIСТА

тел.: (0432) 69-41-52,
(098) 302-29-20, (093) 889-60-40
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДВЕРИ

БАЛКОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Изготовление
Монтаж
Цены от
производителя
Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008
(097) 328-22-20, (067) 789-92-89

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним
від загального постачання електроенергії
разом з професіоналами! У нас для цього є все!

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення
для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В
Гелеві аккумуляторні батареї
ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ
м.Вінниця, вул. К. Маркса,13
тел.: (0432) 63-08-68
(067) 739-29-39

компьютерный развал-схождение
прокатка стальных дисков
шиномонтаж, балансировка
антикорозионная обработка днища
диагностика и ремонт ходовой

диагностика и ремонт тормозной системы
обслуживание и ремонт
выхлопной системы
(замена или сварочные работы)
замена масла, фильтров

г. Винница, ул. К Маркса, 13, тел.: (0432) 63-08-68, (067) 739-29-39

Нова ефективна
програма схуднення!

вул. Архітектора Артинова, 17

тел.: (0432) 35-92-30,
(067) 68-00-651

www.radamed.com.ua

За участю: аналізатора складу тіла

·дієтолога ·психолога
·гінеколога ·ендокринолога
·рефлексотерапевта

ул. Козицкого, 38
(0432) 69-12-80
(067) 447-40-96
(063) 642-61-61

