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ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-21-15

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

2

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ
№1   

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Понад 700
найменувань на складі.

Оперативна доставка на СТО

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

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

Запчастини
до двигунів “RABA-MAN“.

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

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

Â²Ï-ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

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

Продаж та сервіс. Гарантія 5 років

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

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

“Фольксваген”, “Опель”

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
№2  

МАСТИЛА
Scooter 4t, Moto 2t,

для бензопил
STIHL, Husgvarna

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

ÏÌÏ “Â²ÄÀÐ”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

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

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

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

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÑÒÎ
АВТОСЕРВІС. СТО

№3

Компьютерная диагностика,
чистка форсунок инжектора, 

автоэлектрик, регулировка света фар. 
Шиномонтаж, рихтовка ALU-дисков. 

Новая резина и диски

ул. Р.Скалецкого, 17
тел.: (0432) 65-90-30
моб.: (067) 148-55-12

ÌÈÍÈ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

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

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

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

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

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

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

технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А
тел.: (0432) 61-27-94
тел.: (0432) 69-62-74
e-mail: vlsignal@gmail.com

ÒÎÂ
“ÑÈÃÍÀË”
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Ремонт автомобільних
бамперів, автопластмаси.

Ремонт вантажних та легкових
автомобілів

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

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

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

сходження. Автоелектрик. Купівля-продаж авто

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

ÑÒÎ

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

заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ

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

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

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

ВЕЛО-, МОТО, БЕНЗОТЕХНІКА
№4

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

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

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

ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
№5

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

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

бесідки та інші негабаритні вантажі.

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

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

9

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ТАКСІ
№6

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
№7

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

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

Немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Металочерепиця та профнастил.
Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

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

вул.Чехова, 25, 2 поверх
тел.:(0432)69-07-08
факс:(0432)27-27-16
моб.:(067)754-54-34
www.dahkomplekt.com.ua

Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

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

“ÅÊÎËÎÐ”

Плитка тротуарна та фасадна,
поребрики, дашки,

з/б огорожі нового покоління,
вироби з бетону

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-56-78
моб.: (067) 744-70-20

“ÁÅÒÎÍ-ËÂ”
ÍÀÉØÈÐØÀ 

ÃÀÌÀ ÊÎËÜÎÐ²Â

Регіональний представник
Харківського плиточного заводу.
Керамічна плитка та сантехніка.

Магазин-склад.
Гуртова та роздрібна торгівля

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

ÒÎÂ “Â²ÍÀÒ-Ä”

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

будівельні матеріали

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

ÑÏÄ ÄÀÖÞÊ À.Â.

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
№8

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ
№9

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

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

Укладання та шліфування підлоги.
Можлива оренда шліф-машини.

Лакування підлоги.
тел.: (0432) 55-48-89
моб.: (063) 764-31-18

ÎÐÅÍÄÀ
ØË²ÔÓÂÀËÜÍÎ¯

ÌÀØÈÍÈ

Виготовлення садово-дачних будиночків. 
А також малих архітектурних

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

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

ÑÏÄ Á²ËÎÓÑ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

цтво Росії, Німеччини, Франції

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

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²

Архітектура, дизайн, будівництво.
Проектування усіх видів споруд

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

ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“Þ.ÏËßÑÎÂÈÖß”

Французькі натяжні
стелі від виробника.

Виклик замірника і консультація
безкоштовно. Гарантія 10 років.

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

ÍÀÒßÆÍ² 
ÑÒÅË²

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

« »« »

www.akvamarin.vn.ua

13

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

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

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”

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

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

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

ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

№10

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

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

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

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

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

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

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
моб.: (067) 997-19-02
моб.: (093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Козицького, 63
т./ф.: (0432) 35-60-04
e-mail: myteos@ukr.net
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Кліматична техніка:
кондиціонери, вентиляція, опалення. Сис-

теми: відеоспостереження,
контролю доступу, охоронної сигналізації, 

комп’ютерні мережі, АТС

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

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”

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

тори. Труби, фітинги, насоси.
Продаж та монтаж

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÊÎÒËÈ”

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

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

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

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

“ÊÎÌÔÎÐÒ”

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

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

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ
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Дахові котельні. Котли.
Конвектори. Колонки.

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

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

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

Броньовані двері “BIZON”, а також міжкімнат-
ні двері від провідних виробників України та 
Білорусі. Гаражні секційні ворота “Door Han”. 
Встановлення, гарантія, сервісне обслугову-

вання. Оптова та роздрібна торгівля

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

Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

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

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

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

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

Гурт та роздріб

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÒÅÌÏ”

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ
№11
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Товари високої якості.
Килими та доріжки

кращих виробників Європи

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

ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

Â²ÊÍÀ

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ. ЛІНОЛЕУМ. КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ
№12

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. РОЛЕТИ, ЖАЛЮЗІ
№13

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
та двері. Балкони “під ключ”.

Якщо вікна - то VEKA!

пр. Юності, 18,
оф. 806, ТЦ “Дастор”
тел.: (0432) 52-63-30
моб.: (067) 725-14-34

19

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Вікна, двері, балкони
з метапластику: 

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

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

Металопластикові вікна,
двері, москітнісітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”
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Євровікна
з євробрусу

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

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

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

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

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

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

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

www.rekviem.vn.ua

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
№15

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
№14

ГРАНІТ.
ЗАЛІЗОБЕТОН.

МАРМУРОВА КРИХТА. 
ДОСТАВКА

тел.: (0432) 57-14-85
моб.: (067) 702-68-83
моб.: (096) 220-17-17

ßÊ²ÑÍ²
ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍ²
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ
Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ
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Виготовлення обладнання
ТП, КТП, панелів КСО, ЩО, ВРУ,
щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

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

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

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

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

Пам’ятники
будь-якої складності.

Художня та різна робота.
Доставка та встановлення

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

ÃÐÀÍ²ÒÍ² ÒÀ 
ÌÀÐÌÓÐÎÂ² 

ÂÈÐÎÁÈ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
№16

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

вимикачі промислові, реле.

пров. Щорса, 14А, 
офіс 301
тел.: (0432) 55-38-57
e-mail: kec_22@mail.ru

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

ПОСТАВКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
MOELLER, WEIDMULLER, EUROPOWER,

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

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

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

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”Ö ÅÍÅÐÃÎÎÁË

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

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

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com
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Металопрокат в асортименті
та вироби з нього. Виробниче обладнання. 

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

Труби газопровідні, профільні, меблеві

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

ÔÎÏ ÍÀÓÊ Â.ª.

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

штовний. Якість гарантовано!

тел.: (0432) 26-80-70
моб.: (067) 261-98-64ÏÏ ÂÀÊÓËÀ

Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

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

тел.: (0432) 52-88-22
www.remcentr.vinnitsa.com 
e-mail: rspgoravs@gmail.com

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА
№18

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ
№17

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”
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ВТОРИННА СИРОВИНА
№19

Закуповуємо вторсировину: макулату-
ру, склобій, полімерні відходи (стрейч, 
поліетиленову плівку), пет-пляшку, ПВХ, 
мішки, акумулятори (відпрацьовані). 

Приймальні пункти по місту

вул. Ватутіна, 19
тел.: (0432) 57-74-37
моб.: (096) 520-29-10
моб.: (093) 556-27-41
з 800 до 1700

ліц. АВ №361233 від 20.06.2007

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
РЕМОНТ МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

№20

КОРПУСНІ МЕБЛІ
на замовлення.

Офісні та домашні
м. Вінниця
моб.: (067) 26-26-131

ÌÅÁË²
ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß



24

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

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

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

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

ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

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

Меблі на замовлення від виробника: 
кухні, кухонні уголки,

столи, шафи-купе, вітальні.
Меблі виробництва:

України, Польщі, Туреччини

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

ÌÅÁË²
“ÃÅÐÌÅÑ”

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”

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

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

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

ÏÏ ÓÌÀÍÅÖÜ

Меблеві тканини, 
шкірозамінник, автотканини. 

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

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

ÌÅÁËÅÂ² ÒÊÀÍÈÍÈ

“ÏÀÐÒÍÅÐ+”

Меблі
за індивідуальними

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

25

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Біопрепарати для вигрібних ям

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

“ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ”

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
№21

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
№22

27

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Ковдри, подушки,
постільна білизна, рушники.

Товари високої якості
кращих виробників Європи

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

Житомирське 
шкіряне взуття від виробника. 

Для жінок і чоловіків.
ТОРГІВЛЯ НА ВИПЛАТУ.

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

Сонцезахисні окуляри.
Головні убори. Парасольки. Новорічні 

гірлянди. Рукавички. Гаманці

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

ÎÊÓËßÐÈ. 
ÏÀÐÀÑÎË². 

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÈ

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ. ТЕКСТИЛЬ
№23

Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.

Взуття для пляжу фірми “КІТО”.
Гарна якість за розумну ціну!!!

ТЦ “Жовтень”,
2 пов., бутік №2-8
ТЦ “4 Сезона”,
2 пов., бутік №29
моб.: (067) 954-70-03

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

Сумки,
кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

29

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Âñå äëÿ âèøèâêè. Âèãîòîâëåííÿ ðàìîê.

ХОББІ ТА РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ
№24
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„Óí³âåðñàëüíèé
àòëåòè÷íèé
êîìïëåêñ”

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

СПОРТИВНІ ТОВАРИ
№25

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ
№26

31

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

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

спеціальна програма для пенсіонерів

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

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂ²Ò

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
№27
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО
№28

Сейфи для зброї.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

“ÑÅÉÔ ÒÀ ÑÅÉÔ”

33

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
№29

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

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

Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

Оренда будинків та квартир.
Купівля-продаж житла

та комерційної нерухомості.
Повний юридичний супровід угод.

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

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

НЕРУХОМІСТЬ
№30
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Все виды операций с недвижимостью.
Покупка, продажа, аренда посуточно
и на длительный срок квартир, домов, 
комнат. Бесплатная консультация.

Ваш комфорт - наша забота!

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

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

спеціалізованим училищем. Газ, світло. 
Документи на руках.

моб.: (096) 848-77-42
ÏÐÎÄÀÌ
Ä²ËßÍÊÓ

Ñ.ßÊÓØÈÍÖ²

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
Ä²ËßÍÊÓ

Ñ.ËÀÒÀÍÖ²

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

35

УЧБОВІ ЗАКЛАДИ. ШКОЛИ ТАНЦІВ. 
№31

Проводимо набір
дорослих та дитячих груп.
Замовлення шоу-програм

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

ØÊÎËÀ
ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÞ

“ÀËÜÔÀÐÀØ”
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ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

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

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

мы ответим на них!

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

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ

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

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

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

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

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

РОБОТА
№33

Запрошуємо на роботу в охоронну 
фірму. Вахтовий метод роботи (7, 14, 30 
діб). Чоловіки (віком від 18 до 50 років). 

Жінки (віком від 20 до 40 років).
З/п від 1800грн.

вул. Червоних Курсантів, 1
тел.: (0432) 27-10-75
моб.: (050) 381-61-74
моб.: (067) 145-23-54

“ÅËÜÁÀ-²ÍÂÅÑÒ”

АВТОШКОЛИ
№32

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Если ты хочешь иметь то, чего никогда не 
имел, - начни делать то, что никогда не 

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

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

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

ÊÀÄÐÎÂÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ

Заробляйте на фінансових ринках 
інтернет-трейдингом. Навчання початкове 

та спецкурси, відкриття рахунків,
підтримка, клуб

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

tian De.
Приглашаем на работу.

Полная занятость и достойный зароботок. 
Гиппоалергенная тибетская косметика

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

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

та інші види страхування

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

ÇÀÒ ÑÒÐÀÕÎÂÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß 

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
№34

ФІНАНСИ
№35

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

відкриття рахунків, підтримка, клуб.

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

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ
№36

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

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

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

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”
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Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”

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

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

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

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

чих органах та органах прокуратури.

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

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ

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

вному, Вищому спеціалізованому та ін.
Існує пільгова система.

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ. НОТАРІУСИ
№37

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

усні консультації. Інші юридичні послуги

вул. 50-річчя Перемоги, 25
тел.: (0432) 69-32-14
моб.: (067) 934-98-93

свідоцтво №588 від 26.05.08

ÀÄÂÎÊÀÒ

ÂËÀÑÞÊ
²ÃÎÐ ÒÈÌÎÔ²ÉÎÂÈ×

ÄÎÂIÄÍÈÊ

òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

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

Працюємо без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85
тел./факс: (0432) 56-26-79
моб.: (097) 943-52-68

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Вінницький районний нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних дій.
Юридичні консультації.

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÌÀÐÓÍÜÊÎ

ÎËÜÃÀ ÃÐÈÃÎÐ²ÂÍÀ

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÒÊÀ×ÓÊ Ì.Â.

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ,
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ

ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

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

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ. САНАТОРІЇ
№38

АТЕЛЬЄ
№39

Виготовлення всіх видів одягу. Ремонт одягу 
будь-якої складності. Ремонт шкіряних та хутряних 

виробів. Комп’ютерна та ручна вишивка.
Пошиття корпоративного одягу. Оздоблення 
бісером та камінням. Вишивка логотипів.

Пошиття карнавальних костюмів.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

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

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

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄßÃÓ

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

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

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”

Пошиття та ремонт одягу
з тканини, шкіри та хутра.

Зміна дизайну. Реставрація шуб.
Завжди раді вас бачити!

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

ÀÒÅËÜª
“ÄÅËÀÉÒ”

Якісний ремонт всіх видів одягу.
Ремонт взуття.

Вставка “молний” до сумок.
Масовий пошив одягу!!!

моб.: (067) 602-22-93
ÏÎØÈÂ

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

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ
№41

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ
№40

43

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і пледів

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

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ
“ÀÊÂÀ-ÑÒÈËÜ”

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

Встановлення СНПЧ
та заправка катриджів.

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

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

Ремонт телевідеотехніки,
моніторів LCD.

Швидко, якісно, гарантія.
Телевізори б/в

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

ÔÎÏ
ÁÓÐÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КОМП’ЮТЕРНОЇ
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

№42

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН
№43
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

Çàïðàâêà òà
â³äíîâëåííÿ
ñòðóéíèõ
êàðòðèäæ³â

Êñåðîêîï³ÿ òà ðîçäðóê òåêñòó

”COMPIX”

КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№44

45

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Мобільні телефони б/в.
Запчастини.

Розборка телефонів, ремонт

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

“ÌÎÁ²ÑÂ²Ò”

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

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

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

МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ. ЗВ’ЯЗОК
№45

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

Різноманітні електронні ваги.
Послуги з впровадження, гарантійного та 

сервісного обслуговування.
Модернізація механічних автомобільних 

ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ

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

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

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

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß 
ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÈÕ 

ÀÍÒÅÍ

47

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

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

палітурні роботи та ін.

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

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

Зовнішня реклама
будь-якої
складності

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

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

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

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

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
№47
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ
№48

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ
№49

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

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

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

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

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

49

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
№50



50

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

Художественное фото.
Семейная и свадебная фотография. 

Изготовление фотокартин под живопись. 
Все виды фотоуслуг

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

“ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß”

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

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

ÂÅÑ²ËÜÍÅ ÔÎÒÎ
Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
№51

Професійна фотозйомка
урочистих подій. Студійна фотосесія.

Дитяче та сімейне фото.
Виготовлення віньєток.

вул. Келецька, 19
тел.: (0432) 43-45-81
моб.: (097) 47-666-54

ÔÎÒÎÀÒÅËÜª
Ê-19

51

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ
№52

53

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Спецефекти

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

ФЕЄРВЕРКИ
№54

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. МУЗИКА
№53

Проведення
та музичне обслуговування
будь-яких урочистих подій.

Послуги естрадно-духового оркестру.

тел.: (0432) 52-67-78
моб.: (067) 782-10-17
моб.: (067) 215-20-24
моб.: (096) 513-96-17

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

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
№55

55

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Îðåíäà
âåñ³ëüíèõ àâòîìîá³ë³â

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№56
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

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

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”

САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ
№58

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

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

AVON, 
FABERLIC, 
ORIFLAME

КОСМЕТИКА. ПАРФЮМЕРІЯ
№57

57

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

Дві затишні зали на 80 і 20 чол. Щодня жива музика. 
Супутникове TV для вболівальників, більярд. Запро-
шуємо для відзначення свят, урочистих подій, кор-
поративів та весіль. Кондитерський цех виготовляє 
торти та тістечка на замовлення. Комплексні обіди.

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

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

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

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

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

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
“ÁÓËÜÂÀÐ”

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ПІЦЕРІЇ
№59
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

59

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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

Пропонуємо
зручні готельні номери класу

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 

Çàïðîøóºìî äëÿ â³äçíà÷åííÿ ñâÿò,
óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â. Óêðà¿íñüêà êóõíÿ,

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

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

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

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

ГОТЕЛІ
№60

Сауна.
Кімната відпочинку. Готельні номери. 

Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

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

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

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

¯ÄÀËÜÍß
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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



62

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

Àêâà —ñòèëüÀêâà —ñòèëü

Оздоровчий комплекс.
Інфрачервоні кабіни, парові кабіни. 

Кімнати термічної дії, солярій, басейни з 
водними атракціонами.

SPA-басейни. Завжди раді Вас бачити!!!

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

ÑÀÓÍÀ “Í²ÀÃÀÐÀ”ÓÍÀ Í²ÀÃÀÃÀÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÀÐ

САУНИ. ЛАЗНІ
№61
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Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві 
грижі, остеопороз, викривлення хребта, 
біль в суглобах, післяпологовий біль, 
біль куприка, аритсії. Реабілітація після 
оперативних втручань на хребті та травм

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

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

консультації. Гарантійне обслуговування

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ. СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
№62
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АПТЕКИ. МЕДИЧНІ ТОВАРИ. ОПТИКА
№64

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

путей наладить с ним отношения.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
№63
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Хірургія. Профілактика. Лікування. 
Консультація по догляду та утриманню 

тварин. Надання ветеринарної
допомоги у Вас на дому

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
Ë²ÊÀÐÍß

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
№65

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

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ. ІГРАШКИ
№66
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Іграшки,
канцтовари,
піротехніка.

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

вул. Некрасова, 69
склад №1
тел.: (0432) 27-25-90
моб.: (067) 430-35-40
моб.: (097) 354-64-14
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У житті українського народу й української 
держави 28 червня 1996 року сталася історична подія –  
в результаті тривалого, напруженого і багатогранного 
процесу була прийнята Конституція України. 
Прийняття Конституції – надзвичайно важливий, проте 
лише початковий етап конституційного регулювання, 
спрямованого на дотримання і захист прав та свобод 
людини й громадянина. За ним настав не менш 
складний і тривалий етап реалізації положень нового 
Основного Закону.

Конституція поставила перед державою і 
суспільством нагальну проблему реформування усіх 
гілок державної влади саме в напрямку реального 
забезпечення не лише конституційних, а й тих прав, 
свобод, законних інтересів людини, які містяться в 
міжнародно-правових актах.

Як відомо, на Міністерство юстиції України 
покладено завдання організації здійснення державної 
правової політики. Система Міністерства  юстиції 
України  хоч безпосередньо і є органом державної 
виконавчої  влади, але тісно взаємопов’язана із судовою 
і законодавчою гілками влади. 

Вже більше 13 років діють районні 
управління юстиції, які виконують легалізацію 
об’єднань громадян, забезпечують роботу нотаріату, 
відділів ДРАЦС, ДВС, здійснюють правову освіту 
населення і правову роботу, виконують правову 
експертизу нормативно-правових актів, здебільшого це 
розпорядження райдержадміністрації. 

Але Конституція України диктує й істотне 
реформування системи судового захисту прав людини.

Визначивши головним обов’язком держави 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини, 
Конституція істотно змінила роль і місце суду в системі 
державних органів, поширила його юрисдикцію на 
всі правовідносини у державі  та закріпила основні 
засади судочинства в умовах здійснення правосуддя 
незалежним судом. Дуже важливим положенням 

Основного Закону є те, що його норми є нормами 
прямої дії. Тепер кожен може звертатись до суду за 
захистом конституційних прав безпосередньо на 
підставі Конституції.

Але Конституція України значно розширила 
коло органів, що покликані захищати права людини, 
вдосконалила сам механізм правозахисту. 

Згідно з Конституцією та Законом України 
«Про Конституційний Суд України», органом 
Конституційної юрисдикції є Конституційний Суд 
України. Основними його функціями є вирішення 
питань про відповідність законів України, інших 
правових актів Конституції України, офіційне 
тлумачення Конституції України і законів України, 
розгляд Конституційних подань та конституційних 
звернень. Зі зверненнями до Конституційного суду 
можуть звертатись усі юридичні та фізичні особи. 

З ратифікацією в 1997 році Європейської 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
наша країна стала членом Ради Європи, що передбачає 
визначення юрисдикції Європейського суду з прав 
людини. Тепер кожен, чиє гарантоване Європейською 
конвенцією право порушено, після використання всіх 
внутрішньодержавних засобів правового захисту може 
звернутись до Європейського суду.

Конституція та інші закони зобов’язують 
і дають реальну можливість на національному рівні 
вирішити проблеми наших громадян.

Конституція передбачає і парламентський 
контроль за дотриманням прав і свобод людини. Це 
інститут Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини. Захистом Уповноваженого вже 
скористались тисячі наших громадян. 

Одним із основних гарантованих 
Конституцією прав є право на правову допомогу.

Сьогодні нашій державі як повітря необхідна 
інформаційна насиченість правозахисного поля, що є 
гарантією незворотності позитивних змін в Україні.

Конституція гарантує кожному право знати 
свої права й обов’язки.

Чимало зроблено управлінням юстиції, щоб 
Конституція, інше законодавство стали зрозумілими 
для наших громадян. Це і напрацювання методичних 
матеріалів, і безпосередня участь у правоосвітніх 
заходах, і надання організаційної та методичної 
допомоги установам, підприємствам, організаціям, 
органам місцевого самоврядування.

 Районне управління юстиції вітає жителів 
Вінницького району з визначним державним святом - 
Днем Конституції України!

Борис Новаківський,
начальник Вінницького районного 

управління юстиції
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Переважне право купівлі майна 
застосовується в основному до відносин з 
купівлі-продажу частки у спільній власності 
на майно. Учасник спільної власності вправі 
реалізовувати свою частку. У цьому випадку 
він з відносин спільної власності вибуває і 
заміняється іншою особою - набувачем частки.

Надання співвласникам права 
переважної купівлі зумовлено визнанням 
пріоритету співвласників перед іншими особами 
в придбанні відчужуваної частки.

Відповідно до ст. 362 ЦК України, при 
продажу частки у спільній власності особі, 
яка не є співвласником, решта її учасників має 
право переважної купівлі частки, що продається, 
за ціною, за якою вона продається, і на інших 
рівних умовах, крім продажу з прилюдних 
(публічних) торгів. Отже, зміст цього права 
полягає в тому, що перш ніж продати частку 
особі, учасник спільної власності зобов’язаний 
запропонувати купити її за тією самою ціною 
і на тих самих умовах іншим співвласникам. 
Останні не можуть заборонити її продаж взагалі. 
Вони вправі лише купити її переважно перед 
іншими, сторонніми покупцями.

Право переважної купівлі частки не 
застосовується при відчуженні частки шляхом 
укладення договорів дарування, міни, воно 
також не поширюється на об’єкти одноособової 
власності. Оскільки з виділенням учаснику 
спільної власності його частки в натурі спільна 
власність на неї припиняється, решта учасників 
спільної власності втрачає право переважної 
купівлі цієї частки. Це стосується як спільної 
часткової власності на будинок, так й іншого 
спільного майна, щодо якого можливе реальне 
виділення частки.

Законом установлено умови здійснення 
співвласниками права переважної купівлі 
та наслідки їх недодержання. Для здіснення 
цього права продавець зобов’язаний письмово 
повідомити решту співвласників про намір 
продати свою частку сторонній особі, вказавши 
ціну та інші умови договору. Якщо вони 
відмовляються від здіснення права переважної 

купівлі або не здійснять свого права (тобто 
шляхом заяви про відмову від покупки) щодо 
нерухомого майна - протягом місяця, а щодо 
іншого рухомого майна - протягом 10-ти днів 
із дня одержання повідомлення, продавець має 
право продати свою частку будь-якій особі.

Співвласники можуть відмовитися 
від придбання відчужуваної частки і раніше 
вказаних строків. Відповідно співвласник-
продавець має право реалізувати свою 
частку у спільному майні стороннім особам з 
моменту такої відмови. У випадку, якщо кілька 
співвласників виявляють бажання придбати 
частку у спільній власності, продавець має 
право вибору покупця з числа співвласників.

У разі порушення права співвласників на 
переважну купівлю частки будь-який з них може 
звернутися за його захистом До суду з позовом 
про переведення на позивача прав набувача 
за спірним правочином купівлі-продажу 
відчужуваної частки. Незгода співвласників 
із запропонованими продавцем умовами має 
прирівнюватися до відмови реалізувати своє 
право переважної купівлі.

Позовна давність для справ цієї категорії 
становить один рік, який починає спливати з 
часу, коли учасник спільної власності довідався 
або повинен буде довідатися про порушення 
його права на переважну купівлю частки (ст. 362 
ЦК України). Вказаний строк є строком позовної 
давності й обчислюється з дня, коли позивач  
довідався або повинен був довідатися про 
укладання правочину. Отже, право переважної 
купівлі частки у спільній власності покликане 
гарантувати захист прав співвласників шляхом 
обмеження можливості придбання частки в 
спільній власності сторонніми особами.

Марина Владиленівна Ткачук,
приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу
(вул. 50-річчя Перемоги, 37, тел.: 

(0432) 27-66-62)

ПРАВО ПЕРЕВАЖНОЇ КУПІВЛІ 
ЧАСТКИ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
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У переважній більшості західних 
країн молоді люди перед шлюбом 
обов’язково укладають шлюбний договір. 

У нашій державі ця практика ще 
тільки набирає обертів. Причиною цього 
є різного роду забобони та пережитки 
минулого. Піднімати це питання перед 
шлюбом вважається неетичним і свідчить 
про відсутність кохання між подружжям. 
Але, як свідчить практика, це не так, бо 
значно більше конфліктів виникає саме 
через поділ обов’язків та майна у подружжя. 
Хоча усі ці моменти досить просто 
регулюються шляхом укладання шлюбного 
договору, правом на користування 
ним мають будь-які громадяни нашої 
держави. Цей документ регулює лише 
майнові відносини всередині сім’ї та не 
може регулювати особисті стосунки між 
чоловіком та дружиною або між ними та 
дітьми. Він має силу лише у письмовому 
вигляді, засвідчений нотаріально та в день 
шлюбу.

У даному документі ми визначаємо 
майно, яке дружина або чоловік передають 
на спільні потреби сім’ї, та майно, яке 
належить кожному членові сім’ї. Якщо 
у зв’язку із укладанням шлюбу один із 
подружжя вселяється у приміщення, 

що належить іншому, то тут ми можемо 
визначити порядок користування та в разі 
розірвання шлюбу питання звільнення 
житлової площі. Інколи чоловіки бажають 

визначити умови, розмір та строки виплати 
аліментів або можливість припинення права 
на утримання одного з подружжя у зв’язку 
із одержанням ним майнової компенсації. 
Також при бажанні зазначається строк дії 
та тривалості окремих прав та обов’язків. 
Якщо ж один із подружжя має бажання 
розірвати цей договір, то це можна зробити 
лише в судовому порядку, одностороння 
відмова не допускається.

Тож краще вирішувати всі свої 
спірні питання сучасними цивілізованими 
методами. Тоді ви зможете позбавитись 
безлічі неприємних моментів як під час 
шлюбу, так і в разі його розірвання. І не 
потрібно соромитись загальноєвропейської 
тенденції правового регулювання шлюбних 
відносин.

Ігор Тимофійович Власюк,
адвокат,

м. Вінниця,
вул. 50-річчя Перемоги, 25/4;

тел.: (0432) 69-32-14; (067) 934-98-93

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

У переважній більшості
західних країн

молоді люди перед шлюбом 
обов’язково укладають

шлюбний договір. 
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Нотаріус посвідчує  заповіт,  який  
написаний  заповідачем власноручно або за 

допомогою загальноприйнятих технічних засобів. 
Нотаріус може на прохання особи записати 
заповіт з її слів власноручно або за допомогою 
загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі 
заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем 
і підписаний ним. На  бажання  заповідача його 
заповіт може бути посвідчений при свідках. Якщо 
заповідач  через  фізичні  вади  не  може  сам 
прочитати заповіт,  присутність не менш як двох 
свідків при посвідченні заповіту є обов’язковою. 
Свідками  можуть  бути  лише  особи  з  повною   
цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками 
нотаріус або інша посадова,  службова особа, яка 
посвідчує заповіт; спадкоємці за заповітом; члени 
сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; 
особи, які не можуть прочитати або підписати 
заповіт. Свідки, при яких посвідчено заповіт, 
зачитують його вголос та ставлять свої підписи на 
ньому. У текст заповіту заносяться відомості про 
особу свідків. 

Нотаріус може посвідчити заповіт без 
ознайомлення з його змістом. Такий заповіт 
називається секретним. Особа,  яка  склала  
секретний  заповіт,  подає   його   в заклеєному  
конверті  нотаріусові.  На  конверті  має  бути 
підпис заповідача. Нотаріус ставить  на  конверті  
свій  посвідчувальний  напис, скріплює  печаткою 
і в присутності заповідача поміщає його в інший 
конверт та опечатує. Одержавши  інформацію  
про  відкриття  спадщини,  нотаріус призначає  
день  оголошення  змісту заповіту.  Про день 
оголошення заповіту він повідомляє членів сім’ї та 
родичів спадкодавця,  якщо їхнє місце проживання 

йому відоме,  або робить про це повідомлення 
в друкованих засобах масової інформації. У  
присутності  заінтересованих  осіб  та   двох   свідків 
нотаріус   відкриває  конверт,  у  якому  зберігався  
заповіт,  та оголошує його зміст. Про  оголошення  
заповіту   складається   протокол,   який підписують 
нотаріус та свідки.  У протоколі записується весь 
зміст заповіту.

Якщо  у  населеному пункті немає 
нотаріуса, заповіт, крім секретного,  може  бути  
посвідчений уповноваженою на це посадовою 
особою відповідного органу місцевого 
самоврядування. Заповіт особи,  яка  перебуває  
на  лікуванні  у  лікарні, госпіталі,  іншому 
стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також 
особи, яка проживає в будинку для осіб похилого 
віку та інвалідів, може   бути  посвідчений  головним  
лікарем,  його  заступником  з медичної частини 
або черговим  лікарем  цієї  лікарні,  госпіталю, 
іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, 
а також начальником госпіталю,  директором  або  
головним  лікарем  будинку  для  осіб похилого 
віку та інвалідів. Заповіт   особи,   яка   перебуває  
під  час  плавання  на морському,  річковому 
судні,  що ходить під прапором України, може 
бути посвідчений капітаном цього судна. Заповіт   
особи,  яка  перебуває  у  пошуковій  або  іншій 
експедиції, може бути посвідчений начальником 
цієї експедиції. Заповіт  військовослужбовця,  а   в   
пунктах   дислокації військових   частин,   з’єднань,   
установ,   військово-навчальних закладів, де немає 
нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, 
також   заповіт   працівника,  члена  його  сім’ї  
і  члена  сім’ї військовослужбовця  може бути 
посвідчений командиром (начальником) цих 
частини, з’єднання, установи або закладу. Заповіт  
особи,  яка  тримається  в  установі  виконання 
покарань, може бути посвідчений начальником 
такої установи. Заповіт  особи, яка тримається 
у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений 
начальником слідчого ізолятора.

Для посвідчення заповіту необхідно мати 
при собі оригінал паспорту, ідентифікаційний 
код, знати прізвище, ім’я, по батькові бажаного 
спадкоємця. 

 Дмитро Валерійович Кривцов,
приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу, магістр права
(м. Вінниця, вул. Театральна, 40(38),

тел. 676987, +380674306441)

ХТО МОЖЕ ПОСВІДЧИТИ ЗАПОВІТ
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Саме під таким 
гаслом 23 травня відбулися 
у Вінниці громадські 
збори, організовані 
обласною організацією ВО 
“Свобода” для створення 
ініціативної групи з 
підготовки проведення 
В с е у к р а ї н с ь к о г о 
референдуму із ухвалення 
Закону України “Про 
землю”. Учасників заходів 
реєстрували за наявності 

паспортів, після чого вони отримували право брати участь у голосуванні. 
Зокрема, і щодо запропонованого”Свободою” на референдумі проекту 
Закону “Про землю”.

Пропоную читачам, які з тих чи інших причин не могли взяти 
участь у зборах, ознайомитися з цим документом.

Олекса Славин,
член НСЖУ, учасник зборів

ÑÊÀÆÈ: “Í² — ÏÐÎÄÀÆÓ ÇÅÌË²!”

Закон України «Про землю»
Проект

Цей Закон визначає порядок забезпечення конституційного положення про землю 
як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, а 
також право володіння землями сільськогосподарського призначення та право власності 
на інші землі.

Стаття 1. Загальні положення
І. Землі сільськогосподарського призначення в Україні є об’єктами права власності 

Українського народу.
Стаття 2. Продаж земель сільськогосподарського призначення
1.  Продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні - заборонений.
2. Особи, які законним способом набули право власності на сільськогосподарські 

угіддя під час розпаювання, можуть продавати такі земельні ділянки виключно державі.
3.  Від імені держави такі права здійснює спеціально створений Державний 
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Земельний Банк.
4.  Право власності на земельні ділянки, набуте внаслідок складання боргових 

розписок, не визнається.
5. Угоди (у тому числі довіреності, розписки) або іншим способом відчуження 

земельних ділянок та земельних часток (паїв) в частині їх купівлі-продажу та іншим 
способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх підписання 
(посвідчення).

Стаття 3. Право користування землями сільськогосподарського призначення
1.  Землі сільськогосподарського призначення можуть надавати українським 

громадянам та створеним ними фермерським господарствам у довгострокове володіння із 
правом родинного успадкування. Від імені держави зазначені права здійснюють сільські, 
селищні, міські громади.

2.У випадку використання наданих земель сільськогосподарського призначення 
та/або в разі погіршення їхньої продуктивності, право володіння припиняється на підставі 
Закону за рішенням місцевої громади.

Стаття 4. Право власності на земельні ділянки
1. Громадяни та юридичні особи мають право власності лише на присадибні 

ділянки, а також на ділянки, що перебувають під житловими будинками та іншою 
нерухомістю.

2. Набуття землі у власність іноземними громадянами та юридичними особами, а 
також особами без громадянства забороняється.

Стаття 5. Зміна цільового призначення сільськогосподарських земель
1. Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення 

заборонена, за винятком державних потреб. Винні у порушенні зазначеної заборони 
притягуються до кримінальної відповідальності.

2. У разі використання земель сільськогосподарського призначення не за 
призначенням, право власності на такі ділянки, а також право володіння ними 
припиняється, а земля вилучається у державну власність.

3.  Порядок та процедури припинення права власності та права володіння 
земельними ділянками, а також порядок вилучення землі визначається окремим 
Законом.

Стаття 6. Контроль за виконанням цього Закону
Для здійснення контролю за виконанням положень цього Закону в Державному 

комітеті земельних ресурсів створюється відділ внутрішнього розслідування.
Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня проведення всеукраїнського референдуму, що 

відбувається за народною ініціативою.
2.  Закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють обіг земель, у 

тому числі сільськогосподарського призначення, повинні ухвалюватися на підставі цього 
Закону та відповідати йому.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня ухвалення цього 
Закону провести повну інвентаризацію усіх земельних ділянок в Україні та оприлюднити 
усю інформацію в Єдиному державному земельному кадастрі.
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Служба дільничних інспекторів міліції — одна 
з найстаріших у системі МВС. За час свого існування 
вона заслужила високий авторитет серед населення й 
особового складу органів внутрішніх справ. Можна 
сказати, що інститут дільничних інспекторів несе 
службу цілодобово, адже якщо у когось трапляється 
лихо, то людина, не зважаючи на пору доби, будній чи 
святковий день, у першу чергу, звертається до свого 
дільничного інспектора. І він не вправі відмовити у 
допомозі, адже оперативне та належне реагування 
дільничними на кожен антисоціальний прояв є 
запорукою зростання довіри населення до органів 
внутрішніх справ у цілому. А чим більше довіри до 
міліції, тим більше поваги до влади й усієї держави.

Дільничні інспектори – це ті люди, які 
щодня змушені тримати руку на пульсі подій, бути 
у курсі життя кожної родини, знати деталі сімейних 
трагедій, характерів та стосунків. Справедливо оцінити 
значення роботи дільничних інспекторів можуть, 
перш за все ті, люди, які безпосередньо стикалися з 
їхньою роботою й отримали допомогу. Працівники 
міліції громадської безпеки завжди були уособленням 
органів внутрішніх справ в очах людей. Мабуть-таки, 
недарма кажуть, що адміністративна дільниця – це 
свого роду міліція в мініатюрі. Якщо ознайомитися з 
функціональними обов’язками дільничного інспектора, 

можна переконатися, що ця категорія співробітників 
міліції без діла не залишиться ніколи. Надто 
важливою і багатогранною є діяльність дільничних. 
Розкриття злочинів, профілактика правопорушень, 
всебічна правова допомога громадянам, звязок з 
громадськістю — це лише найголовніші напрямки 
в їхній роботі. Дільничний повинен постійно стояти 
на варті закону та правопорядку, відновлювати 
справедливість, забезпечувати людям спокій, 
упевненість у завтрашньому дні. Цей тернистий 
шлях вибирають найбільш стійкі та вірні своєму 
покликанню люди. Саме дільничні інспектори 

міліції найбільше контактують з населенням, відтак, 
зрозуміло, є своєрідним обличчям всієї міліції. При 
призначенні на посади дільничних інспекторів міліції 
враховують не тільки ділові якості кандидата, але і 
його чисто людську характеристику: організаторські 
здібності, інтелект, уміння спілкуватися з різними 
категоріями людей, бажання самоудосконалюватись. 
Отже, на даний час сучасний дільничний інспектор 
міліції повинен бути універсалом, тобто і детективом, 
і експертом, і економістом, і психологом, а іноді навіть 
і психіатром - все залежить від ситуації. То хто ж, як 
не він, має підтримувати звязок з населенням, бути, 
так би мовити, «народним міліціонером»? Та й люди 
повинні бачити в дільничному партнера, помічника, 
до якого можна звернутися за допомогою чи порадою, 
адже головне для дільничного - жити повсякденними 
турботами людей.

Упродовж травня поточного року відбулися 
звіти перед населенням дільничних інспекторів 
міліції Староміського райвідділу Вінницького 
міського управління УМВС України у Вінницькій 
області. Ці зустрічі відбувалися переважно на 
зборах квартальних комітетів, бо ж район має свою 
особливість. Більшість території обслуговування – це 
приватний сектор. Мешканці змогли висловити свої 
проблеми дільничним, запитати поради у питаннях 
повсякденного життя. Вислухати людину, розібратися 
в суті її проблеми, надати кваліфіковану допомогу – 
прямий обов’язок дільничного. Але це досягається не 
лише професіоналізмом, а й особистими людськими 
якостями: порядністю, чуйністю, доброзичливістю, 
бажанням допомагати людям.

Багато років саме завдяки цим працівникам 
міліції розкривається майже кожен третій злочин у 
державі. Тому впевнено можна сказати: дільничний 
не має стати - він був, є і буде центральною фігурою 
в системі забезпечення громадського порядку й 
законності в суспільстві. Аж ніяк не хочеться образити 
інші відомства, але під кожним гаслом про рятівника, 
помічника людей можна сміливо ставити слова 
«дільничний інспектор міліції». А скільки прикладів, 
коли ці працівники міліції дійсно рятували людей, які 
опинялись у надзвичайних ситуаціях: постраждали від 
пожежі, потопали, заблукали в лісі!

Особливий акцент у роботі дільничного, 
звичайно, на профілактиці правопорушень та на 
співпраці з населенням. Дільничний інспектор міліції 
– досить вагома постать у правоохоронній структурі 
держави. Він перебуває найближче до населення. 
Через нього значною мірою реалізується державна 
політика в правоохоронній сфері. Йому, на відміну від 
інших співробітників органів внутрішніх справ (які 
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вирішують, як правило, лише вузькопрофільні завдання 
по своїх лініях та закріплених напрямках), притаманні 
широкий спектр і різноманітність діяльності.

Сьогодні до роботи дільничного інспектора 
міліції існують суворі вимоги як з боку керівництва 
ОВС, так і населення. На першому плані для дільничного 
інспектора залишається проведення профілактичної 
роботи, яка полягає в забезпеченні контролю за такими 
категоріями громадян, як особи, що перебувають під 
адміністративним наглядом, раніше судимі, засуджені 
умовно, які допускають насильство в сімї , батьки, 
що негативно впливають на виховання дітей, пяниці, 
наркомани, психічно хворі люди, тобто ті, від яких 
можна щохвилини чекати «сюрпризів».

На виконання відповідних вказівок та 
розпоряджень керівництва МВС та ГУМВС України 
дільничний інспектор міліції повинен відвідати кожне 
помешкання громадян, яке знаходиться на території 

його обслуговування, вручити візитку та заповнити 
відповідну картку на домоволодіння з метою повної 
обізнаності щодо населення, яке в ньому мешкає 
та надання практичної допомоги особам, які її 
потребують. Сьогоднішнім дільничним випало нести 
службу в нелегкий період становлення нашої держави, 
втілення в життя курсу на захист конституційних 
засад, законних прав та інтересів громадян і безумовне 
поновлення їх у разі порушення. Тому не матеріальні 
блага, а довіра та щира вдячність громадян є найвищою 
оцінкою діяльності дільничних інспекторів міліції. 
Коли всі ми дійсно зрозуміємо, що злочинність 
можна подолати лише гуртом, що боротьба з нею 
не лише справа правоохоронних органів, а й кожної 
добропорядної людини, тоді нас не лякатимуть ніякі 
перешкоди на шляху до нормального, гідного життя.

Підготував Сергій Ольховенко,
член НСЖУ

Владислав Степанюк, Олег Сергієнко та 
Олександр Сай, не зважаючи на юний вік і різний 
стаж у спортивній секції з кікбоксингу, вже беруть 
участь у доволі престижних змаганнях. Так, зокрема, 

у відкритому чемпіонаті Вінниці з цього виду 
спорту, що пройшов нещодавно в залі для занять 
боксом стадіону “Локомотив”, де, крім вінничан, 
змагались також юні та дорослі спортсмени з 
Тульчина, Бара, Калинівки, Ковеля, Житомира, 
Хмельницького. Звичайно, наші хлопці мірялися 

силою з суперниками своєї вікової категорії. Варто 
зазначити, що серед вболівальників було чимало 
батьків юних спортсменів.

Хочу, щоб син ріс здоровим і став 
справжнім чоловіком,- зазначив Олег Васильович, 
батько Сашка. - Він спочатку ходив на плавання, 
тепер тренує свої навики в ударному виді спорту. 
Хочу сказати, що навчанню це не заважає. Син 
учиться відмінно. Ось і бабуся Галина приїхала з 
Широкої Греблі вболівати за онука.

Владислав займається кікбоксингом вже 
два роки. А ще, як розповів його батько Володимир 
Вікторович, музикою, а також поглибленим 
вивченням іноземних мов. Звичайно, встигає і в 
школі не пасти задніх.

- Співпрацюємо з Вінницьким міським 
спорткомітетом, - розповідає тренер Василь 
Васильович Музика, - і на сьогодні маємо 
можливість тренувати дітей і молодь у мережі 
спортзалів навчальних закладів. Приймаємо дітей з 
шестирічного віку — тоді є перспектива, що за роки 
навчання в школі вони зможуть вийти на серйозний 
рівень і , можливо, представлятимуть Україну 
на міжнародній арені. Безумовно, проводимо 
відповідну виховну роботу, погане навчання в школі 
не вітається. Тренування відбуваються 3-4 рази на 
тиждень.

Насамкінець залишається зауважити: добре, 
що є такі люди, як  Василь Васильович, які день у 
день займаються гартуванням та вихованням дітей 
на відміну від тих, хто згадує про них двічі-тричі на 
рік, у відповідне свято, як - от до Всесвітнього дня 
захисту дітей.

Спілкувався Олекса Славин
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Ви знаєте та завжди виконуєте 
правила дорожнього  руху. У вас машина 
середнього класу та без “блатних номерів”. 
Тоді ви легко можети стати здобиччю 
автомобільних шахраїв. За одну автопідставу 

вони отримують від чотирьох до п’яти 
зарплат пересічного українця. У допомозі 
їм — хаотичний дорожній рух, юридична 
плутанина та елементарна необізнаність 
водіїв. Варіантів даного “лохотрону” існує 
десятки, але більшість шахраїв діють методом 
психологічного тиску, без силових методів. 

Що ж робити, якщо вас намагаються 
підцепити на шахрайський гачок? По-перше, 
не нервуйтесь і намагайтесь розмірковувати 
тверезо, обов’язково викличте співробітників 
ДАІ та сповістіть своїх близьких про ДТП. 
Якщо ви бачите, що з іншої потерпілої машини 
виходять кремезні хлопці з явно недружніми 
намірами, краще залишайтеся в машині, щоб 
не провокувати застосування сили, тому що 
тоді закон буде не на вашій стороні.

Інсценування аварій проходить 
переважно у три етапи: спочатку шахраї 
вивчають майбутню жертву, потім ви 

відчуваєте легкий удар по кузову машини, а 
далі йде банальне вимагання коштів. Досить 
часто жертву просять від’їхати в сторону, щоб 
домовитись “по-мирному”, але цього не можна 
робити у будь-якому випадку, бо ви залишаєте 

місце злочину. Тоді 
людину починають 
залякувати липовими 
посвідченнями та 
фізичними погрозами; 
якщо ви погоджуєтесь 
їм віддати кошти, вас 
обов’язково будуть 
супроводжувати до 
самого дому, щоб ви не 
встигли спам’ятатись.

Для тих, хто 
немає бажання та коштів 
крутити такі складні 
схеми “розводу”, існує 
досить простий спосіб, 
який називається 
“камікадзе”. У ньому 
добре фізично тренована 
людина банально 

кидається під колеса вашого автомобіля, 
але так спритно, щоб завдати максимальну 
шкоду авто при мінімальному ризику для 
себе. Доки водій перебуває в шоковому стані 
від бутафорської крові й криків потерпілого 
його вже починають «обробляти» посібники. 
Результат — ваш пустий гаманець і зіпсовані 
нерви. Тут головне пам’ятати, що подряпина 
на машині чи синець на лобі не можуть 
коштувати тисячі гривень. 

Але якщо не хочете бути обшуканими, 
краще завжди діяти згідно з нормами закону 
і не боятись викликати співробітників 
правоохоронних органів. Не поспішайте 
віддавати свої кровно зароблені гроші, бо 
саме на це і чекають шахраї.  

Віктор Рудь,
член НСЖУ
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ÇÅÊÎÍÎÌÈÌÎ!? Частина друга
Сьогодні, коли ситуація на ринку 

пального не змінилась (та чи й зміниться 
найближчим часом?), повернемось до економії. 
Пропонуємо Вам ще кілька порад, що стануть 
в нагоді.

Порада 6. Майже хуліганська.
Користуйтесь “повітряним мішком”. 

Цей спосіб економії дуже ефективний на шосе, 
дозволяє зекономити до 40% пального. Полягає 
він в тому, що ви рухаєтеся за іншим, більш 
габаритним, транспортним засобом, але досить 
близько до нього, в зоні розрядження повітря, 
яке цей засіб створює за собою — в так званому 
“мішку”. Звичайно, все залежить від швидкості; 
так, середні цифри відстані між автомобілями 
такі: не далі, ніж 2 метри бампер від бамперу, 
якщо попереду легковий автомобіль, не більше 
4 метрів від вантажного і не більше 5 метрів від 
автобусу. Найкраще цей спосіб використовувати, 
якщо їдете в колоні. Але користуватись таким 
способом досить небезпечно для молодих 
недосвідчених водіїв, оскільки в будь-який 
час потрібно буде обігнати інше авто або ж 
різко пригальмувати. Тому порада тільки для 
досвідчених водіїв.

Порада 7. Серйозна: мінімальна 
завантаженість автомобіля.

Кондиціонер збільшує витрати 
пального приблизно на 15%, обігрів заднього 
скла — на 5%. Увімкнене ближнє, дальнє або 
інше додаткове світло — ще на 10-15%. Лише 
ближнє світло дає прибавку у витратах до 100г 

пального на 100км дороги.
Порада 8. Очевидна.
На спусках — на нейтральці, на 

некрутих підйомах — на 5 передачі. Небезпечно, 
але економія — факт.

Порада 9. Не виїжджати під час 
дощу.

 Супротив води під колесами значно 
більше “візьме” пального, ніж супротив повітря 
під час руху. А особливо калюжі. Тому, якщо 
ви все таки виїхали під час дощу, готуйтесь 
заплатити за бензин відсотків на 15 більше, ніж 
зазвичай.

Порада 10. Не опускайте скло.
Якщо ж ви зайнялись економією 

пального по-справжньому, знайте, що опущене 
скло автомобіля створює додатковий супротив, 
а відповідно і додаткові витрати пального. Не 
суттєво, відсотків на 1,5, але якщо з дня в день, 
з місяця в місяць...?

Порада 11. Мілкі вибоїни краще 
об’їхати.

Їзда по вибоїнах (навіть мілких) теж 
збільшує витрати. Чому? Тому що нога водія 
на педалі газу трясеться. Непомітно для водія, 
але помітно для двигуна. Тому  вибоїни краще 
об’їхати.

Порада 12. Ріжте повороти.
Проходити поворот не по його дузі, 

а ріжучи її. Звичайно, якщо попереду зовсім 
ніякого авто немає. Це дозволяє під час повороту 
газ не скидувати, щоб потім знову його тиснути. 
А ще це зменшує вірогідність заносу, про що 
знає кожен професійний гонщик.

Порада 13. Знайдіть “свій” бензин.
Не завжди дешевий бензин дає економію. 

Тому є сенс в тому, аби випробувати всі сорти, 
відчути своє авто і вибрати підходящий варіант. 

Порада 14. Розвантажте автомобіль.
Один мій знайомий возив у багажнику 

16-кілограмову гирю — забув вийняти, у іншого 
немає гаражу, тож інструмент та запчастини в 
нього постійно в багажнику. Розвантаживши 
— отримуєш економію. Багажник на даху — 
витрати збільшуються на 10-15%.

Сподіваємося, ці поради, доступні 
кожному автомобілісту як професіоналу, так 
і початківцю, в наш нелегкий час допоможуть 
проїжджати значно більше кілометрів.

Підготував Микола Кіт
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Чи знаєте ви, від чого щороку 
гине найбільша кількість українців та де 
найвищий рівень травматизму? Відповідь 
тут проста і, водночас, вражаюча. Саме у 
маршрутних таксі гине людей більше, ніж 
від епідемій туберкульозу та СНІДу разом 
узятих. Це відбувається, бо щодня водії 

змушені по 14-16 годин без достатньої 
перерви сидіти за кермом. Додайте 
мінімум техогляду та мінімум медичного 
огляду. Перевізники змушені йти на 
великий ризик через борги, які потрібно 
віддавати за право користування даним 
маршрутом. Щороку в місті проводяться 
конкурси (чи, як зараз кажуть, тендери) на 
маршрути руху. На них умови підставлені 
так, що виграють великі товариства або 
комунальні підприємства, які вже потім 
по частинах продають його приватникам. 
У залежності від прибутковості ціна на 
них може коливатися від 2 до 5 тисяч $. А 
ще додайте щоденні хабарі від чиновників 
різних калібрів та мастей. Тож і маємо 
результат, де виграє той, хто економить на 

техніці та людях, а значить і на людських 
життях. Після цього власники маршрутів 
починають набирати “найдешевших” 
водіїв та найстаріший транспорт. Висновки 
робіть самі.

Щодо самого транспорту, то 
професіонал вам одразу скаже, що 
справжнього пасажирського транспорту 
на дорогах міста не більше 20 %, решта 
— це перероблені під пасажирські 
вантажні авто “Газель”, “Мерседес”, 
“Вольво”. Що ж до нашої вітчизняної 
гордості “Еталон” чи “Богдан”, то це ледь 
вдосконалена копія індійської вантажівки 
“Тата”, яка була розроблена у 60-х роках 
минулого сторіччя. Додайте до цього 
стан доріг, якими доводиться їздити, 
низьку кваліфікацію водіїв пасажирського 
автотранспорту, де середній вік становить 
25-30 років, а стаж за кермом — 3-5 років. 
Тому і чуємо постійно з телебачення, газет 
чи від знайомих про трагедії.

Тож якщо вам нахамив водій 
маршрутки, не поспішайте сперечатися 
з ним, бо рахуючи гроші, розмовляючи 
по мобільному та з цигаркою в руках, він 
перетворюється на справжнього камікадзе, 
а ви тут ще будете псувати йому настрій. 
Але все ж таки, даючи плату за проїзд, 
вимагайте квиток, який і стане вашим 
страховим полісом у разі надзвичайної 
ситуації. А якщо ви стали свідком того, 
як водій бере до автобусу пасажирів вище 
норми, грубо порушує правила дорожнього 
руху, то краще зателефонуйте на “Гарячу 
лінію УДАІ“ за тел.: 59-34-34 чи у відділ 
оперативного реагування міської ради 
“Цілодобова варта” 59-50-39, і, можливо, 
саме ваш дзвінок попередить трагедію на 
дорозі. 

Леонід Вінницький

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: МАРШРУТНЕ ТАКСІ
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Нещодавно громадськість Вінниччини 
сколихнула подія, котра сталась у с. Обухові 
Муровано-Куриловецького району. У багатьох 
газетах було написано про те, як учитель історії 
місцевої школи В. (з етичних міркувань прізвища 
та імена в статті не фігуруватимуть), начебто 
без суттєвої причини 9 травня  ввечері відвіз 
старшокласника О. за межі села, опустив у недіючу 
криницю, і, погрожуючи розправою, протримав 
там певний час.

Автор спробує заглибитися  в причини 
даної події. Конфлікт назрівав задовго до цього. 
“Дотепник” О. раз-пораз озвучував позаочі 
принизливі репліки на адресу В. Однокласники, в 
свою чергу, доносили цю інформацію до вчителя. 
Історик нераз проводив виховні бесіди з юнаком, 
але, на жаль, бажаного результату вони не 
принесли.

В сім’ї В. у 2010 році сталось велике горе. 
Під час пологів загинув довгоочікуваний первісток. 
Молоде подружжя і досі дуже боляче переживає 
цю трагедію. Останньою краплею в загостренні 
стосунків стало те, що до вчителя дійшла 
інформація про зневажливі висловлювання юнака 
про цю жахливу подію, плітки, які той розпускає 
про його дружину, та образи, що ганьблять пам’ять 
загиблого маляти. Читач напевне погодиться, що 
кожен чоловік відреагував би на подібні закиди 17-
річного молодика.

9 травня В. зі своїм знайомим о 23-00 
випадково зустріли О. на одній з вулиць Обухова. 
План неординарного “виховного” заходу прийшов 
одразу. Знаючи про жадобу хлопця до легкої 
наживи, історик розповів юнакові про криницю, в 
яку нібито злочинці після пограбування інкасаторів 
скинули награбоване, і запропонував школяреві за 
винагороду дістати ці гроші. О. одразу погодився. 
Коли приїхали на місце, юнак спустився в 
колодязь. Тоді ж вчитель розповів справжню 
причину вечірньої прогулянки, пояснив учневі 
неправильність та образливість його вчинків. Після 
восьмихвилинної “виховної” бесіди О. вибачився і 
пообіцяв, що подібне більше не повториться. Тоді 
вчитель спустив мотузку і, витягнувши хлопця, 
відвіз його назад у село.

Про цю пригоду учень розповів батькам 
- красномовно про саму подію і майже нічого 
про її причини. Батьки, звісно ж, звернулися 
до правоохоронних органів. 20 травня В. був 

затриманий співробітниками міліції, зізнався у 
скоєному та шкодує про вчинене. Проти вчителя 
було порушено кримінальну справу.

Автор, безумовно, може зрозуміти батьків 
хлопця, адже для них він завжди залишатиметься 
найкращим та найчеснішим (як і для більшості 
батьків, свої діти - “золото”). І в будь-якому випадку 
мати ніколи не повірить, що її чадо може щось таке 
ганебне втнути. 

В данній ситуації є дві постраждалі 
сторони: батьки учня, які, звичайно ж, хвилюються 
за свого сина, а також вагітна дружина та батьки 
вчителя, які майже не сплять, тому що люблячий 
чоловік і єдиний син може потрапити за грати. На 
думку автора з цієї ситуації учневі та вчителю слід 
зробити серйозні висновки. В. - про свої вчинки, 
які звичайно перевищують його повноваження та є 
правопорушенням. О. - поміркувати про негативні 
наслідки своєї неадекватної поведінки.

Слід зауважити, що подібна ситуація 
є наслідком зменшення авторитету педагогів, 
нівелювання субординації у відносинах учня 
та вчителя. Знизився і рівень морального стану 
підлітків. Зараз вважається “модно” та “круто” 
вживати в розмові ненормативну лексику, курити 
та вживати алкогольні напої, вести себе зухвало 
з дорослими. Чи могли б читачі уявити собі 
подібну поведінку юнаків років тридцять тому? Та 
нізащо. Подібні вчинки вважалися аморальними 
та неприпустимими. Авторитет вчителя був 
беззаперечним.

Крім того, в нашій державі вчителі та 
учні перебувають у різних правових площинах. За 
образу чи стусана відносно вчителя учневі загрожує 
лише виклик батьків до школи, максимум - місце на 
обліку в міліції. Натомість, за подібні речі вчителю 
(навіть якщо його було спровоковано) — неминуче 
звільнення, догана з занесенням до особової 
справи та навіть кримінальна відповідальність. 
Але справа не у відповідальності, а в необхідності 
повернення авторитета вчителя та поваги до 
старших, підвищення морального образу молоді. 
Хочеться, щоб кожен займався своєю справою: 
педагог проводив навчально-виховний процес, а 
учень навчався та пізнавав не лише “ази науки”, 
а й вихованість та людяність. Бо вони, молодь 
сьогодення, - наше майбутнє і через 10-20 років 
стануть керманичами нашої держави.

Андрій Марусич

КРИНИЦЯ РОЗДОРУ
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Кожного дня ми бачимо їх у 
транспорті, на вулиці та у підземних 
переходах — це жебраки і злидарі. Їхні 
історії класичні: “ми не місцеві”, “дитині 
на лікування”, “копієчку на хлібчик”. Ми 
звикаємо до цих слів, але за ними велика 
частка людського горя, розпачу і лиха. 
Більшість з них колись були успішними 
людьми, мали сім’ю, житло, деякі навіть 
працювали на керівних посадах. Кидаючи їм 
дріб’язок, не тікайте одразу, а придивіться: 
можливо, це обличчя вашого колеги чи 
знайомого. 

Тут постає запитання, чому одних 
жебраків ми бачимо щодня, а інших можемо 
побачити один раз. Відповідь досить 
проста: чужинців не люблять, особливо їх 
не люблять і з підрзрою ставляться у “Мафії 
злидарів”, де середній заробіток рядового 
професіонала складає до 300 гривень на 
день. Проте не слід вважати, що усі ці 
гроші ідуть на потреби самих прохачів, 
більша їх частина осідає у кишенях 
бандитів чи міліції за охоронні послуги. 

Як розповідають самі старці, найкращі 
заробітки під церквами або у прибуткових 
маршрутах громадського транспорту. Але 
тут місця теж поділені за сферами впливу 
того чи іншого угруповування. І найбільш 
цінними кадрами з точки зору прибутковості 
для цього “конвеєру” є, звичайно, діти та 
інваліди із зовнішніми ознаками. Якщо з 
дітьми все більш-менш зрозуміло — батьки 
померли чи є алкоголіками,- то з інвалідами 
ситуація зовсім інша. Крім справжніх та 
вигаданих, ще є категорія жебраків, яких 
умисно роблять інвалідами для того, щоб 
приносили більше коштів. Деякі з них 
навіть отримують пропозицію з-за кордону 
працювати за профілем. Спілкуючись із 
працівником Староміського управління 
внутрішніх справ, який забажав залишитись 
не названим, дізнаємось цікаву інформацію: 
на одного хазяїна можуть працювати до 
10 прохачів, яких розвозять на роботу 
спеціальним транспортом (бусами)  та 
тримають під замком, щоб не втекли, а 
гроші збирають два-три рази на день, щоб 
максимально убезпечитись від крадіжок з 
боку робочої сили. При цьому змінювати 
свій спосіб життя більшість із них не бажає. 
Вони не ідуть до притулків чи соціальних 
закладів, тому що там діє сувора заборона 
щодо алкоголю та паління.

Найстрашніше в цій історії - 
цифри, якими соціологи вимірюють об’єм 
людського горя. За даними департаменту 
карного розшуку МВС України, в державі 
на даний момент налічується понад 30 
тисяч безхатьків, стільки ж жебраків і 
дітей-старців. За нескладним підрахунком 
виходить більше 90 тисяч   людей, з яких 
четверта частина просить кожен день. 
Задумайтесь над цим, коли будете проходити 
наступного разу повз жебрака, який просить 
у вас милостиню. 

Підготував Леонід Вінницький, 
член МОЖу

ЖЕБРАЦТВО — ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС?!
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Ви можете бути гарним чоловіком, 
добрим другом, чуйним сином, майстром 
на всі руки та навіть керівником на певній 
посаді. Усі друзі та знайомі просто в 

захваті від вас, родичі не розуміють, як 
такий “скарб”, як ви, до сих пір холостякує, 
коли вже всі ваші знайомі давно одружені. 
Причиною цього може бути банальне 
невміння правильно спілкуватись, бо 
як каже давня мудрість: жінки люблять 
вухами. Проте ця фраза буде доречною і 
для чоловіків. Так, є кілька порад, з якими 
вам буде значно простіше спілкуватися з 
дівчиною на першому побаченні та завдяки 
яким про вас будуть думати, як про цікаву 
молоду людину.

Порада перша: не старайтесь її 
вразити, дівчина може подумати, що за 
показною помпезністю ви ховаєте якісь 
свої недоліки. Будьте скромними і ваша 
стриманість обов’язково справить на 
дівчину позитивні враження.

Порада друга: уникайте “фатальних 
питань”. Запитання “я твого типу?” або 
“у тебе хтось був до мене?” дасть привід 
сумніватись у вашій упевненості й додасть 
їй дискомфорту у спілкуванні з вами.

Порада третя: не перетворюйте 
побачення на допит, тому що шаблонні 
та консервативні запитання, ніби при 

співбесіді на новій роботі, зроблять вашу 
розмову не цікавою.

Порада четверта: будьте 
веселим, бо з занудами мало кому цікаво 
спілкуватися. Зробіть так, щоб їй було з вами 
весело. Можете запитати, яке морозиво 
вона любить, який колір. Такі запитання 
не є шаблонними, вони допоможуть вам 
швидше налагодити контакт.

Порада п’ята: пам’ятайте, вона 
стежить за вами, коли ви розмовляєте з 
офіціантом, таксистом,- чи звертаєтесь 
до них ввічливо, чи є надмінними, часто 
ображаєте людей.

Порада шоста: намагайтесь вести 
розмову. Якщо ваш діалог стає нецікавим, 
не бійтесь змінювати тему на іншу. 

Порада сьома: встановіть зоровий 
контакт, при спілкуванні намагайтесь 
дивитися на свою супутницю з певним 
захопленням, інколи затримуючи погляд на 
ній. Це буде доказом вашої небайдужості. 
І ні в якому разі не дивіться в сторону, 
коли розмовляєте. Це може образити вашу 
співбесідницю.

Порада восьма: не починайте 
хвилюватись, якщо ви в гамірній компанії, 
дайте дівчині зрозуміти: вам головне 
насолоджуватись тишою у вашому колі. І 
наступного разу в період “затишшя” дайте 
змогу їй самій розпочати бесіду.

Але найголовніше, завжди 
намагайтесь бути самим собою, бо якщо 
ви розпочнете вести подвійне життя, 
то довго така “ідилія” не триватиме. 
Будьте впевненим у собі і не занижуйте 
(завищуйте) власну самооцінку. Можливо, 
доля для вас ще готує гарний сюрприз. 
Просто ще не настав час.

Віктор Рудь,
член МОЖу

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОВОДИТИСЯ НА ПОБАЧЕННІ,
 АБО ПОРАДИ ЛУЗЕРАМ
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на найкращий віршований та прозовий твір.
ВIДЗНАЧЕНI В ТРАВНІ НА КОНКУРСI

Андрій Гуменчук, народився в 
Будапешті (Угорщина) в сім’ї військового. 
З 2007-го працює музичним редактором на 
радіо «Хвиля» Вінницької ДТРК «Вінтера». 
Творчістю займається з 15-ти річного віку. 
Тоді ж захопився музикою в стилі хіп-хоп. З 
кінця 2009-го спробував себе й у прозі.

СТАРИЙ ЛІХТАРНИК

Я прибув до цього міста зі сходу. 
Нещадне літнє сонце дряпало мої плечі, 
зариваючись у них. Воно так і залишилось зі 
мною, все життя розпікаючи тіло з середини та 
прагнучи на волю. Тоді я був ще юним, та вже 
нікому не потрібним. Я умів тільки нести світло, 
а це ніколи не користувалося попитом. 

Мене прийняло Старе Місто. Так 
називався центр не такого уже й старого 
поселення, котре сліпо тягнулося сухими руками 
до строкатих плодів прогресу. Сукупність вулиць 
довкола Старого Міста я назвав Пухлиною. 
Я був непомітним. Городянам знадобилося 
усе моє життя, перш ніж вони почали мене 
помічати. У їх пам’яті я так і залишився Старим 
Ліхтарником. Старому Місту – старі ліхтарі й 
такого ж старого того, хто їх запалює. 

Щовечора я виходив на згорблені 
вулиці з невеликою хиткою драбиною, гасом 
та сірниками. І робив те єдине, що умів. Я не 
знав і не хотів знати, що у цих людей у головах 
і, взагалі, чи потрібне їм світло, але я ніс його, 
тягнув за собою золотою ниткою. Навпростець. 
Коли на шляху виростав будинок – ішов по стіні 
та даху, спускаючись з протилежного боку. 

На одному з будинків Старого Міста 
я познайомився зі Своїм Деревом. Воно росло 
з-поміж дощок на даху готелю, який був 

загальною гордістю. Ним пишалися мешканці 
цього згустку цивілізації, пухлини на обличчі 
світу. Я відвідував Дерево світанками, коли 
обходив Старе Місто ховаючи світло, яке дарував 
через своїх підопічних. Ми шелестіли до сходу 
сонця. Після цього я, плутаючись черевиками 
в плющі, йшов стінами униз, та зникав. Лише 
гаснучі ліхтарі вказували, де я є. 

Я серцем не любив літо, а тілом боявся 
зими. Під дощами я блід, а під снігопадами 
танув. Літо нагадувало про пекуче сонце того 
самого, першого дня. А зима висмоктувала 
душу через шкіру. Морозний вітер, торкаючись 
обличчя, забирав з собою крихітні шматочки 
шкіри та краплі душі… 

...А я знав, що якщо мене не стане, то 
обов’язково взимку. І що мою обгортку винесуть 
саме на захід… Нарешті я перетнув це місто.

А вже наступного дня почали 
замінювати старі ліхтарі новими. Для них я б не 
був потрібним, бо надто вже самостійними вони 
були. 

Моє Дерево помітили з землі 
та викорчували. Воно завдавало шкоди 
готелю, руйнуючи його дах. На площі перед 
місцевою гордістю, де Старе Місто межувало 
з Пухлиною, виріс пам’ятник Старому 
Ліхтарнику. З драбиною, гасом та сірниками. 
Моя та його обгортка були схожі, а погляд 
його дивився на вже неіснуюче Дерево. Молоді 
вважали, що скульптор цим хотів підкреслити 
захоплення Ліхтарником величчю споруди. З 
ними сперечались старі, що колись на світанку 
бачили мій силует поруч із кроною. А ще вони 
розказували, що якщо довго дивитися на ліхтар, 
то зранку, за секунду до того, як він згасне, 
можна побачити у ньому моє обличчя.

Продовжується конкурс “ЛІТЕРАТУРНИЙ БРИЗ”
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Конкурс триває до вересня 2011 
року. Рукописи подаються (надсилаються) 
за адресою: ВОГО “МОЛОДІЖНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” 

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

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

Голова Молодіжної 
організації журналістів 
Віктор Рудь та Валентина 
Лінійчук, вчитель української 
мови та літератури 
Малочернятинської ЗОШ 
І-ІІст. вітають відзначених у 
березневому етапі конкурсу 
“Літературний бриз”. Ними 
стали шанувальники красного 
слова Анастасія Коломієць та 
Каріна Крістя.

Щиро вітаємо!

ÏÀÐÒÍÅÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:

Â²ÍÍÈÖÜÊÈÉ 
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-

ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÈÉ ÌÓÇÅÉ
Ì. ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ

Анастасія  Житнюк, учениця 2 
курсу ВПУ №41 м.Тульчина.

***

Я люблю свою Україну,
Люблю свій добрий, тихий дім, 
Той сад єдиний на Вкраїні,
Який теплом своїм зігрів.
Люблю я ріки ті широкі, 
Які течуть із синіх гір, 
Вони хлюпочуть і хлюпочуть
Із давніх-давніх тих віків.
Люблю село своє квітчасте,
Найкращий, найрідніший ліс,
Поля широкі і багатства,
Які ховаються у нім.
І ось найбільше в цьому світі
Люблю матусеньку свою,
Її трудящі, добрі руки,
Красиві, добрі, ніжні очі, 
Які хвилюються завжди.
За те, щоб мала все, що хочу,
Найбільше, звісно, - доброти.
-Люблю, Люблю! – кричати хочу,
Кричати хочу на весь світ, 
Що чули всі, найкращим в світі
Для всіх, напевно, рідний дім!
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СЕЛО ЖИТНИКИ – НАШ РІДНИЙ КРАЙ, 
НАША ІСТОРІЯ ЖИВА

(ФОТОВИСТАВКА З ЦИКЛУ
«ІСТОРІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО СЕЛА»)

Села, як і люди, мають свої біографії.
У кожного вона своя.

Тільки в селі людина може так близько
 спілкуватися із природою, розуміти її душею. 

Село Житники входить до 
складу смт Муровані  Курилівці 
Вінницької області. Його історія 
та сучасність представлені у 120 
світлинах, найстарішій з яких близько 
150 років. Фотокартки зібрані до 
шкільного музею  учнями за ініціативи 
учителя  історії для відтворення 
минулого і сучасного життя рідного 
краю. Світлини подані за наступними 
рубриками: «Ми – українці», 
«Народження сім’ї», «Міцна сім’я 
– міцна держава»,   «Наша слава 
не вмре, не загине!», «Діти – наша 
радість», «Школа – наш рідний дім»,  
«Трудові будні», «Народні умільці», 
«Ансамбль “Хор-ланка” «Краєвиди 
села», «Цілющі джерела» тощо.    

Мета виставки – виховувати в 
молодого покоління почуття гордості 
за рідний край і почуття любові до 
своєї Батьківщини, формувати потребу 
знати своє коріння, зберігати духовні 
надбання українського народу та 
творити милосердя. 

Ініціатор й організатор виставки 
учитель історії Житницької СЗОШ І-ІІ 
ступенів, член Молодіжної організації 

журналістів Роман Володимирович 
Крохмалюк так визначає завдання 
проведеної ним роботи: «Ми живемо 
у нелегкий час. Багато хто з нас все 
частіше нарікає на важке життя, 
складне економічне становище, на 
те, що люди сьогодні байдужі та 

обмежені лише власними справами і 
проблемами. Що теперішні діти не 
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такі, якими були ми, наші батьки, 
діди. Та чи замислювався хто-небудь 
над тим, що призвело до такого 
становища та як його можна було 
б поліпшити? Звісно ж, однозначної 
відповіді на це запитання дати 
неможливо, адже є чимало причин, які 
в тій чи іншій мірі впливають на наше 
суспільство. Але однією із ключових, 
безперечно, є те, що у нас на сьогодні 
низький рівень культури. І якщо ми 
хочемо змінити життя на краще, то 
потрібно почати вже сьогодні і з самих 
себе. Необхідно всіляко розвиватися, 
підвищувати власний культурний 
рівень. Проривати оболонку 
буденності та дріб’язковості, якою 
нас обтяжують щоденні труднощі 
та клопоти. Крім того, важливо 
зберегти також і власне коріння, 
не втрачати зв’язок із попередніми 
поколіннями, пам’ятати про історію, 
культуру, життя власного народу».

Спонсори виставки: 
Мурованокуриловецька районна 

організація «Партія регіонів», 
голова І. М. Кагляк; композитор, 

музикант і співак, директор магазину 
музичних інструментів «Метроном» 
Ю. В. Грицюк; Благодійний фонд 
“Примирення”  В. Продиуса, голова 
фонду С.В. Продіус.

Генеральний партнер: журнал 
«Вінниця», ГО “Молодіжна організація 
журналістів”. 

Партнери: відділ культури і 
туризму Мурованокуриловецької 
райдержадміністрації,  «Нова 
вінницька газета», Інститут історії, 
етнології і права Вінницького 
державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського, Вінницький 
літературно-меморіальний музей ім. 
М. Коцюбинського.

Олександр Самойленко,
 член МОЖу
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Саме під таким гаслом 16 липня 
о 17 годині в ККЗ «Райдуга» відбудеться 
творчий вечір співака і композитора, 
директора магазину музичних 
інструментів «Метроном» Юрія 
Володимировича Грицюка.

На відміну від інших, він цікавий 
тим, що для Юрія  Володимировича це 
не просто черговий захід, а праця усього 
його життя. Справа в тому, що на даному 
заході виступить зі своїми музичними 

композиціями сам Юрій Володимирович, 
а разом із тим надасть можливість 
виступити молодим талантам, які тільки 
розпочали музичну кар’єру. Юрій 
Володимирович люб’язно погодився 

поділитися своїм досвідом роботи.
-  Юрію Володимировичу, 

розкажіть, будь ласка, з чого все 
почалось?

- Я ще з малечку любив музику 
і все, що з нею пов’язано. І тому я 
вирішив присвятити своє життя саме  
музиці. Так, у 2003 році було відкрито 
магазин музичних інструментів. Окрім 
того, ми надаємо технічне забезпечення 
концертам: звук, світло, сцена, 
співпрацюємо з артистами. Я особисто 
підтримую юних талантів. 

- Юрію Володимировичу, як 
Вам  одночасно вдається  писати 
музику, бути директором магазину, 
займатись благодійністю, проводити 
різноманітні акції?

- Вірною опорою в моєму житті 
є моя дружина Інна Василівна,  яка в 
усьому мене підтримує і розділяє мої 
інтереси. Я її дуже люблю і поважаю.

- І насамкінець: Юрію 
Володимировичу, що би Ви хотіли 
побажати молодим підприємцям-
початківцям та майбутнім 
музикантам?

- По-перше, пам’ятати, що 
безвихідних ситуацій не буває. В даному 
випадку — поставити перед собою мету 
і вірити, що мрії збуваються.

- Дякую Юрію Володимировичу 
від себе та від імені наших читачів за 
слушні поради і бажаю міцного здоров’я, 
творчих успіхів, надійних партнерів.

Розмову вів Роман Крохмалюк,
член МОЖу

Â²ÄÊÐÈÉ ÑÂÎª ÑÅÐÖÅ
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Саме під таким гаслом за сприяння ГО “Молодіжна організація журналістів” планується 
втілити в життя культурний захід “Налагодження стосунків співпраці міської та сільської 
молоді”.

Метою даного заходу є допомогти творчим дітям розкрити свій талант. А саме - творчих 
дітей з міста запрошувати у сільські школи і навпаки, спільно брати участь у різноманітних 
заходах, шкільних святах. Адже чимало талановитих дітей навчаються у наших міських та 
сільських школах. Особливо важливим є допомогти їм реалізувати власний талант, творчі 
здібності, не “закопати їх у землю”. Значно важче у цьому питанні саме дітям з сільської 
місцевості, де немає достатньої кількості гуртків, відповідних освітніх та культурних закладів, 
а іноді навіть елементарних умов для навчання та розвитку. Організатором проекту виступив 
вчитель історії СЗШ І-ІІст. с.Житники Мурованокуриловецького району, член “Молодіжної 
організації журналістів” Роман Крохмалюк.

Так, в рамках даного заходу, минулого тижня учениці 9-А класу ЗОШ № 20 
м. Вінниці Валентина Паламарчук та Ірина Войціцька відвідали НВК с. Перекоринці 
Мурованокуриловецького району. Валентина у 2010 році закінчила з відзнакою Вінницьку 
дитячу школу мистецтв і репрезентувала свою художню виставку, а її подруга Ірина, що 
любить подорожувати, розповіла багато цікавих історій про свою поїздку до Єгипту. У свою 
чергу учні 9 класу с.Перекоринці організували теплий прийом, подарували пам’ятні сувеніри. 
Сама акція пройшла у теплій, дружній невимушеній атмосфері. Тож у пам’яті всіх присутніх на 
цій зустрічі закарбувалися приємні спогади. Даний захід планується продовжити у наступному 
навчальному році.

Дмитро Вапельник,
член МОЖу

РОЗКРИЙ СЕБЕ
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Что означает и как произошло 
название нашей страны – Украина? 
Существует несколько версий: 

1. Первая украинская: название 
Украина происходит от слова “країна”.

2. Вторая украинская: название 
Украина происходит от слова “украй” 
(отрезок), т.е. отрезанная (отдельная) 
страна.  

3. Русская: название Украина 
происходит от слова “окраина”. 

Все три слова созвучны с названием 
Украина. Все они неразрывно связаны с 
названием Украина. Можно согласиться 
с любой из приведенных версий, но ни 
одна из версий не объясняет связь между 
понятиями “край” – земля конкретного 
этноса и “край” – конец чего либо? Эта 
связь прослеживается, если мы признаем 
первичным понятие “край-земля”. 

В предыдущей статье говорилось 
о том, что три, известные во времена 
Геродота, части Света (Европа, Азия и 
Ливия) носили женские имена. Земля в этом 
смысле не исключение: Земля в греческом 
языке носит имя богини Геи. Именем 
другой богини–Геры Землю называли 
шумеры (в шумерском произношении кур). 
Гея – английский вариант произношения 
имени Гера.  

Таким образом, край – это страна. 
С появлением большого количества стран 
появляется необходимость выделить свою 
страну. Появляется понятие “Родина”. В 
немецком языке – vaterland – земля (край) 
отцов. В английском языке – motherland 
– земля  (край) матерей. В современном 
украинском языке – батьківщина – земля 

предков. Слово країна состоит из слов край 
и ани (мать), т.е. країна  – это земля матерей. 
Возникновение военных конфликтов 
привело к объединению министран. В то 
же время появляются (или вспоминаются) 
легенды о существовании общего предка 
Единой (Великой) Матери. В пятом веке 
до н.э. персы и евреи называли себя 
двоюродными братьями. Объединение 
министран отразилось и на языке. Один 
по-итальянски – uno, по-немецки –ein, 
по-английски – one (ван?). Кроме того, 
синонимом понятий «объединение и 
союз» является слово уния. Слово «країна» 
приобретает значение «объединенная 
земля». С появлением большого 
количества уний слово країна приобретает 
современное значение – страна. 

В современных украинском и 
русском языках нет существительных 
состоящих из одного гласного звука, но 
слово Украина возникло не вчера и не в 
начале І тыс. н.э., а значительно раньше. В 
те времена слово  У, или в англо-итальянско-
немецком варианте – U имело конкретное 
значение. Имя верховного божества римлян 
– Юпитер (Jupiter) – сложное слово. Вторая 
составляющая имени Юпитер – патер (piter 
– отец) понятна. Первая составляющая 
имени Юпитер – U (ju, ij) является 
корнем слов iov и diov, которые означают 
светить или сиять. Ваше сиятельство или 
Ваша светлость – обращение к высшей 
аристократии. Слова освещать и освящать 
созвучны. Просветлением или прозрением 
называют приход человека к Богу. Будда 
означает просветленный. Буддины, которых 
Геродот упоминает в своей “Истории”, – 

ОТКУДА ЕСТЬ НАЗВАНИЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ?

просветленные. Таким образом, Юпитер 
– Светлый, Сияющий или Святой Отец, а 
Украина – Святая земля.

Русская версия происхождения 
названия Украина – окраина, построеная 
на связке слов край-конец – країна-
земля. Кроме краев в горизонтальном 
направлении (левый-правый), существуют 
края в вертикальном направлении (верхний 
край и нижний край). 

Древнегреческие города (полисы) 

строились по одному принципу: в 
центре города, в самой высокой его 
точке находился укрепленный район, 
внутри которого располагался храм 
верховного божества, он же - хранилище 
материальных ценностей. Эта часть города 
называлась  акрополем. Акрополь - край 
полис - край Земли. Скифия делилась на 
земли. В центре каждой земли находилось 
скифское капище. Христианские храмы 
построены на месте разрушенных 
скифских капищ. Европейцы в древности 
представляли Землю в виде перевернутой 
лодки (полусферы). Крайнюю верхнюю 
точку Земли (центр Земли) располагали 
на территории современной Украины. 
Греки вместе с утратой понятия Единого 
Бога утратили и представление о Земле 
как полусфере.  Объявив  себя  центром  
Земли  (Греция - херц - сердце - столица 
- центр) они [греки], а конкретно Гомер 
в “Одиссее”, располагали в Киммерии 
(Скифии-Украине) край Земли. Таким 
образом, первыми Украину окраиной 
Земли назвали не русские, а греки.  

Параллель: Гера - край (земля) - 
країна - край (конец) прослеживается и в 

русском языке: Иштар - Истар - страна - 
сторона.  

Внешний угол – крайняя точка 
плоской фигуры. Еще одна параллель: 
країна - край (конец) = angle (угол) - Англия. 
В связке слов Англия – угол первичным 
является слово Англия. Согласно Библии, 
Бог создал человека из земли, а более 
конкретно - из глины, т.е. земля=глина. 
По-английски глина – clay. Название 
Англия состоит из слова ани (мать) и 
слова clay (глина=земля) и означает Земля 
матерей. Со временем, название Гилея и 
его варианты Галиция, Галилея и Галлия, 
которые в момент происхождения имели 
значение “просто Земля”, приобретает 
значение имен собственных. Появляются 
названия Голландия (Гилея+land), Гуляй 
Поле (Гилея полис страна Гилея) и т.д.  

Название Гилея созвучно не 
только с английским словом clay, но и 
греческим словом ηλιο (солнце). Одним 
из древнейших городов Египта был 
Гелиополис (Илиополь) – город солнца. 
Таким образом, название Галиция (Гилея) 
можно трактовать как Солнечная. Тогда, 
галичане – дети Гилеи – дети солнца – γιοι 
ηλιου – хохлы. 

В русском языке существует 
выражение “ходить гоголем”, что 
первоначально означало – ходить с высоко 
поднятой головой. Переиначив значение 
слово хохол (сын солнца) в малороссы, 
русские переиначили и значение выражения 
“ходить гоголем”. В современном русском 
языке это выражение трактуется: ходить 
задрав нос. Символ духовной свободы – 
высоко поднятая голова (ходить гоголем), 
тоталитарными режимами трактуется, как 
задирание носа.

По мнению автора, украинцам надо 
не обижаться на имя хохол – Сын солнца, 
а гордиться им.                                                                      

Игорь Роптанов
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Что означает, 
и как произошло 

название нашей страны – 
Украина? 
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Україна за площею і запасами лісу 
посідає восьме місце в Європі, не враховуючи 
Росії. Загальна площа лісових масивів нашої 
держави становить 10,8 млн. га, що складає 
15,7 % усієї території. Лісистість Вінниччини 
становить 13,8 %, з яких 65 % складають 
рукотворні діброви, створені важкою 
людською працею. І ми, вінничани, маємо 
змогу переконатись у цьому на прикладі 
саме Вінницького лісництва, яке є найбільш 
туристично відвідуваним, особливо влітку. 
Воно займає площу понад 2 000 га, а на його 
теренах розташовано вісім об’єктів природно-
заповідного фонду, де найціннішою перлиною 
є заказник місцевого значення Ботанічний 
(П’ятничанський). Це ділянка дубово-липового 
насадження віком понад 200 років. Цікавим є 
те, що тут зростають такі лікарські рослини, 
види яких занесені до Червоної книги України 
— Скопія Корнеолійська та Цибуля Ведмежа. 

А для того, щоб зберегти усе це 
прийдешнім поколінням, з користю та розумом 
використовувати на благо нашої держави, 
обов’язково потрібні кваліфіковані спеціалісти, 
які вміють доглядати за лісом, любити та 
пестити його, як малу дитину. Саме на це 
покликані працівники Вінницького лісництва 
у складі  лісничого Ігоря Івановича Матяша, 
помічника лісничого Анатолія Петровича 
Степанюка, майстрів лісу Миколи Івановича 
Дудника та Сергія Андрійовича Крамара, 
Сергія Васильовича Антонюка та двох 
лісорубів Анатолія Миколайовича Хотомченка 
і Володимира Герасимовича Бартоша. Це 
люди різного віку та з різним стажем роботи 
в лісовому господарстві, але спільне в них те, 
що прийшли сюди за покликом серця. Так, вже 
цього року вони висадили сіянців на площі 11,5 
га, серед яких переважають дуб звичайний, бук 
лісовий, бархат амурський, груша звичайна та 
черешня. Більшість цих робіт проводилась 
вручну відомим “мечем Колесова”. Але, крім 
такої важкої, проте приємної роботи, є й інша, 

не менш важлива — стояти на сторожі безпеки 
лісу, берегти його від порушників закону та 
правил поведінки у зелених насадженнях. 
Так, за період 2010 року було притягнуто до 
відповідальності 12 громадян за порушення 
правил пожежної безпеки та двоє — за 
самовільну рубку дерев. А вже з початку 2011 
року лісова охорона сала виписала дев’ять 
квитанцій про засмічення лісу та три квитанції 
про порушення правил пожежної безпеки 
в зелених насадженнях. Звичайно, штраф у 
17-51 грн. не дуже лякає порушників, тому 
працівники лісового господарства звертаються 
до сумління громадян з великим проханням 
берегти власне багатство — ліс.

Так, вибираючись на пікнік, візьміть із 
собою невелику лопатку, щоб обкопати багаття, 
та пляшку з водою для кращого і безпечнішого 
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гасіння вогнища. При виборі місця для 
розведення вогню намагайтеся ставати далі 
від сухостою. Не дозволяйте дітям гратися 
з багаттям, бо вогонь від нього може легко 
перекинутись на листя чи суху траву. Якщо 
ви будете дотримуватися всіх правил, то ваш 
відпочинок буде по-справжньому приємним, 
без можливих негативних наслідків. 
Пам’ятайте, що інколи ціною шашлика може 
бути велика пожежа.

Крім того, хотілось би окремо 
згадати і про іншу проблему нашого часу. 
Це засмічення лісів та водоймищ, яке носить 
бездумний і хаотичний характер, набуваючи 
статусу епідемії. Напевне, кожен, хто кидає 
на землю недопалок чи обгортку від цукерки, 
думає, що це дрібниця. Але збільшіть її на сотні 
тисяч наших громадян, і отримаємо величезні 
гори сміття. Навряд чи комусь сподобались 
порожні пластикові пляшки чи поліетиленові 
пакети, розкидані у вас по квартирі. То чому 
ж така картина має бути в лісі, біля озера? 
Саме сюди згодом повернетесь ви і ваші діти, 
щоб дивитися на увесь цей непотріб. А якщо 
це не переконує, то згадайте працівників 
лісового господарства, які мусять прибирати 
все це за вами.

До речі, розмовляючи з лісничим 
Вінницького лісництва Ігорем Івановичем 
Матяшем щодо створення нашими 
громадянами пожежної небезпеки та 
засмічення зон відпочинку, не почув ні слова 
образи чи злоби. Навпаки,  Ігор Іванович 
вважає, що це є тимчасовим явищем, бо 
Україна - європейська держава, отже і ми є 
європейцями. Він вірить, що досить скоро 
наші громадяни почнуть берегти та шанувати 
природу так, як це роблять у Німеччині чи 
Швейцарії. Наприкінці я хотів би побажати 
вінничанам частіше виїжджати на відпочинок 
на щедру та багату українську природу і, 
при цьому, поважати працю інших людей та 
навколишнє середовище.

Підготував Віктор Рудь,
член НСЖУ
На фото: 

лісничий Вінницького Лісництва
Ігор Іванович Матяш

Інколи трапляється так, що під час 
різних життєвих обставин ми втрачаємо важливі 
документи. Причиною того може бути переїзд, 
забудькуватість чи неуважність. Ми навіть не одразу 
можемо помітити цю втрату, а потім починаємо 
панікувати та не знаємо що робити. Тому держава 
надає нам право на поновлення цих документів. Це 
може зробити будь-яка особа, якій виповнилось 16 
років. Так, свідоцтва про народження дітей повторно 
видаються їхнім батькам і усиновителям незалежно 
від віку дитини. А свідоцтво про смерть повторно 
видається другому з подружжя, дітям чи близьким 
родичам за наявності відповідних документів. 
Якщо ж подружжя ненароком губить свідоцтво про 
шлюб, не варто хвилюватись, бо в відділі ДРАЦС 
вам видадуть свідоцтво “ПОВТОРНО”. Вам лише 
треба написати заяву про повторну видачу, де 
зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові, 
адреса заявника; яке необхідне свідоцтво; коли 
і яким органом ДРАЦС складено даний актовий 
запис; мета запиту та особистий підпис.

Якщо вам потрібно свідоцтво про 
народження, то додатково зазначається прізвище, 
власне ім’я та по батькові батьків. Ще хотілося б 
відмітити: коли громадянин особисто звертається 
про повторну видачу свідоцтва про шлюб, воно 
видається того самого дня при пред’явленні ним 
паспорта або паспортного документу. А якщо дана 
заява надсилається поштою, то доведеться зачекати 
до 15 днів, після чого свідоцтво про державну 
реєстрацію пересилається рекомендованим листом. 
Перевірка наявності актових записів проводиться 
за даним ДРАЦС метричними книгами та книгами 
державної реєстрації, які зберігаються в архіві. Коли 
виявиться, що окремі графи в актових записах не 
заповнені або відсутні, то вони в повторно виданих 
свідоцтвах прокреслюються.

Крім того, запити іноземних установ щодо 
надіслання документів, пов’язаних з державною 
реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в 
порядку, передбаченому міжнародними договорами 
України.

Тому якщо вже так трапилось, що ви 
загубили важливі для вас документи не панікуйте, 
а йдіть до відділу ДРАЦС, де вас обов’язково 
прокунсультують та нададуть допомогу у вирішенні 
цього делікатного питання.

Із Галиною Левицькою,
начальником Вінницького ДРАЦС,

спілкувався Віктор Рудь

ÇÀÃÓÁÈËÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ? - 
ÏÎÍÎÂ²ÒÜ
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Граб: 04 – 13 червня. Холодна 
вродливість – до вишуканості в 
молодості, котра насторожує, а не 
приваблює. Схильні до розумного 
естетизму, вони придивляються і в 
зрілості накопичують чималий досвід. 

Обережно ставляться до ініціативних 
людей. Не позбавлені честолюбства 
на межі з пихатістю. Формалісти, 
поважають дисципліну, що дає їм 
відчуття переваги над іншими. У 
справах і коханні – надійні партнери. 
Мріють про славу, яскраві успіхи  у 
протилежної статі, про гідну кар’єру і 
всілякі почесті. Все це призводить до 
комплексів і відмови від ініціативи, 
щоб не помилитись і не нашкодити 
собі. Дбають про свою зовнішність. Не 
довіряють людям. Риси цього знаку: 
інтелектуальність, обов’язковість, 
схильність до артистизму.

Смоківниця (інжир): 14 – 23 
червня. Неяскраві, здавалося б, люди 
не залишаються поза увагою. Їхня 
потреба в теплі та затишку така велика, 

що викликає співчуття оточення. 
Люди інжира не залишаються в боргу: 
щедрістю дивують друзів. Але якщо 
умови не відповідають їхній уяві, 
то в’януть, нудьгують, хворіють. 
Слабнуть на самоті, дуже потребують 
догляду і порозуміння. Родичі і близькі 
необхідні їм, навіть коли між ними 

відсутня злагода. Іноді вже своєю 
присутністю створюють атмосферу 
напруги і прикрості, проте самі від 
дискомфорту не потерпають. Відчуття 
громадськості робить їх сильнішими. 
У справах і коханні прості, старанні, 
без вигадок. Дуже люблять дітей і 
тварин. Турботу обдаровують щедро, 
але боляче сприймають образи. 
До них треба ставитися люб’язно.
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Береза: 24 червня (літнє 
сонцестояння). Особистості творчі, 
світлі, делікатні, стримані в почуттях. 
Свої бажання і смаки не нав’язують 
оточуючим, відрізняються вродженою 
інтелігентністю. Витончені й ніжні, 
вміють  працювати, мислять творчо. 

Особливо досягають успіху в 
мистецтві, бо талановиті, елегантні, 
з бурхливою фантазією. Найкращий 
партнер для родинного життя: завжди 
прагне чистоти, затишку, досконалості. 
Разом із тим у буденному житті 
невимогливий, задовольняється 
сімейним щастям, дітьми. Непримхливі, 
не марнотратні, вміють пильнувати 
домашній бюджет. Розкоші, показуха 
та світські втіхи не приваблюють. Не 
зловживають вашою люб’язністю, 
але не терплять вульгарних манер. 

Далі буде

Корисні властивості полуниці:
1.Калорійність полуниці складає всього 

36.9 ккал на 100 г (таким чином, це абсолютно 
дієтичний  продукт).

2.Плоди суниці багаті корисними 
речовинами і антиоксидантами, тому при 
регулярному вживанні надовго зміцнюється 
імунітет, поліпшується робота серцево-судинної 
системи і посилюється потенція.

3.Полуниця має сильну протизапальну і 
антимікробну дію, завдяки чому використовується 
при лікуванні простудних захворювань і для 
позбавлення від неприємного запаху з рота.

4.Також полуниця - відмінний сечогінний 
засіб, тому її рекомендують при різних 
захворюваннях сечостатевої системи, а також для 
лікування ревматизму і захворюваннях печінки.

5.На відміну від багатьох інших фруктів, 
вуглеводи, що входять до складу полуниці, 
практично не підвищують рівень цукру в крові, 
тому її плоди можна і потрібно включати у 
щоденне меню хворих на діабет.

6.Крім того, полуниця містить велику 
кількість йоду та саліцилової кислоти, що  корисно 
при захворюваннях суглобів.

7.Відомо також, що маски з полуниці добре 
підсушують шкіру і звужують пори, завдяки чому 
вони ефективні при боротьбі з вугревою висипкою, 
а сік зі свіжої полуниці допомагає позбутися від 
пігментних плям і веснянок. 

Негативні властивості:
1.Полуниця є алергенним  продуктом. 

Тому людям схильним до алергії  краще не 
зловживати цією ягодою або запивати її будь-яким 
кисломолочним продуктом.

2.Органічні кислоти (саліцилова і щавлева), 
що входять до її складу, можуть бути причиною 
загострення таких захворювань, як гастрит, 
виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої 
кишки. Крім того, щавлева кислота при взаємодії 
з кальцієм утворює оксалат кальцію - нерозчинна 
в організмі людини речовина, наявність якої 
може призвести до прояву або загострення таких 
захворювань, як карієс, остеопороз, сечокам’яна 
хвороба, багато хвороб шлунково-кишкового 
тракту, а також цистит, пієлонефрит.

3. Також полуниця не рекомендується: при 
посиленому виділенні шлункового соку, тривалих 
коліках в шлунку або печінки і апендициті; при 
вагітності та маленьким дітям.

ÂÑ² «ÇÀ» ² «ÏÐÎÒÈ» 
ÏÎËÓÍÈÖ²
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За останні два десятиліття кількість 
аптек в Україні зросла в десятки разів. 
А кількість лікарських препаратів, що 
представлені в цих аптеках, збільшилась 
іще більше. При цьому чимало з цих 
препаратів відрізняються лише назвою, 
фірмою та країною-виробником і, звісно 
ж, ціною та іноді деякими допоміжними 
речовинами. А то і взагалі мають ідентичний 
склад. Згідно з багатьма дослідженнями, 
фармацевтичний бізнес входить до десятка 
(а то й п’ятірки) найприбутковіших видів 
діяльності. При цьому попит на дану 
продукцію постійно зростає з року в рік. 
І це не означає, як не дивно, що ми почали 
настільки більше хворіти. Просто нам стали 
більше приписувати ліків. Думаю, про таке 
явище, як “відкат”, в тому числі у медицині, 
чули практично всі. В даному разі йдеться 
про ті випадки, коли аптеки (переважно - 
великі мережі), чи фармацевтичні компанії 
певним чином “винагороджують” лікарів 
за те, щоб вони виписували ліків побільше 
та подорожчі або ж частіше призначали 
той чи інший препарат. Винагорода 
буває різною, і не завжди це відсотки від 
продажів. Починаючи від різноманітних 
подарунків (ручки, блокноти, календарі, 
фірмовий медичний одяг з логотипами 
різних лікарських засобів), поповнення 
рахунку мобільного телефону, проведення 
різних урочистостей, бенкетів, аж до 
поїздок за кордон. Заробляють таким чином 
на нашому здоров’ї і різні лабораторії 
(і не завжди платні), коли ми оплачуємо 
обстеження чи аналізи, які в даному 
випадку робити не обов’язково або можна 
зробити в іншому місці безкоштовно.

Як же розпізнати, в якому випадку 

вас “чесно” лікують, а в якому направлення 
або рецепт виписується, щоб “викачати” 
побільше грошей? Для цього потрібно або 
самому мати медичну освіту, і бажано в 
різних галузях, або ж постійно звертатися 
до висококваліфікованих “перевірених” 
лікарів. Вочевидь, більшості звичайних 
споживачів обидва і варіанти недоступні. 
Щоб не стати жертвою таких “відкатів”, 
радимо бути уважнішим при відвідуванні 
лікаря в наступних випадках.

Якщо лікар виписує вам рецепт з 
печаткою на препарат, що відпускається в 
аптеці без рецепта.

Якщо рецепти виписуються на 
бланках, де вказані дані (назва, адреса, 
телефони) аптеки, приватної клініки чи 
лабораторії.

Якщо вас направляють до 
конкретної аптеки, клініки чи складу 
для придбання лікарських препаратів та 
засобів, обіцяючи, наприклад, знижку чи 
високу якість.

Якщо лікар пропонує купити ці 
препарати чи засоби безпосередньо у нього 
(в тому числі модні сьогодні БАДи).

Якщо вимагає показати йому 
куплений препарат, його упаковку або чек 
з аптеки.

Пам’ятайте, що ваше здоров’я 
залежить, в першу чергу, од вас самих. 
Якщо виникли сумніви — зверніться 
до іншого лікаря, лабораторії, клініки, 
поцікавтесь в аптеці чи є у них дешевший 
аналог приписаних вам ліків. Однак якщо 
у вас немає причин сумніватися у вашому 
лікарі — сміливо дотримуйтесь його 
вказівок та будьте здорові!

Олекса Теплий

БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ’Я 
ОД ВІДКАТІВ
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Вітаємо!
 5 червня родичі, друзі, близькі та зна-
йомі сердечно вітають Романа та Ольгу Мель-
ників з Днем їхнього весілля і бажають їм вели-
кого кохання, миру, злагоди та добра.
 До побажань також приєднується колек-
тив редакції журналу “Вінниця”.
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