
г. Винница, ул. К. Маркса, 13
тел.:  (067) 786-55-11,  (067) 739-29-39, (0432) 63-08-68.

Изготовление тормозных трубок на автомобили всех марок
Компьютерный развал-схождение

ВІКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДВЕРІ
БАЛКОННІ

КОНСТРУКЦІЇ
ЖАЛЮЗІ

Ціні від
виробника

Гарантія 5 років

тел.: (0432) 529-890
537-271, 551-008

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

Виготовлення
Монтаж

Аксесуари та комплектуючі
Ремонт мобільних телефонів
та планшетів ВСІХ брендів

· Програмне забезпечення
· Заміна дисплеїв та шлейфів
· Прошивка
· Розблокування, розлочка
· Легкий та важкий ремонт

вул. Келецька,  84
(097) 060-02-03, (093) 003-01-45

пр. Юності, 18, ТЦ  «Дастор»
(098) 278-61-77, (093) 595-75-27

vkontakte: vk.com/apple_iphone_vin

— Сауна
— Кімната відпочинку
— Готельні номери
— Паркування

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

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

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним 

від загального постачання електроенергії
разом  з професіоналами! У нас для цього є все!

ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення 

для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В

Гелеві аккумуляторні батареї

Диагностика 
ходовой бесплатно

СТО Ремонт и реставрация ходовой
«АВТО-ШТОРМ» Гарантия 50 тыс. км

(063) 288-00-38
(067) 430-27-26

Тяги стабилизатора
на все авто

от 100 грн
20 000 кмс гарантией

от 100 грн

Приватне 
підприємство

вул. Тарногродського, 26 тел./факс: (0432) 61-02-04, 61-02-05 e-mail: isa_group@ukr.net

Виробництво, продаж
скотчу та пакувальних матеріалів

№9 (57) Вересень 2015 р.

www.vinnicya.vn.ua

Volkswagen
ГУРТОВИЙ СКЛАД ЗАПЧАСТИН

РОДИНИ
м. Вінниця, вул. Можайського, 19А
+38 (050) 384-87-84, +38 (050) 352-14-95, +38 (0432) 66-65-59 
www.autonovad.ua  e-mail: a_nova_v@mail.ru
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·Ремонт 
автономних обігрівачів 
(Webasto, Еberspacher)
·Ремонт рефрижераторів 
 (Thermo King, Carrier)
·Якісні запчастини з США
··Заправка 
 автокондиціонерів

Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Колгоспна, 7А
(097) 50-79-555, (098) 00-55-755 

ICE Авто
ÀÂÒÎКОНДИЦІОНЕР

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ

У нас є все 
для тих , хто був Вам 

найдорожчим ...

www.rekviem.vn.ua

(0432) 61-69-58, (067) 430-12-27 
(цілодобово)

ПОВНИЙ СПЕКТР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

вул. Кірова, 12;  вул. Фурманова, 2

OrangeOrange
студия дизайна

(096) 729-29-39

(0432) 69-09-69

Дизайн интерьера
Дизайн экстерьера

Ландшафтный дизайн

ТЦ Sky Park, вул Козицкого, 51, 3-й поверх

Дивовижний лабіринт  з тарзанкою та батутом
Гойдалки для малюків   Розважальні автомати

Безліч розваг та призів

тел.:  (067) 565-24-50, (098) 010-87-97

Людині, 
що прийшла з журналом

ЗНИЖКА 50% 
на разове відвідування 

дитиною лабіринту
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6. При проведенні цих робіт треба 
думати і про власне здоров’я.

а) Промити марганцівкою і миль-
но-содовим розчином рукавички, 
взуття.

б) Прополоскати рот і горло сла-
бо-рожевим розчином марганцівки

в) Ретельно почистити зуби.
г) Прийняти 2-3 таблетки активова-

ного вугілля.
На завершення: всі відходи від тер-

мометра, що вам вдалося зібрати в 
герметичну тару для виключення 
подальшого забруднення території і 
вдома, треба здати на підприємство у 
вашому районі яке має право на утилі-
зацію ртуті та її відходів. Дізнатися 
про це можна по телефону в довід-
ковій, і, можливо, зателефонувавши в 
МНС твого району. Викидати, як зви-
чайне сміття, ні в якому разі не можна!

Ну от і все! Наступного разу, коли 
візьмете в руки термометр, будете аку-
ратнішими! А вже якщо і розіб’єте, то 
вже знаєте, що робити!
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Ефект Мпемби або чому гаряча вода замерзає швидше холодної?
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ1
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АВТО-КИТАЙ

Авторемонт. Авторозборка.
 Автовикуп. Автозапчастини до 
автомобілів «Chery» та «Geely». 

Автострахування. Послуги евакуатора

вул. Немирівське шосе, 76 A
(067) 218-53-96
(099) 626-43-62

www.chery-geely.com

АВТОЗАПЧАСТИНИ
Запчастини до автомобілів 

DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta, 
CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Щорса, 8
(0432) 63-61-66
(067) 430-54-60

АВТОмагазин, АВТОсервіс
готівковий і безготівковий розрахунок

пров. Щорса, 7а
тел.: (067) 739-11-42

(066) 205-46-15
(063) 287-07 06

АВТОЗАПЧАСТИ

D&B
АВТОФАРТ

Запчасти, аксессуары, химия, резина, 
глушители, электрика, электроника, тосол, 
фаркопы, бамперы, масла, аккумуляторы, 

амортизаторы, зеркала, лампы «Xenon»

ул. Д. Нечая, 55
(097) 999-80-43
(098) 104-52-56
(099) 555-36-87

Продажа б/у запчастин
Покупка аварійних авто

(0432) 57-54-73
(067) 430-29-93
(093) 806-50-77

pegass-auto.com.ua

СПД
МАРУНЯК

САКУРА АВТО
на ринку 
«Сатурн»

Продаж запчастин до
японських та корейських авто

р-к «Сатурн» №179
(097) 535-40-22

АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ2
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ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

АТЕЛЬЕ VIN 
AVTO

Все для автозвука.
Шумоизоляция, изготовление различных 

корпусов для саббуферов. 
Изготовление и установка автоакустики.

тел.: (050) 440-79-45
(063) 467-62-81
(068) 316-59-26

vk.com/id275364409

Стартери, генератори, комплектуючі 
на легкові, грузові авто і спецтехніку. 

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

вул. Пирогова, 148
тел.: (068) 785-44-49

(063) 105-44-99
(063) 660-94-74

autoSPA Центр сервісного обслуговування 
автомобілів. Професійна мийка, 

хімчистка, прання килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 700 до 2200

вул. Островського, 107
тел.: (0432) 603-673

(094) 905-06-73

АВТОКОНДИЦІОНЕР
Заправка, ремонтні послуги, діагностика 

спеціальної сільськогосподарської, 
вантажної техніки, легкових авто та автобусів

ул.Чехова, 13
(093) 055-33-30
(067) 767-82-97

АВТОМИЙКА
«МАЛІБУ»

Автомийка. Прання килимів
Працюємо з 8-00 

до  останньго клієнта

вул. Чехова, 45
(096) 989-66-94
(093) 617-33-63

АВТОШТОРМ

АВТОВИКУП
Купуємо авто будь-яких марок, 
в будь-якому стані, після ДТП, 

проблемні. Дорого.

(097) 648-46-69
(063) 585-23-50 

ТОВ “СИГНАЛ” Капітальний ремонт двигунів. 
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

(098) 007-96-46, (063) 103-31-51
(0432) 55-38-05

2012signal@gmail.com

АВТО-
КОНДИЦІОНЕРИ

Заправка та обслуговування 
автокондиціонерів. 

Ремонт автообігрівачів

с. Якушинці
вул. Колгоспна, 7А

тел.: (097) 507-95-55
(098) 005-57-55

ice-avto.uaprom.net
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ВЕЛО-,  МОТОТЕХНІКА3

Велосипеды. 
Продажа, прокат, ремонт.

Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!.
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МОТОТЕХНІКА
Продаж запчастин до вітчизняних 
та імпортних мотоциклів, скутерів, 

мопедів, бензокос, бензопил. 
Ремонт бензокос, бензопил.

Центральний ринок
(067) 858-17-77

мототехніка
(093) 756-40-18

бензотехніка

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ4
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ5

БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Надаємо послуги «Бобкет» 
мініекскаватора, Екскаватора.

Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель

(096) 054-18-15
(097) 971-05-01
(096) 055-67-07
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Вантажні перевезення до 3 тон 
різних розмірів і об’ємів

(Renault, Газель).
(067) 799-03-16

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Доставка від 1 до 7 тон

Пісок, відсів, щебінь, камінь, глина, 
торф. Вивіз будівельного сміття.

(096) 571-68-25
(093) 980-05-43
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ТОВ
«ГЕНІВЕР»

Надаємо послуги бульдозерів автокранів, 
самоскидів, екскаваторів. Пропонуємо 

геодезійні послуги та вивезення будь-яких
будівельних матеріалів

Липовецька, 6а оф. 501
(ТЦ «Віват»)

тел.: (0432) 62-24-40
(067) 430-80-82,
(067) 322-11-07

ЕВАКУАТОР ЦІЛОДОБОВО
По місту, Україні за помірну ціну

Доставка вантажів 6-8м
Перевезення с/г техніки

(093) 004-08-55
(067) 836-13-93

ЕВАКУАТОР

ДОСТАВКА
25-30 тон 

Пісок, відсів, щебінь, камінь,
дроб. відходи (просев)

тел. (097) 575-65-55
(093) 538-33-53

ЕВАКУАЦІЯ,  ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
 ЦІЛОДОБОВО

Будь-яка форма оплати + ПДВ

тел.: (098) 491-93-81,  
(063) 575-13-65

МІНІ-ЕКСКАВАТОР
Послуги міні-екскаватора

Демонтаж, вивезення будівельного 
сміття, глини + завантаження.

тел.:(0432) 46-58-89 
(063)190-84-98
(096) 688-89-76
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ТАКСІ6
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА�

БУДІВЕЛЬНІ ТА 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ�

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі. 

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

Елитные обои и люстры
Более 50 000 видов. 

Багеты, плинтуса лепка, клей. 
Услуги дизайнера

ул. Зодчих, 4, р-н «Подолье»
тел.: (067) 901-73-21, 

(063) 125-63-94
(0432) 57-30-75,  57-30-85
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ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки М-100, М-75

ГУРТОВА БАЗА
«Буд-Майстер»
СПД Кікабідзе

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Вапно гашене, сажа будівельна, відсів, пісок, щебінь, 

цемент, цегла, сітка кладки, пінопласт і комплектуючі, 
фарби, просочення для дерева . 

З ДОСТАВКОЮ

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

(067) 283-54-04 

Салон магазин
«Люкс-паркет»

пр. Юності, 44
тел. (0432) 56-12-31

(096) 187-35-72
svet_1976@ukr.net

магазин 
керамічної плитки
«КОМФОРТ»

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА
вул. Київська, 2

тел. (0432) 55-42-46
comfort.prom.ua

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

(067) 430-64-11
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ9

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

деревини. Покрівельні роботи, 
виготовлення альтанок. 

Можлива доставка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (067) 726-68-31

(067) 600-61-21

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДЕРЕ-
ВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. МЕТАЛО-КАРКАС.

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

(096) 468-34-09
(093) 631-04-99
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ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

10
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СХОДИ Сходи з бетону 
будь-якої складності

(098) 528-68-89
(063) 475-39-32

www.lestnichka.com.ua

ВБК - від фундаменту до даху
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ, 

житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів 
виробничого та соціально-побутового призначення.

вул. Залізнична, 13
тел.: (0432) 27-48-81, 

27-66-50
e-mail: vbk@vbk.com.ua

www.vbk.com.ua

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ: будинків, квартир, офісів, адмін 
споруд, кабельного телебачення, телефонних мереж
ПРОМИСЛОВИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ:
К.Л.-380, силових та розподільчих щитів, 
мереж та  пультів керування, проектування схем

(098) 380-74-88
(063) 149-02-89

Асфальтування доріг, дворів 
приватного сектору, промислових 

територій, парковок.

вул. Архітектора 
Артинова, 46, оф. 89

(0432) 69-35-68
(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

САНТЕХНІК 
ПО ЗАЯВЦІ

Опалення, тепла підлога, 
водопостачання, каналізація, сантехніка, 

твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(067) 700-51-88
(093) 857-63-88 
(099) 378-02-43

УТЕПЛЕННЯ
ЖИТЛА

Утеплення фасадів. Висотні роботи. 
Гідроізоляція панельних стиків. 

Підбір матеріалів. Гарантія 3 роки
Можливий безготівковий розрахунок

(097) 670-29-56
(063) 278-94-38
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ11
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)12

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

вул. Соборна, 85,
каб. 12;

тел. (068) 786-31-30

ТОВ “АРХІТЕКТУРНО-
ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ

“ПЛЯСОВИЦЯ”
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН13

Дизайн интерьера помещений,
3D визуализация, консультации

Хм. Шосе, 13 оф 405
(093) 919-77-60
(068) 316-71-99
www.cherdack.com
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БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ14

Продаж обладнання, матеріалів, хімія та 
препарати для басейнів та штучних водойм.

Будівництво під ключ та обслуговування 
басейнів та штучних водойм, «озер» . 

Червоноармійська,16А
тел. 50-80-18, 52-94-39,

(067) 420-12-18
aquamaster_vin@ukr.net

aquamaster.com.ua

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ15

ЛАНДШАФТНИЙ 
ДИЗАЙН

Ландшафтний дизайн від ідеї 
до втілення. Якісно та Швидко.

За справедливою ціною.

(097)353-34-15
valiok81@gmail.com
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Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

www.air-conditioner.vn.ua
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Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів

· · · ·
·

· ·

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ
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ВАННА СЕРВИС Реставрація ван рідким акрилом.
Ми гарантуємо якість наших послуг.

тел. (068) 706-75-15
www.vannaservis.in.ua
www.vannaservis.vn.ua

Твердопаливні котли, насоси, 
бензо-, електроінструмент.

Офіційний представник
 «Бармашзавод»

Некрасова, 119
т. (067) 433-19-35

Шмідта, 45
т. (067) 590-91-82

Сервіс  т. (067) 402-52-47

Викачка вигрібних ям та туалетів
Об’єм 4 м3 . Довжина шлангу 40 м. 

ФЕНИКС
Отопление дома камином

каминные топки, биокамины, изде-
лия из натурального камня, све-

товые панели из оникса

(096) 440-56-96
(093) 748-48-43

fennix-kaminki.com.ua
alenafifa@mail.ru

САНТЕХНІК 
ПО ЗАЯВЦІ

Опалення, теплапідлога, 
водопостачання, каналізація, сантехніка, 

твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(067) 700-51-88
(093) 857-63-88
(099) 378-02-43

Проектування та монтаж
водопровідних

 та каналізаційних мереж

Повний технічний супровід
 з  отримання тихнічних умов, проектування, 

монтажу, обслуговуванні, 
заміні мереж, здача об’єкту в експлуатацію

Ліцензія! Якість! Гарантія!

(097) 488-20-61
(093) 501-07-20

КЛІМАТ БУД СЕРВІС

Все для опалення, 
теплопостачання, теплих полів

тел. (0432) 696-222
(093) 121-62-84

www.mclimat.com.ua

Промышленное холодоснабжение
Кондиционеры для дома и промышленности. 

Торгово-холодильное оборудование.
 Монтаж, ремонт, сервис

тел.: (0432) 65-94-66
(097) 633-23-12
(093) 060-04-03

www.vinholod.com.ua

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”. 

Обігрівачі керамічні «Теплокерамік», інфрачервоні «ENSA»
Системи водопостачання та каналізації. 

Продаж. Монтаж. Сервіс.

вул. Козицького, 63
тел. (0432) 67-16-66

(067) 409-17-89
e-mail: myteos@ukr.net
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ17

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
вул. Келецька, 58, 

тел./ф. (0432) 43-96-82
      тел.: (093) 601-08-66, 

(097) 410-74-41
www.vip-t.com.ua 

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання.

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА18

СИСТЕМИ ВОДООЧИСТКИ.16
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Балкони, вікна, 
обшивка балконів

Профілі Vekka, Aluplast
(067) 96893-49

ПП «ТИСА»
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

заміна склопакетів; регулювання, заміна 
фурнітури; заміна ручок та ущільнювачів;

виготовлення нових вікон та дверей.

вул. Коцюбинського, 11

ОДЯГ ДЛЯ ВІКОН

Металопластикові вікна, рулонні штори, 
бамбукові штори, жалюзі (вертикальні, 

горизонтальні). Ролети захистні.
Знижки для дилерів

пр-т. Юності, 43 А
ТЦ «Магігранд» 1 корп. 1 пов

вул. Зодчих, 2
ТЦ «Поділля Сіті» 2-й пов

(067) 786-57-16 
(063) 439-10-99

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 
балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ Металопластикові вікна та двері, 

балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

вул. Нансена 1а
 тел.: (067) 322-28-10

(093) 780-88-41
(0432) 693-695

www.viknaroff.com

ВИСТАВКОВИЙ
 ЗАЛ

ВІКНА металопластикові та з євробрусу.
ДВЕРІ броньовані і міжкімнатні.
Штори-жалюзі, захисні ролети.

Індивідуальний підхід.

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

57-53-23
(067) 264-31-52

www.antonik.com.ua

Центр утеплення 
фасдів та балконів.

Зварювальні роботи. 
Металопластикові вікна та двері

вул. Келецька, 1
тел (097) 974-42-98

(0432) 69-41-27
vin-balkon.at.ua
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ19
пров. Цегельний,2

тел.: (0432) 65-55-90
(067) 911-64-06
(093) 315-01-66

www.milano.com.ua

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

вул. 50-річчя Перемоги, 33
(2-й поверх)

(098) 346-83-88
(096) 695-11-64

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
вікна, двері балкони

кредит 

Хмельницьке шосе, 82,оф 801

(097) 760-55-88
(063) 699-06-60
(0432) 69-86-48
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21

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. 20
Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:

гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”

(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

вул. Д Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88

(067) 441-64-61
www.alutech.ua

rspgoravs@gmail.com

вул. Келецька, 54Д
факс 57-01-82, тел.: 69-08-25

(063) 300-73-49, (067) 432-79-29

WWW.VOROTA.VN.UA



66

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

67

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya@mail.ru

22

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

ПП
«ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС»

ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ”В В В СИНТЕСИНТЕЗ-СООЗ СО
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Двери бронированные, решетки декоратив-
ные, киоски, лестницы, балконы. Доставка и 

монтаж.
Автосигнализация. Пластиковые окна.

Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19

(0432) 67-33-19, 35-16-50
(067) 774-04-35

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД» www.vndcompany.com.ua
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м.Вінниця
вул. Кірова 12 склад 8-А interplit-vinnitsa@ukr.net

 www.interplit.com.ua +38 (067) 432-38-16
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МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ, 
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.  

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

вул. Соборна, 97, тел. (096) 644-99-44
вул. Пирогова, 105, тел. 55-47-87
 пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)

вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК» 
 тел.: (098) 722-99-30, (097) 117-77-61

МЕБЛІ НА 
ЗАМОВЛЕННЯ

ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
·кухні ·дитячі ·спальні

·шафи купе ·офісні меблі
Поклейка ПВХ

(096) 048-79-02

Виробництво меблів на замовлення. Безко-
штовний дизайн проект.  Продаж меблевої 

форнітури. Порізка та продаж ДСП, ДВП. 
Поклейка ПВХ

вул. Червоноармійська, 57
(067) 759-05-60
(057) 876-11-02
(0432) 50-94-41

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

www.vashi-mebli.vn.ua

Салон меблів
вул. Келецька, 117 Б

ТЦ «ШОК»
тел. (096) 344-73-07

ТЕХНОСКЛАД
Широкий вибір дрібної 

та габаритної техніки
Безкоштовна доставка

(0432) 52-88-02
(068) 210-04-58

tehno-sklad.com.ua
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МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ

“ПАРТНЕР”
вул. Папаніна, 12

тел.: (0432) 26-10-93
(067) 911-20-90
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25

ПОДАРУНКИ
ДЛЯ ВСІЄЇ 
РОДИНИ

Швейцарські ножі “VICTORINOX“, туристичні та кухонні 
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “Спутник”, “Krauff”, “Arcos”; 
ліхтарі: “Mag-Lite“, “Varta“, “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
www.v-tochku.сom

АКВАРІУМ (067) 379-99-35
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Представництво українських трикотажних 
фабрик. Пропонуємо гуртом та вроздріб 

натільну білизну, верхній одяг, 
шкарпетки, колготи

магазин «Родинний»
вул. Космонавтів, 47

тел. (0432) 56-12-86,
вул. 50-річчя Перемоги,11

тел. (0432) 27-01-17

Понад 70 сучасних модний моделей суконь. 
Можливе замовлення за каталогом. 

Ціна доступна вашому гаманцю - від 1500 грн

ТЦ «Жовтень» бут 2-16
ТЦ «4 сезона» бут 2-20

(097) 402-33-84
(067) 856-13-06

ТЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8

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

Салон шкіри та хутра
вул. Коцюбинського, 11

(0432) 55-48-17

Фирменная джинсовая одежда
 по конкурентной цене! 

Супер цена на все джинсы 1499 грн.

(063) 994-87-82
(098) 222-26-69

http://vk.com/levis_vin
http://vk.com/originalamerican

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

ТЦ «4 сезони», бут. №10, 
вул. Коцюбинського, 25
ТК «Жовтень», бут. №1-14, 

вул.: Коцюбинського, 34
ТЦ «Алі-Баба», бут. №3, 

вул. Коцюбинського, 11
(097) 887-93-83

Мода для современных, стильных, увере-
нных в себе женщин, 

которые ценят безупречное качество  
и идеальный крой.

ТРЦ «Мегамол»
вул. 600 річчя,17

(096) 685-61-50

вул. Коцюбинського, 25
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ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

новий спеціалізований
салон-магазин

Немирівське шосе, 15, 
тел.: (0432) 55-10-14, 

(067) 431-13-49
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ��
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Саджанці,  
вирощування та реалізація.
Доставка «Новою поштою»

(097) 966-06-92
(063) 017-01-69
litynsad.com.ua

Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

(0432) 56-45-74 
(0432) 56-49-19

www.loveluka.ua

МЕД 
ВІД ВИРОБНИКА 

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

www.meduvsim.vn.ua

АБЕТКА СМАКУ
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(068) 623-24-80

www.abetka-smaku.com.ua
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ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
(067) 775-27-48
www.sad-lopatina.org.ua

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування

Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69

(067) 260-70-29

САДЖАНЦІ
Саджанці різноманітних плодових дерев 
та кущів для Вашого саду. Імуннозахистні 

сорти плодових дерев. В наявності є яблуня, 
черешня, шовковиця, абрикоса, груша.

(096) 964-21-20

Запрошуємо до співпраці фермерів та оптовиків.
В наявності засобизахисту рослин, насіння провідних виробників,

мікродобрива, стимулятори росту рослин
добрива, агроволокно, теплична плівка, капельне зрошення,

Товари всі сертифіковані та належної якості.

вул.Артема 7
тел./факс (0432) 27-40-85
greenworld.vin@yandex.ua
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Продаж комп’ютерів, ноутбуків, 
LED-телевізорів, побутової 

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

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (063) 649-14-60
www.tehniko.com.ua

Оптова торгівля аксесуарами до 
мобільних телефонів.

Система знижок і бонусів
Доставка і гарантія на товар

(067) 707-27-24
(063) 889-99-93
mobilsab.com.ua

35
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ВИГОТОВЛЕННЯ 
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(не інтернет)

(098) 524-25-81
(063) 050-77-86
diplom-lux@mail.ru
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ДОПОМОГА 
СТУДЕНТАМ

РЕФЕРАТИ. КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ
Магістерські. Дипломні роботи

Презентації. Практичні роботи. ІНДЗ

вул. Космонавтів, 42
тел.: (063) 747-20-92

(093) 949-88-96
(097) 949-52-12

vin.internet-salon@yandex.ru

Д
СТ

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Винницкий филиал Киевской 
школы практической 

астропсихологии «Селена» 

38
Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі 

(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років). 
Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія. 

Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія. 
Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог. 

Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Р. Скалецького 40-А
тел.: (097) 348-25-77

(099) 186-58-25
(093) 779-96-10

www.babycenter.com.ua
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Автошкола «7777» запрошує 
на навчання водіїв категорій: 

А, А1, В, С, С1

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777, 

(097) 09-7777-9
www.avtoshkola7777.vn.ua

ДИТЯЧИЙ КЛУБ 

СОВА

Музичні заняття, навчання вокалу та грі на різних музичних інстру-
ментах Англійська мова (з 3 років). Ранній розвиток з елементами 

Монтессорі (з 9 місяців до 4 років). Пісочна терпія Творча майстерня 
(Hand Made, художня школа, кераміка).  Дитячий фітнес, пілатес, 

ЛФК  Консультації: логопед, логопед-дефектолог, психолог,  
психотерапевт,  Організація дитячих свят.

вул. Зодчих, 16
тел.: (093)733-40-55

(068) 770-25-25
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Популярная во всем мире 
танцевальная фитнесс-программа, 

основанная на латинских и мировых ритмах 
Классы проходят: ВТ,ЧТ, СБ - 18:00 и 19:00

Центр «СЭНСЭЙ»  
Ул. Коцюбинского,43.

ул. Ватутина, 27 (Родинне гніздо)
тел.: (093) 410-68-00 , 

(096) 887-80-45
vk.com/zumba_ns

ALEMANA
студія танців

Проводиться набір дітей 
з 3-х років та дорослих.

Клуб майбутніх чемпіонів чекає на Вас!

Келецька, 27
(097) 411-11-96
(097) 168-88-66

41
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ТОВ «ЦЕНТР 
«ЕКСПЕРТНА 

ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна 
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерцій-

ної нерухомості, комунального та державного майна), 
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання, 

майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування.

пр. Юності, 18, оф.805
(ТРЦ Дастор)

тел. (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82

www.expert.prom.ua
ÔÎÏ Ñìàëþõ³âñüêà Ë.Î.

Оцінка будь-якого виду майна 
для успадкування, продажу та 

обміну, в т.ч. для оподаткування

вул. Соборна, 50, 4-й пов.
тел.: (0432) 69-49-88

(067) 756-97-90
(063) 386-01-61

“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ”

Експертно-технічний
центр

«Професіонал і К»

Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 
транспорту при оформленні спадщини, 

дарувння, договору купівлі-продажу

вул. Соборна, 28 оф. 306 
(0432) 67-06-41
(050) 313-44-02
(050) 224-90-27
(093) 634-07-69

ОЦІНКА 
МАЙНА

Оцінка нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Оцінка УМК, акцій 
та бізнесу. Судові експертизи. 

Землевпорядні та геодезичні роботи.

вул. Соборна, 67,
 кімната, 209

(0432) 53-17-13
(067) 770-77-90

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 17 років!

Хмельницьке шосе,13
оф. 103-105

тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19

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

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

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

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

(067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

ФОП Шуткевич В.Е. Оцінка для цілей оподаткування, бізнесу та 
нематеріальних активів, нерухомості, транспорт-

них засобів, обладнання, літальних апаратів та 
судноплавних засобів, іншого рухомого майна.

вул. 40 річчя Перемоги, 27
тел.: (0432) 57-22-28

(067) 441-64-61

уууууууууу
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ÔÎÏ
 Ãîðîáåöü Â.Â

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку 

нерухомості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок

вул.  Хлібна , 3 кім. 7
тел.: (0432) 56-25-18

(067) 300-10-48
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АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

 “ДОБРИНЯ І КО”

Найбільший вибір
нерухомості 

для вас - АН «Олімп» 

пр. Юності, 44 
(0432) 46-10-84, 
(067) 951-14-20

olimp-unost@meta.ua

АДВОКАТ
Шевчук А.А.

ЮК «Шевчук А.А. та партнери» 
надає всі види юридичних послуг 

та обслуговує господарську 
діяльность підприємств

вул. Соборна, 52, оф. 4 
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28

43
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НОТАРІУС
НІДЗЕЛЬСКА

Ірина Євгенівна

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: nie9760626@gmail.com

НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ

Ігор Анатолійович

НОТАРІУС
СКУТЕЛЬНИК

Інна Анатоліївна

Надання правових консультацій.
Оформлення спадщини. Видача свідоцтв.

Посвідчення договорів, заповітів, 
підписів, довіреностей.

пр. Коцюбинського, 78 В
тел.: (0432) 55-68-50

(050) 570-72-63
(098) 221-23-93

e-mail: inna_flowers@hotbox.ru

НОТАРІУС
БЄЛАЯ

Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Договори купівлі-продажу, дарування, 

довіреності, заяви, спадщина та ін.

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

тел.: (0432) 67-10-56
(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА
Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400

Субота за домовленістю
 Неділя - вихідний.

вул. Першотравнева, 50 кв.1
тел.: (0432) 67-01-81

(067) 492-38-71
(063) 304-10-53 

d.inna71@mail.ru
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НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. 50-річчя Перемоги, 37
тел.: (0432) 27-66-32

55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул.5 0-річчя Перемоги, 37
тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО

Валентина Василівна

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Хмельницьке шосе, 14
тел. (0432) 67-33-34

НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО 

Володимир Борисович

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

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

НОТАРІУС
КОЛЕСНІК

Олег Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Пн.-Пт. - з 900 до 1800,

Сб - за домовленістю,  Нд - вихідний 

вул. Островського, 29
т/ф. (0432) 61-66-90

(067) 146-72-36
okolec@gmail.com

НОТАРІУС
ПАВЛЮК

Ірина Іванівна

НОТАРІУС
КРИВЦОВ 

Дмитро Валерійович

НОТАРІУС
ЄВСТРАТОВА
Олена Олексіївна

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Виїзд додому , в лікарню, 

на підприємство 
у випадку необхідності

вул. Архітектора 
Артинова, 41, кв. 2
тел. (0432) 61-15-35

(097) 595-82-16

НОТАРІУС
ОСТАПЕНКО

Юлія Вікторівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700 
Неділя - вихідний.

вул. Першотравнева, 166
тел.: (0432) 66-26-90, 

66-24-46
(067) 430-57-80

ostapenkojulia.vin@rambler.ru
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НОТАРІУС
ПРОЦЕПКО

Анна Олексіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1400 
Неділя - вихідний.

вулиця Воїнів
Інтернаціоналістів 12/76
тел. (0432) 56-02-97

54-82-02

НОТАРІУС
БАЙЛЕМА

ірина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: з 900 до 1800

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 1000 до 1800 без перерви

Субота, Неділя - вихідні.

вул. Пирогова, 24

тел.: (0432) 67-35-26,
55-08-88

НОТАРІУС
БОРТНІК

Яна Анатоліївна

вул. 1 Травня, 64/5
тел. (0432) 67-17-22

yana-bortnik@mail.ru

НОТАРІУС
РИБАЧЕНКО

Галина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

вул. 50-річчя Перемоги 51/1

тел.: (0432) 61-77-17,
(067) 305-18-15

НОТАРІУС
КОВАЛЬОВА

 Віра Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.

вул. Гоголя, 1, кв 1
(навпроти Універмагу) 
тел.: (0432) 69-30-11,

35-82-70
НОТАРІУС
ЮРЧЕНКО
Світлана 

Володимирівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Пн.-Пт. - з 1000 до 1800,
Сб 900 до 1500,  Нд - вихідний 

вул. С. Наливайка, 19
(біля пожежної частини)
тел.: (0432) 56-29-58
т/ф. (0432) 67-71-93

(067) 741-55-88

НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА

Олена Валеріївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Всі види нотаріальних дій. 
Консультації безкоштовно

Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800, 
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний

50-річчя Перемоги, 30
тел.: (0432) 26-35-55

(050) 313-07-78

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

вул. 50-річчя Перемоги, 37
тел.: (0432) 55-42-20

27-66-62
(050) 573-13-23

НОТАРІУС
БІЛОУС

Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Грушевського, 6 оф.2
тел.: (0432) 67-71-88

(096) 974-44-74
olya-notarius@mail.ru
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НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО

Ліана Миколаївна

Немирівський районний нотаріальний округ
Графік роботи: Пн.-Пт.: з 900 до 1700 

Перерва з 1300 до 1400

Субота, неділя - вихідні.

м. Немирів, вул. 
Горького, 92

тел. (04331) 2-24-22

НОТАРІУС
КОРОЛЬ

Олена Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1730,
Сб -з 830 до 1400,Нд - за домовленістю.

вул. Примакова, 23, оф. 4
(старе місто) 

тел.: (0432) 63-60-20,
(067) 566-25-41

e-mail: me76@mail.ru

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Ольга Андріївна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24
тел. (0432) 27-03-32

(096) 442-02-08

ГАЗЕТА
«ТРУДОУСТРОЙСТВО»

Шукаєте працівників?
Ми Вам допоможемо.

(0432) 27-89-29

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

Можна без д/р. Особисті якості: 
комунікабельність, стресостійкість,

відповідальність, впевненість. 

пл. Гагаріна, 2
тел.: (0432) 57-24-69

(096) 686-34-26
(063) 825-23-05

ТЦ “ПЕТРОЦЕНТР”, 2 пов.
пр. Коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66
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Цікаві пропозиції по турах
Страхування, візова підтримка.

Знижки постійним клієнтам

вул. Академіка Ющенка, 8,оф. 106
тел.: (0432) 60-26-90

(067) 494-62-43
office@achemodan.com
www.achemodan.com

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

Санаторно-готельний комплекс
Здача номерів подобово. 

Суміщення лікувальної бази 
санаторію «Преміум Поділля» 
з комфортним проживанням.

м. Хмільник
(050) 461-41-41
 (097) 754-36-12

premium-podolie.com.ua

Пасажирські перевезення на замовлення. 
Екскурсії. Подорожі в Карпати 

та на відпочинок до моря
Автобус «SETRA» (Німеччина)

тел. (0432) 66-07-08
(067) 430 91-74
(066) 090-67-08
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ТУРИСТИЧНА 
АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

47
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БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ 

•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)

(0432) 69-29-29, 55-08-29
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45

www.translation.ua

Х 

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1, 
тел. (050) 384-24-84, 

(095) 280-65-75, (0432) 35-57-76 
www.pereklad-vn.com.ua 
letstranslete@gmail.com

Всі види перекладів (усні та письмові 
ТЕРМІНОВО) Нотаріальне засвідчення. 

Легалізація документів, проставлення штампу 
“Апостиль”в МінЮсті, МЗС, МОН, МОЗ, 

консульствах іноземних держав

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

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

 www.vinwelcome.org.ua
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49

Швидкий та якісний ремонт одягу з тон-
ких тканин, трикотажу, шкіри та хутра. 

Піко. Висока якість за помірну ціну

ул. Скалецкого, 7, 2 этаж 
ТЦ «Омега», бутик № 9

(063) 275-87-02
(067) 274-25-32
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ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Детские костюмы на любую тему. 
Широкий выбор школьной формы. 

Прокат, пошив новогодних, концертных, 
национальных костюмов, фраков, 

вечерних платьев. 

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

(067) 422-02-75, 
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00

www.atele-arlekin.com

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

50
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ФОП БУРАКОВСЬКИЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія. 

Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

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

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.: 900-1800, сб.: 900-1500, нд.: вихідний

 вул. Енергетична, 3А

(067) 622-56-62
www.interservice.vn.ua

51
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(067)709-05-16
(066)389-17-77
(093)581-90-70

echo-group.biz
darkterior@bigmir.net

ІНТЕРНЕТ КЛУБ Інтернет. Ігри. Набір. 
Ксерокопіювання. Друк. Сканування. 

Реферати, курсові, контрольні.

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

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

vin.internet-salon@yandex.ru

52

вул. Фрунзе, 32
тел.: (0432) 69-38-46

(066) 025-23-11
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

Фізичная охорона об’ктів   всіх форм власності. Монтаж і обслуговування тех-
нічних систем контролю доступа.  GPS-мониторинг транспорту з можливістю 

захисту його від крадіжки. Организація служби безпеки на підприємстві в 
т.ч. абонентське обслуговування. Детективні послуги (пошук осіб і  інформа-
ції різного характеру). Пошук боржників і надання допомоги по поверненню 

боргів.  Надаємо допомогу в адвокатській діяльності. Проводимо перевірки 
заставного майна.

вул. 50р. Перемоги, 34-а, оф. 25
(0432) 655-625
(067) 916-77-80 
(067) 432-18-73 
(067) 430-81-44

Охрана частных и государственных объектов. Инкассация и 
перевозка денежных средств. Охрана общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий. Сопровождение и охрана  
грузов с контролем их местонахождения. Установка и  

обслуживание инженерных систем охраны и контроля. Проведе-
ние детективных расследований и поисковых мероприятий

ул. Соборная, 33
(0432) 55-78-71 - дежур. часть

(098) 298-23-02 - директор
(067) 431-84-02 -круглосуточно

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

вул. Соборна, 28, оф. 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.r

101

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya@mail.ru

Создание сайтов
Продвижение в поисковых системах

Рекламма

(096) 502-15-46
(093) 393-41-84
weboss.com.ua

53

ПАМ’ЯТНИКИ
Виготовлення, доставка, встановлення 

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

та табличок. Гурт та роздріб.

(097) 239-05-53
(063) 764-70-58
(097) 276-63-24
(067) 292-64-70



102

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

5�

55

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок, 

шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП «Ювілейний» 1 пов.

тел.: (0432) 57-62-47,
(067) 430-46-71

ПАМ’ЯТНИКИ
РИТУАЛЬНІ

ТОВАРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net
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5�

 

Шовкодрук.
Виготовлення інформаційних щитів.

Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.

Реставрація фотографій, покращення  якості фото

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33
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Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09

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

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

 

Візитки, флаєра, буклети, плакати, 
банера, шкільні стенди, вивіски, 

таблички, штендери, лайтбокси...
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ

вул. Фрунзе, 4, («Хімзавод»)
(096) 37 25 807
(063) 29 69 422

vk.com/alexandr.status
 status.agroup@gmail. com

 

Печатки, штампи, факсиміле, екслі-
бріс. Візитні картки, логтип на суве-
нірах. Таблички, вивіски. Пломбіри 

пломбіратори, металеві печатки

вул. Соборна, 59 (міськвиконком)
тел. (0432) 57-95-10

тел./факс (0432) 50-91-49
тел.: (097) 000-40-35

(067) 766-79-57
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Профессиональная фотосьемка, 
выпускные альбомы, портфолио, 

семейное, детское фото.

тел. (063) 605-18-06
Люда 

тел. (093) 115-84-23
Надя

www.vk.com/club597900644

ВИДЕОСЪЕМКА Поможем не только вспомнить, 
но и показать события праздников 
съемка на 2 камеры фиксирует все 

незабываемые моменты.

(097) 073-63-48
(063) 504-22-60

livesee.com.ua
http://vk.com.ua/livesee

58

Салон весільної та вечірньої моди.
Розробка і фабричний пошив суконь 

за вашими ескізами

вул. Коцюбинського, 31
(098) 583-83-93
(093) 617-71-72
www.slanovsky.vn.ua
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ
Оригинальный сценарий

Ведущие и аниматоры
Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

(0432) 57-51-97
(067) 669-99-86
(063) 955-51-90
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НАДУВАНЧИК

Професійне оформлення весіль, 
днів народження, ювілеїв, дитячих свят 

повітряними кульками. 
Виготовлення конструкцій із кульок 

будь-якої складності

(097) 239-04-76
(063) 286-80-52
vk.com/club49977296

Студія подарунків ручної роботи 
та весільник аксесуарів

·весільні запрошення ·бонбон’єрки
·листівки ·альбоми ·книги побажань

тел. (067) 914-29-75
(067) 426-64-73

тамада
Олена

Проведення весіль, ювілеїв, 
корпоративів за індивідуальним 

сценарієм. Море казкових емоцій. 
Весільний та святковий макіяж

(093) 303-41-21
(067) 394-86-70

Ведучий чи тамада
на весіллі твоєї мрії ?

Event-студія святкових подій-Magik

(063) 320-24-56
(067) 430-03-34
www.vin-tamada.com/articles
vk.com/tamada_sergei_ruslana_vinnitsa 

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

(067) 432-37-81
(063) 280-66-31

ТАМАДА
Руслана

Тамада  та жива музика
на весілля та корпоративи

(097) 445-27-20
(063) 276-07-33

КАПІТОШКА Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»

Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри, 

сюрпризи, музика, танці

(0432) 46-82-05,
46-17-93

(097) 131-94-31
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Ексклюзивні
вироби з дерева

тел. (067) 790-44-80
www.mrtomas.com.ua
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СТУДИЯ
Т А Т У

Тату. Татуаж губ, бровей, глаз. 
Лазерное удаление тату и татуажа. 

Пирсинг. Обучение. Магазин.

ул. Архитектора 
Артынова, 51

тел.: (067) 274-91-48

ПЕРУКАРНЯ Чоловічий та жіночий зал.
Сучасні стрижки. Стрижка гарячими 

ножницями. Манікюр, педикюр. 
Нарощування нігтів. 

Покриття нігтів гель-лаком

Хмельницьке шосе, 6, 
тел.: (0432) 52-47-99

 (096) 702-42-38

ВІЗАЖИСТ
Макияж на профессиональной 

итальянской косметике «Libre» Сва-
дебный, вечерний, деловой,

 дневной, возрастной.

(097) 921-24-82
(093) 454-01-15

ДЕПІЛЯЦІЯ
ДЛЯ ВСІХ

Депіляція, віск, шугаринг.
Тату блисками, хною. 

Бікіні дизайн. Навчаю. 
Продаж засобу для шугарингу

(098) 387-18-33
(063) 142-14-09
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Готельний комплекс та хостел
Помірна ціна за гарну якість,

від 80 до 300 грн. Шведський стіл
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць

64

Оригінальні секс-іграшки
та інтим-товари з Європи

Турбота про кожного клієнта!

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел. (050) 451-87-19
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Для цінувальників східної культури 
справжнього кальяну.  Дуже великий вибір 

тільки якісного табаку. Східні солодощі.
 Демократичні ціни. TV. Wi-Fi

вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56

(0432) 67-37-71, 
67-17-69

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

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

Сауна. 

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси
тел.: (0432) 58-51-66

(096) 355-69-87

Європейска кухня, алкогольні напої, 
кава еспресо, чай. 

Бізнес-обіди. Більярд

вул. Келецька, 66
(0432) 56-15-12
(098) 430-30-61

Ідеальна база відпочинку. 
Альтанки. Баня на дровах. 

Ресторан. Готельні номери зі зрубу. 
Пляж з шезлонгами. Верхова їзда

РЕСТОРАН
«УКРАЇНА»

Українська кухня. Паркування на 30 машин
4 -зали (25, 30, 200, 450 чоловік).

Вартість банкетного меню 170-220 грн.
Майданчик для виїздних церемоній

смт. Турбів, 
вул. Миру,147

тел.(067) 432-43-21

ЇДАЛЬНЯ

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

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

Чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41

РЕСТОРАН 
ФАТА
МОРГАНА

Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса 
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне 
паркування. Українська та європейська кух-

ня. Чудове місце Вашого відпочинку 

2-й км. Хмельницького шосе
тел. (0432) 56-76-97, 

69-11-90
(067) 715-97-67

Ï²ÖÅÐ²ß
Доставка піци 

та іншої смакоти, що є в меню
вул. Келецька, 111
тел. (0432) 57-57-57

БЕРЕЗІНО Елітний комплекс відпочинку пропонує: 
банкетна зала 200 чол., VIP зала 30 чол., 

оренда альтанок з мангалами від 300 грн, 
будиночків від 400 грн, лазня від 180 грн.

с. Зарванці, вул. Зоряна,1
тел.: (0432) 52-91-44,

52-91-33, 
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90
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ПРЕСТИЖ-ХОЛ До ваших послуг: 
велика зала, мала зала, літня площадка, 

VIP-номер, номер для молодят, бізнес номер. 
Подаруйте собі незабутню атмосферу свята!

вул. Бучми, 143
(0432) 2-777-35 
(063) 2-777-800 
(067) 777-00-32

www.prestigehall.vn.ua

Банкетні зали на 20, 60, 150 чол.
Домашня кухня. Альтанки.

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького шосе
тел. (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86
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ГОТЕЛЬ-САУНА
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67

ГОТЕЛЬ-САУНА

САУНА 
КРУГЛОСУТОЧНО Сауна. Джакузи. Басейн. 

2 комнаты отдыха.

ул. 600 летия, 66 А
тел.: (0432) 51-56-58, 

(068) 293-39-44, 
(093) 116-43-01

«Аквамарин» - 
спортивный комплекс  для всех!

Индивидуальный подход – 
наш имидж! 

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ДОРОСЛИХ

(093) 881-62-25
(067) 998-94-43
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВСЕГО

ОРГАНИЗМА

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЛІКУВАННЯ

ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА
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Психолог Короцінська Юлія Анатоліївна 
Робота з дітьми та підлітками

Індивідуальні та сімейні консультації
Набір у групи особистісного зростання

(067) 146-72-54

69
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71

МЕТОД
ЛАДИНИ

Ваше предназначение в жизни? Составление 
персогальной карты судьбы и персональное 

консультирование. Совместимомть с партнером, 
исцеление отношений. 

Какой вид деятельности Вам подходит?

(093) 29-30-700
(050) 56-13-528

Центр психо-социального розвития 
«Амадея» ждет Вас с  

Пн - Пт с 10-00 до 19-00

ул. Володарского, 39 А
(097) 683-71-17
(096) 596-52-48
(067) 256-88-60
(0432) 67-12-65

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
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`
м. Вінниця, вул. Кропивницького, 1  / Соборна, 35  тел.: (0432) 52-77-37, (067) 942-94-84

www.sluh-vinnitsa.com.ua

Ми є офіційним представником SIEMENS AT на території Україні.
Завжди в наявності весь асортимент 
слухових апаратів SIEMENS (більше 100 моделей).
Офіційна гарантія 2 роки, декілька сервісних центрів
Наши фахівці пройшли навчання за стандартами виробника.
Тестування апаратів - БЕЗКОШТОВНЕ
Скрінінг слуху - БЕЗКОШТОВНИЙ
Налаштування апаратів – БЕЗКОШТОВНЕ

Пропонуємо натуральні лікарські трави, гриби, 
масла, косметичну сировину, чаї та соки. Нату-
ральнна кава, продукти бджілництва, насіння, 
настоянки, сухофрукти, алтайські бальзами та 
масла. Трави коріння та спеції з Індії та Китаю.

(093) 794-25-58
(066) 007-29-35
lechec.com.ua

72

73

АПТЕКА
NSP

Оздоровительные программы для всех 
систем организма. Программа 
ощищення организма, а также 

диагностики организма при помощи 
различных аппаратов

(067) 797-76-23
(093) 682-88-55
www.natr.vn.ua
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Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание.

ул.Пирогова, 119 а
тел.:  (0432) 68-05-03,

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 от 07.06.2013

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»
Лікування та профілактика захворювань. 

Хірургічні операції. Консультації.
Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

Вінницький 
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР»

Широкий спектр ветиринарних та 
лабораторно-діагностичних послуг.
Стаціонарне лікування. Готель для тварин. 

Виклик лікаря (067) 430-94-91

вул. Нансена, 1 А,
(0432) 57-65-15
(067) 430-80-25

вул. 30 років Перемоги, 16
(067) 430-80-28 

(0432) 60-20-33 цілодобово
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Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 350

Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 590

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 490

Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 790

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 590

Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 1000

Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 580

Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 350

Блок на першій сторінці (внутрішній) 225 1 1 580

Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 450

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!
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ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ

У нас є все 
для тих , хто був Вам 

найдорожчим ...

www.rekviem.vn.ua

(0432) 61-69-58, (067) 430-12-27 
(цілодобово)

ПОВНИЙ СПЕКТР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

вул. Кірова, 12;  вул. Фурманова, 2

OrangeOrange
студия дизайна

(096) 729-29-39

(0432) 69-09-69

Дизайн интерьера
Дизайн экстерьера

Ландшафтный дизайн

ТЦ Sky Park, вул Козицкого, 51, 3-й поверх

Дивовижний лабіринт  з тарзанкою та батутом
Гойдалки для малюків   Розважальні автомати

Безліч розваг та призів

тел.:  (067) 565-24-50, (098) 010-87-97

Людині, 
що прийшла з журналом

ЗНИЖКА 50% 
на разове відвідування 

дитиною лабіринту



г. Винница, ул. К. Маркса, 13
тел.:  (067) 786-55-11,  (067) 739-29-39, (0432) 63-08-68.

Изготовление тормозных трубок на автомобили всех марок
Компьютерный развал-схождение

ВІКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДВЕРІ
БАЛКОННІ

КОНСТРУКЦІЇ
ЖАЛЮЗІ

Ціні від
виробника

Гарантія 5 років

тел.: (0432) 529-890
537-271, 551-008

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

Виготовлення
Монтаж

Аксесуари та комплектуючі
Ремонт мобільних телефонів
та планшетів ВСІХ брендів

· Програмне забезпечення
· Заміна дисплеїв та шлейфів
· Прошивка
· Розблокування, розлочка
· Легкий та важкий ремонт

вул. Келецька,  84
(097) 060-02-03, (093) 003-01-45

пр. Юності, 18, ТЦ  «Дастор»
(098) 278-61-77, (093) 595-75-27

vkontakte: vk.com/apple_iphone_vin

— Сауна
— Кімната відпочинку
— Готельні номери
— Паркування

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

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

Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним 

від загального постачання електроенергії
разом  з професіоналами! У нас для цього є все!

ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення 

для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В

Гелеві аккумуляторні батареї

Диагностика 
ходовой бесплатно

СТО Ремонт и реставрация ходовой
«АВТО-ШТОРМ» Гарантия 50 тыс. км

(063) 288-00-38
(067) 430-27-26

Тяги стабилизатора
на все авто

от 100 грн
20 000 кмс гарантией

от 100 грн

Приватне 
підприємство

вул. Тарногродського, 26 тел./факс: (0432) 61-02-04, 61-02-05 e-mail: isa_group@ukr.net

Виробництво, продаж
скотчу та пакувальних матеріалів

№9 (57) Вересень 2015 р.

www.vinnicya.vn.ua

Volkswagen
ГУРТОВИЙ СКЛАД ЗАПЧАСТИН

РОДИНИ
м. Вінниця, вул. Можайського, 19А
+38 (050) 384-87-84, +38 (050) 352-14-95, +38 (0432) 66-65-59 
www.autonovad.ua  e-mail: a_nova_v@mail.ru


