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У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну 
волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію  
українського державотворення, та світовий досвід, прийняла  
основний закон України — Конституцію, яка стала реальною  
і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як  
повноправної учасниці світового співтовариства. Конституція  
увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії, 
гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила,  
верховенство права, політична, економічна та ідеологічна  
багатоманітність - фундаментальні засади, на яких ґрунтується  
сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

Демократичний розвиток ніколи не буває легким, тож наберемося 
терпіння та віри у те, що наступні покоління українців будуть жити у 
зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буде назвати конституцій-
но-розвиненою та правовою європейською державою, а всі задекларо-
вані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя  
громадян України.

Бажаємо Вам, щоб у своєму конституційному розвитку наша держава 
завжди дотримувалась норм та положень основного закону. Хай мир і 
взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, ста-
новленню достатку в кожній сім’ї. Зі святом Вас!

Редакція журналу “Вінниця”

Шановні читачі, вітаємо Вас із державним святом 
Днем Конституції України! 
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Пам’ятник Григорію Артинову, 
вінницькому архітектору, який бага-
то в чому сформував архітектурне  
обличчя міста, розташований у сквері 
Козицького. Пам’ятник було відкрито 
на День міста 11 вересня 2010 р. на 
честь 150-літнього ювілею будівничо-
го. Автор оригінальної скульптурної 
композиції з численними цікавими 
деталями - львівський скульптор Во-
лодимир Цісарик.

Меморіальна стела Івану Богуну на кручі над Південним Бугом у 
міському районі Кумбари, встановлена на місці переможної битви ко-
зацьких полків із польсько-шляхетським військом в березні 1651 р. в ході 
визвольних змагань українського народу сер. XVII ст.

Меморіал Слави героям Великої Вітчизняної війни у сквері 
Козицького було відкрито 1958 р. На стелі викарбувані імена 
6486 вінничан, які загинули у 1941-45 рр. Автори - скульптор 
Я.Куленко та архітектор В.Спусканюк.

Пам’ятник Василю Стусу, репре-
сованому українскому поетові уро-
чисто відкрито у вересні 2002 р. Він 
знаходиться на одноіменному майда-
ні біля адмінбудівлі «Книжка». Його  
автор - вінницький скульптор Анато-
лій Бурдейний. Монумент має трива-

лу історію - після виграшу всеукраїнського конкурсу, оголошеного ще 
1997 р. автор довго шукав гроші на втілення свого проекту.

Пам’ятний знак на честь  
90-річчя вінницького трамваю  
встановлено у 2003 р., на початку 
мосту через Південний Буг. Напис 
на гранітній брилі: «На цьому місці  
почалася історія вінницького трамваю 
28 жовтня 1913 р.».

Пам’ятник Миколі Пирогову,  
видатному хірургові, знаходиться 
на початку вулиці, названої на його 
честь. Його встановлено в 1971 р.  
Автори: скульптори Н.Дерегус, Л. Са-
банєєва та архітектор А.Корнєєв.

Пам’ятник Михайлу Коцюбин-
ському, українському письменникові, 
громадському діячу, було відкрито  
15 грудня 1989 р. Його авторами були 
художник М. Вронський, архітектор 
В. Гнезділов. Знаходиться він  біля  
Вінницького літературно-меморіаль-
ного музею М. М. Коцюбинського.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

 

1 червня - Міжнародний день захисту дітей
2 червня - 1842 р. опубліковано перший 
том поеми Миколи Гоголя «Мертві душі»
3 червня - 1527 р. розпочалась велика пожежа
у Львові, яка знищила всю готичну забудову міста
4 червня - Всесвітній день охорони навколишнього
 середовища
5 червня - День журналіста
6 червня - 1799 р. народився О.С. Пушкін
7 червня - День працівників водного господарства
8 червня - 1869 р. у США запатентовано пилосос
9 червня - 1995 р. у м. Сочі підписано договір 
про розділ Чорноморського флоту
10 червня - 1793 р. в Парижі створено перший 
у світі громадський зоопарк
11 червня - 1910 р. народився Жак-Ів Кусто, 
французький океанограф, винахідник аквалангу
12 червня - День працівника фондового ринку
13 червня - 1983 р. Motorola випустила 
перший серійний мобільний телефон
14 червня - Всесвітній день донора
15 червня - 1851 р. у м. Балтімор (США) засновано 
першу у світі фабрику по виробництву морозива
16 червня - День медичного працівника
17 червня - у 1948 р. запатентовано камеру «Polaroid»
18 червня - День дільничного інспектора міліції
19 червня - 1885 р. з Франції до Нью-Йорка 
доставлено у подарунок статую Свободи
20 червня - Всесвітній день біженців
21 червня - 1962 р. народився Віктор Цой
22 червня - 1941 р. почалась Велика Вітчизняна війна
23 червня - День держслужбовця
24 червня - 1934 р. столиця України була
перенесена з Харкова до Києва
25 червня - День митної служби України
26 червня - Міжнародний день боротьби зі 
зловживанням наркотиками та їх розповсюдженням
27 червня - Всесвітній день рибальства
28 червня - День Конституції України
29 червня - 1900 р. народився Антуан де Сент-Екзюпері
30 червня - День винахідника і раціоналізатора

Історичний хронограф. червень
ІСТОРІЯ ВІННИЦІ

ІСТОРІЯ, УВІЧНЕНА У КАМЕНІ. пАМ’ЯТНиКи МІСТА
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Червень – це найкращий місяць для 
подорожей. Його я чекаю з особливим 
трепетом і нетерпінням. Тому я не хочу 
орієнтувати вас на якийсь один напря-
мок. Обирайте самі. Для того, щоб  
кожен із вас визначився з побажан-
нями, я створила невеликий перелік 
місць, які рекомендую побачити саме 
у червні.

Варто відвідати Венецію (Італія), 
місто на воді. Знаючи про наслідки 
глобального потепління, ви маєте як-
найшвидше відвідати цей дивовижний 
край. Бо підняття рівня Світового океа-
ну призводить до руйнування більшос-
ті будівель міста. У цей період в Італії 
ще не дуже спекотно, і ви маєте змогу 
насолодитись його пишною красою 
у повній мірі. Туристів у цьому місті 
завжди багато, тому будьте готові, що 
в об’єктивах ваших камер буде безліч 
незнайомців. Стосовно транспорту: 
гондола – романтична прогулянка на 
човнику коштує не дешево ( від 50 до 
100 Евро), вапоретто – кораблик, ра-
зовий годинний квиток з можливістю 

пересадки (6,5 Евро ), та є економ варі-
анти ( 12-годинний квиток, якщо пла-
нуєте побачити місто за один день, а 
решту часу просто відпочивати). У Ве-
неції є такий чудовий район, як Лідо. 
Це острів, на якому розташовані піща-
ні пляжі, там ви матимете змогу по-
плавати в Середземному морі. Саме в 
цьому районі найбільша концентрація 
туристів із пострадянського простору. 
Далі раджу відвідати Площу Сан Мар-
ко. Тут, гуляючи площею, ви побачите 
Палац Дожів, собор і дзвіницю – сим-
воли міста. Про голубів з цієї площі 
знає кожен, та, на жаль, їх не можна 
годувати, така політика міської влади. 
Наступний пункт туристичного марш-

Нотатки мандрівника руту – острів Мурано. Кажуть, що 
саме тут було вигадано техніку найдо-
сконалішого різнобарвного скла. Від-
відайте майстерні, крамниці - тут усе 
дихає історією, тут усе ще владарює  
епоха ренесансу.

Альтернативою попередньому місту 
завжди буде Париж (Франція) . Як і 
всі міста світу, воно має недоліки, та 
його переваги не залишать вас байду-
жими. Я вже розповідала про це місто 
в попередніх номерах. Воно сповнене 
романтики, ентузіазму, спогадів, іс-
торичних подій. Тут народились ле-
генди, тут живуть почуття. Коханням 
дихає французька випічка, ароматна 
кава.

Як варіант, можна відвідати  
Марсель (Франція), портове містеч-
ко з дивовижними краєвидами в ніж-
но–голубій палітрі. Це місто спокійне, 
безтурботне, мальовниче і щире.  На 

трамваї вирушайте до Нотр Дам Де Ла 
Гард (7 Євро – в обидва боки), марш-
рут  побудований так, що ви матимете 
змогу побачити місто. В першу чергу, 
вирушайте до Старого порту, тут роз-
ташований рибний базар. На ятках ви 
побачите різноманітний асортимент 
морепродуктів, а також матимете уні-
кальну можливість поспілкуватись з 
рибалками–продавцями, сфотографу-
ватись. Також раджу відвідати острів 
Іф, хто не чув про в’язня замку, буде 
зачарований історіями цього місця.

Не можу не згадати про 
 Будапешт (Угорщина) - перлину 
на Дунаї. Будівля Парламенту не гір-
ша ніж у Лондоні, Будайські пагорби, 
Рибацький бастіон, церква Святого 
Матьяша, багато мостів, площ, різно-
манітних купалень (римські, Гелерт, 
Сечені). Обов’язково відвідайте опе-
ру, Королівський палац, Національну 
галерею. Це тільки початок подорожі 
у казкове місто, що неодмінно заслу-
жить вашу любов.

На мою думку, кожне із цих міст  
вартує вашої уваги, але обирати вам…

Аліна Кобець,
член Молодіжної 

організації журналістів
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Как правило, на торжественной ре-
гистрации в ЗАГСе присутствуют не 
все гости, часть прибывает непосред-
ственно к месту проведения банкета 
и ожидает приезда новобрачных. По-
тому молодожены и особенно их ро-
дители очень много внимания уделяют 
именно этой части свадебного торже-
ства. Особенно актуальными и острым 
темами,  которые волнуют абсолютное 
большинство пар являются следую-
щие вопросы: « Сколько еды и напит-
ков должно быть на банкете, чтобы 
гости остались сыты и довольны? И 
что же нужно учесть при составлении 
свадебного меню?»

Для успешного проведения банке-
та необходимо правильно и грамотно 
составить меню и определить вре-
мя подачи блюд и напитков. Также 
очень важно учитывать время года, 
так как летом идет большой расход 
безалкогольных напитков, фруктов, 
легких закусок, а зимой – крепкого 
алкоголя и сытных блюд. Место бан-
кета тоже играет важную роль, по-
скольку на открытом воздухе аппетит 
гостей лучше, чем в помещении. Не 
забудьте про возраст, пол и вкусовые 
предпочтения гостей: если на свадьбе 
большинство мужчин, то потребуется 

Нещодавно біля Челябінська упав 
метеорит значних розмірів. Від його 
вибуху на висоті 10-15 км постраж-
дало більше 1000 осіб. Метеорит вле-
тів у земну атмосферу зі швидкістю  
15-20 м/с зі сторони сузір’я Пегаса. 
Удар на такій швидкості об атмосферу 
- це наче молотом по ковадлу: кінетич-
на енергія перетворюється в теплоту.

Після аналізу маленьких уламків у 
лабораторії Уральського федерально-
го університету науковці з’ясували, 
що це типовий хондрит – камінний 
метеорит із 10% заліза. Крім цього, в 
його складі є ще силікати та олівін - 
мінерал, котрий утворюється при тем-
пературі більшій 1000º С. Що ж таке 
метеорити і як вони утворюються? За 
однією з теорій між орбітами Марса і 
Юпітера на ранніх стадіях утворення 
Сонячної системи існувала планета 
Фаетон, котра вибухнула, утворивши 
пояс астероїдів. А більшість із метео-
рів і метеоритів, що падають на Землю 
- це уламки саме цієї планети.

Більшість сучасних науковців запе-
речують можливість реакції холодного 
ядерного синтезу (ХЯС), але відповіді 
на деякі важливі запитання з астроно-
мії та астрофізики, на жаль, не дають. 
Можливість існування в природі реак-
ції ХЯС довела американська косміч-
на експедиція «Стардаст» до комети 
Вільда 2 сімейства Юпітера. Замість 
замерзлої льодової брили науковці 
НАСА побачили діючий космічний 
вулкан: загострені піки, величезні 
кратери, з котрих вилітали «високо-
температурні» мінерали форстерит та 
олівін, що утворюються при надвисо-
кій температурі. Виникає парадокс: 
на поверхні комети діаметром 2,5 км. 
температура якої становить -180º С, а 

больше крепких спиртных напитков 
и сытных блюд, а если женщин, тогда 
быстрее будут расходоваться шампан-
ское, вино и легкие закуски.

Одним из основных правил со-
ставления праздничного меню есть 
наличие в нем не только сытных и 
сложных мясных блюд, но и большо-
го количества зелени, солений, про-
дуктов, которые имеют прекрасные 
ферментативные свойства. На празд-
нике, как и в повседневной жизни, 
должно работать правило правильного 
питания и сочетания продуктов. Все 
правила подачи блюд условно сводят-
ся к следующему: от холодного к го-
рячему, от легкого к сытному. Кстати, 
часто во время ожидания молодоженов 
гостям могут подавать аперитив, он 
выполняет сразу несколько функций: 
возбуждает аппетит, а также скраши-
вает время ожидания, позволяя гостям 
расслабиться и познакомиться друг с 
другом. В аперитив могут входить за-
куски, на пример, можно подать фрук-
товое ассорти или канапе.

Как правило, здоровый человек мо-
жет съесть чуть более килограмма еды, 
плюс напитки. Но обычно, заказывают 
значительно больше, так как обычаи 
и ментальность нашего народа не по-
зволят, чтобы уходя с праздника, гости 
лицезрели оголенные, а то и пустые 
столы. Точно рассчитать спиртное и 
количество блюд не получится только 
потому, что даже под конец свадьбы 
столы должны выглядеть богатыми на 
яства и угощения. Ведь именно такой 
и должны запомнить свадьбу гости - 
богатой и щедрой.

Галина Левицкая,
начальник Винницкого городского отдела ГРАГС

в надрах ядра – більше +1000º С.
То звідки ж береться енергія протя-

гом довгого часу, щоб підтримувати 
цей процес? Адже часточки комети 
Вільда 2, доставлені на Землю, були 
не радіоактивні,  тому розпад радіоак-
тивних елементів у ядрі з виділенням 
тепла виключається. Висновок: лише 
холодний ядерний синтез протонів 
водню здатен забезпечити таку вели-
чезну енергію продовж мільйонів ро-
ків. Такий процес йде і в надрах нашої 
планети, створюючи вулкани, розломи 

та землетруси. Фактично, людство 
живе на водневому реакторі, котрий 
за певних умов може вибухнути, пе-
ретворившись на купу уламків. Земля 
росте і збільшує свій діаметр зі серед-
ньою швидкістю 35 метрів на рік. Це 
явище пояснюється тим, що при утво-
ренні з водню важкого хімічного еле-
менту ядро отримує електронну обо-
лонку і різко збільшує свій діаметр. 
Виникає колосальний тиск, що роз-
риває земну кору, рухає континенти, 
утворює розломи, вулканічні острови і 
збільшує океани. Цей процес буде йти 
доти, доки на Землі є вода.

Усвідомлення геніально простих 
рішень природи може дати людству 
практично невичерпне джерело еколо-
гічно чистої енергії.

Валерій Кульматицький, 
еколог
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Ортопедичний матрац на сьогод-
ні вже не розкіш, а предмет, який за-
безпечує не тільки комфорт вашому 
ліжку, але й створює неабиякі зруч-
ності вашому хребту й тілу вцілому. 
Правильно підібраний матрац може 
зняти больовий синдром, виклика-
ний незручним положенням спини. 
Ви будете краще висипатися, менше 
крутитися увісні. А значить, будете 
краще почувати себе вдень. Основним 
завданням ортопедичного матраца є 
повторення всіх контурів і форми тіла, 
підтримуючи при цьому хребет у при-
родньому положенні. При цьому слід 
пам’ятати, що один і той же матрац не 
зможе виконувати ортопедичні функ-
ції для двох людей з різною комплек-
цією. Якщо матрац занадто жорсткий 
відносно маси тіла, то сплячий буде 
лежати на ньому, як на дерев’яній пли-
ті. Якщо занадто м’який - «провалить-
ся». Тому, купуючи матрац, необхідно 
співставляти його властивості зі свої-
ми фізичними даними.

Матраци бувають пружинні та без-
пружинні. І не можна сказати, що одні 
краще інших. Це два напрямки, що іс-
нують разом, обидва мають свої пере-
ваги і недоліки. Ще матраци бувають 
водними (наповненими водою) і по-

ПРОЩАВАЙ, ЗБРОЯ
31 травня завершився всеукраїнський місяч-

ник добровільної здачі зброї, боєприпасів та 
вибухових речовин. Протягом цієї акції грома-
дяни, що мали незареєстровану вогнепальну, 
газову, холодну та іншу зброю та боєприпаси 
могли звернутися до працівників дозвільної 
системи з метою її реєстрації або здачі. Адже 
законодавством в цей час передбачена своєрід-
на «амністія». Частина 3 статті 263 говорить, 
що «звільняється від кримінальної відпові-
дальності особа, якщо вона добровільно здала 
органам влади зброю, бойові припаси, вибухо-
ві речовини або вибухові пристрої». А, як відо-
мо, незаконне поводження зі зброєю карається 
позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років.

За більш детальною інформацією ми звер-
нулися до працівників дозвільної системи. Там 
повідомили, що в результаті проведення місяч-
ника до органів внутрішніх справ м. Вінниці 
громадяни добровільно здали 28 одиниць 
зброї, 5 незареєстрованих мисливських гладко-
ствольних рушниць, 23 газових пістолетів і ре-
вольверів та 1 пристрій для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими кулями (травматичний 
пістолет), а також 820 одиниць боєприпасів до 
армійської зброї та, навіть, 2 міни. Крім того, 
протягом місяця було здано 10 одиниць холод-
ної зброї. Наразі вирішується питання щодо 
реєстрації власниками в користування на за-
конних підставах 8 одиниць зброї. Загалом 4 
громадянина нашого міста змогли уникнути 
кримінальної відповідальності за рахунок  
добровільної здачі зброї.

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів

вітряними (надувними). Експлуатація 
водних матраців досить проблемна, і 
в нашій країні вони популярністю не 
користуються. Надувні ж підходять 
лише як тимчасове спальне місце для 
гостей. Найголовніше в матраці - це 
те, щоб Вам було зручно. Не «нібито 
зручно», а дійсно «зручно». Обираючи 
ортопедичний матрац, слід звернути 
увагу на наступне:

- дізнайтеся, на яку максимальну 
вагу розрахований пружинний блок;

- людям середньої комплекції піді-
йде більшість моделей на незалежних 
пружинах, зокрема, моделі, у яких ви-
користовуються прошарки з латексу і 
комбінації койра-латекс;

- огрядним людям слід обирати 
більш жорсткі матраци: пружинні з 
посиленими пружинами, безпружинні 
з щільних матеріалів;

- ;удим людям краще вибирати м’які 
моделі без використання койри.

- матраци, оснащені системою не-
залежних пружинних блоків добре 
підійдуть подружнім парам, якщо різ-
ниця у вазі між партнерами становить 
більше 30 кг. Найкращий вибір мають 
люди з вагою від 60 до 100 кг. Їм піді-
йде практично будь-який ортопедич-
ний матрац.

- дітям і підліткам рекомендують 
безпружинні матраци. Немовлятам 
важливо щоб матрац добре прові-
трювався. Як правило, в такому віці, 
коли активно відбувається формуван-
ня постави, щоб уникнути різних ви-
кривлень хребта, лікарі рекомендують 
більш жорсткі дитячі кокосові матраци 
монолітного типу товщиною 3-7 см. 
Для дітей старшого віку важливо щоб 

матрац був досить «живучим», витри-
мував стрибки на ньому, тощо.

- пам’ятайте, що за наявності будь-
яких захворювань опорно-рухового 
апарату, перед купівлею ортопедич-
ного матраца Вам необхідно отримати 
консультацію лікаря.

- тим, хто вважає за краще спати на 
животі, рекомендується використову-
вати більш жорсткий матрац, ніж тим, 
хто проводить ніч лежачи на спині або 
боці.

З питання підбору матраца краще 
всього звернутися у спеціалізований 
магазин, саме там Вам допоможуть 
підібрати оптимальний варіант. Не 
слід економити на матраці. Однак він, 
як і будь-яка річ — не вічний, а тому 
навіть найдорожчий матрац рекомен-
дується замінити на новий через 8-12 
років. Для матраців економ-класу 
термін експлуатації ще коротший: 3-5 
років. І пам’ятайте, що підібрати орто-
педичний матрац легше і економніше, 
ніж потім лікувати хворий хребет. Здо-
ровий сон на ортопедичному матраці 
— це запорука гарного самопочуття, 
працездатності та чудового настрою, 
заряд енергії і відновлення Ваших сил 
на цілий день.

Підготував Олекса Теплий,
член Молодіжної організації журналістів
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З-поміж головних причин синдрому 
«червоного ока» виділяють алергічні 
ураження очей. Враховуючи анатомічне 
розміщення, око відкрите для потраплян-
ня різноманітних алергенів.

За останні 30 років поширеність алер-
гічних захворювань подвоюється кожне 
десятиріччя. Відзначено, що міське насе-
лення страждає алергією в 3 рази більше. 
Серед дітей алергія частіше зустрічається 
у хлопчиків. Вважається, що вірогідність 
прояву алергії у дитини, у випадку коли 
алергією страждає один з батьків — 25%, 
коли обоє батьків - 50%.

Серед факторів, що викликають алер-
гію ока перш за все треба назвати пи-
лок, пил, вовну, пух та пір’я, засоби по-
бутової хімії, пестициди, косметичні 
та парфумерні вироби, ліки. Алергічні 
кон’юнктивіти з періодами загострен-
ня можуть бути викликані продуктами 
харчування. Ураження може охопити 
будь-який відділ органу зору: шкірні 
покриви повік, кон’юнктиву, рогівку, су-
динну оболонку, сітківку, зоровий нерв. 
Усі алергічні захворювання очей мають 
характерні загальні симптоми: свербіж, 
почервоніння очей, набряк повік, слизові 
виділення. Можуть додаватись диском-
форт від яскравого світла, сльозотеча. 
Для правильної діагностики алергічних 
захворювань очей необхідне проведення 
сумісних консультацій окуліста та алер-
голога-імунолога з подальшим алерголо-
гічним обстеженням пацієнта.

Одне із головних місць у діагностиці 
займає алергологічний анамнез, який 
дозволяє правильно припустити алер-
гізуючий агент більш ніж в 70% випад-
ків. Шкірні алергічні проби найбільш  
доступні, малотравматичні й у той же  
час - достовірні. До недоліків шкірних 
проб слід віднести те, що їх проводять не 
в гострому періоді захворювання, а через 
7-10 днів після гострої алергічної реакції. 
Також широко застосовують лабораторні 
методи алергодіагностики. Вони специ-

Под этим названием объединяются 
разнообразные болезненные состоя-
ния, которые могут проявляться в форме 
навязчивых воспоминаний, страхов, сомне-
ний, желаний, действий. Обычно люди осо-
знают нелепость этих мыслей, движений, 
страхов, борются с ними, но преодолеть их не 
могут. Явления навязчивости встречаются и у 
психически здоровых людей. Многим извест-
но, как назойливо может вспоминаться мотив 
какой-нибудь песни, который хотелось бы 
уже забыть. У здоровых людей явления навяз-
чивости обычно не продолжаются больше не-
скольких часов или суток, у больных же они 
могут длиться месяцы и годы. Навязчивые 
состояния чаще всего встречаются при таких 
заболеваниях, как невроз навязчивых состоя-
ний и психастения.

Навязчивые страхи (фобии). У од-
них больных эта навязчивость выражается 
в форме страха заболеть каким-либо 
инфекционным заболеванием, у других – в 
страхе закрытых помещений или страхе пере-
ходить улицу. Например, один больной в те-
чение многих лет испытывал страх заболеть 
бешенством. У него постоянно появлялись 
мысли, от которых он не мог освободиться, 
что его на улице незаметно укусит бешеная 
собака или крыса. Он хорошо понимал, что 
этого не может быть, тем не менее навязчивый 
страх его не покидал. От сослуживцев свои 
переживания больной тщательно скрывал.

Навязчивые сомнения. Больных постоян-
но мучают сомнения. Например, возвращаясь 
с работы, больной сомневается, положил ли 
он документы куда следует; иногда он возв-
ращается по нескольку раз, проверяет. Ухо-

фічні та можуть застосовуватись у го-
стрий період.

У лікуванні алергічних уражень очей 
найбільш важливим являється повне ви-
ключення алергена, який викликає алер-
гічну реакцію. Однак на практиці викона-
ти це буває вкрай важко або неможливо. 
Тому всі алергічні ураження очей потре-
бують медикаментозної протиалергічної 
терапії, мета якої – зняття обтяжливих 
симптомів. Перевагою місцевої терапії 
є більш швидкий терапевтичний ефект і 
менша вірогідність виникнення загаль-
них побічних дій.

Щодо профілактики алергічних захво-
рювань очей, то важливо зменшити або 
виключити контакти з факторами ризику 
розвитку алергії. В тому випадку, якщо 
передбачається, що людина потрапляє в 
такі умови, коли неможливо виключити 
контакт з факторами алергії, потрібно 
користуватись очними краплями, які 
стабілізують мембрану тучних клітин і 
можуть попередити або послабити роз-
виток алергічної реакції. І, звичайно ж, 
важливо не забувати про утримання в чи-
стоті будинку та робочого місця.

Т.Є. Козлова, 
дитячий офтальмолог поліклініки ВОДКЛ

дя из дома, сомневается, закрыты ли двери, 
выключен ли свет, газ и т.п.

Навязчивые желания. По своему содер-
жанию они могут быть самыми различными. 
У больных появляется навязчивое желание 
выпрыгнуть из окна многоэтажного дома, 
дотронуться рукой до быстро проходящей 
автомашины и т.п. Одна больная испытывала 
желание выбросить в окно своего ребенка. 
Эта мысль пугала ее, она уходила подальше 
от окна, просила заколотить окно. Другая 
больная, в 60 лет, будучи религиозной, при 
приближении к церкви испытывала навязчи-
вое желание произносить богохульные слова. 
Это ее необычайно тяготило, но избавиться 
она от этого желания не могла.

Навязчивые действия. При этом состо-
янии у больных появляются навязчивые 
действия: считать окна домов, телеграфные 
столбы, складывать цифры номеров проезжа-
ющих машин и т.п. Иногда они выражаются в 
частом кашле, зажмуривании глаз, мытье рук.

В основе этих состояний чаще всего лежит 
инертный (застойный) очаг возбуждении в 
головном мозге. Если больной начинает зани-
маться работой, которая его увлекает, то явле-
ния навязчивости могут ослабевать. В таких 
случаях в коре головного мозга возникают 
новые очаги возбуждения, вокруг которых 
распространяется торможение, и инертный 
(застойный) очаг ослабевает. Лицам с 
навязчивыми состояниями не рекомендуется 
бросать работу. Такие больные проходят лече-
ние у врача-психиатра.

Т.Н. Сидорова,
врач-психиатр высшей категории

ВОПНБ им. ак. О.И. Ющенка
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Заповітом є особисте розпорядження 
фізичної особи на випадок своєї смерті, 
а тому кілька осіб скласти єдиного запо-
віту не можуть. Виняток складає заповіт 
подружжя відносно майна, що належить 
йому на праві спільної сумісної власнос-
ті. Спільна сумісна власність — це майно, 
придбане подружжям під час шлюбу, якщо 
інше не передбачено законом або шлюб-
ним договором, а також майно придбане в 
результаті спільної праці членів сім’ї, якщо 
інше не передбачено письмовою угодою 
між ними. Це майно належить дружині 
та чоловікові на правах спільної сумісної 
власності, незалежно від того, що один із 
них не мав з поважної причини самостій-
ного заробітку.

Можливість складення такого заповіту є 
нововведенням Цивільного кодексу Украї-
ни. Перевагою заповіту подружжя є те, що 
майно, яке було спільною сумісною влас-
ністю, спадкується тією особою, яка була 
обрана за домовленістю подружжя; той з 
подружжя, який пережив іншого, продо-
вжує жити у звичному для нього майново-
му середовищі.

Детальний аналіз положень цивільного 
законодавства України приводить до ви-
сновку, що це нововведення Цивільного 
законодавства України, навряд чи можна 
назвати вдалим за наступних підстав. За-
звичай, подружжя володіє не лише спіль-
ним сумісним майном, а й певним майном, 
яке належить йому на правах приватної 
власності. Тому спільний заповіт не охо-
плює всього належного на правах власнос-
ті майна, отже кожен із подружжя повинен 
скласти ще й заповіт, в якому визначити 
долю такого майна на випадок свої смерті. 
За таких обставин, складання спільного за-
повіту не лише пов’язане із зайвими витра-

тами, а й взагалі позбавлене сенсу. Діюча 
редакція статті, яка передбачає складення 
спільного заповіту подружжям, порушує 
принцип відкликання (скасування) запо-
віту, що не може вважатися допустимим. 
Особа, на користь якої складено заповіт, 
після смерті одного з подружжя може по-
водитися негідно (але в межах закону, що 
не дозволить усунути її від спадщини за за-
повітом), але чинне законодавство позбав-
ляє заповідача, який ще живий можливості 
скасувати заповіт.

Конструкція статті 1243 Цивільного ко-
дексу України передбачає, що після смерті 
одного із подружжя частка у праві спільної 
сумісної власності переходить до друго-
го з подружжя, який його пережив. Піс-
ля смерті останнього подружжя право на 
спадкування набувають особи, визначені 
подружжям у заповіті. Але за умови скла-
дення спільного заповіту інше подружжя, 
яке може пережити загибле подружжя на 
20-30 років, вже позбавлено можливості 
розпорядитися майном.

Законодавчо невизначеною залишається 
доля спадкового майна, на яке було скла-
дено спільний заповіт подружжя, після 
смерті одного з подружжя і накладення на 
майно заборони, відповідно до вимог ЦК 
України, якщо особа, яка призначена спад-
коємцем у спільному заповіті, також поми-
рає.Законодавець не дає прямої відповіді, 
які правові наслідки настануть у випад-
ках, коли після смерті одного з подружжя, 
шлюб буде визнано недійсним.

Закріплення в цивільному законодавстві 
заповіту подружжя дало можливість за-
безпечити гарантії недоторканості майна 
зазначеного в заповіті для обох з подруж-
жя, а також для особи, яка вказана запові-
дачами. Але, в той же час, маючи бажання 
скласти спільний заповіт, подружжя має 
бути достатньо обізнаним і про його не-
доліки. Тому в нотаріальній практиці, на 
сьогоднішній день, склалася ситуація, коли 
заповіти подружжя практично не посвідчу-
ються, а посвідчуються найрізноманітніші 
заповіти від кожного з подружжя окремо.

Оксана Миколаївна Бєлая,
приватний нотаріус,

вул. Київська, 4, офіс 207, тел: (067)383-32-82; 67-10-56

Особа у разі втрати або зіпсування до-
кумента, посвідченого або виданого но-
таріусом, може отримати його дублікат. 
Дублікат утраченого або зіпсованого до-
кумента видається нотаріусом за письмо-
вою заявою особи щодо якої учинялась 
нотаріальна дія або за дорученням осіб, 
щодо яких така дія вчинялась. Також ду-
блікати документів, посвідчених або ви-
даних нотаріусом, можуть бути видані за 

письмовою заявою спадкоємців осіб, за 
дорученням яких або щодо яких вчинялася 
нотаріальна дія, а також виконавця запо-
віту та на запит нотаріуса, яким заведено 
спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, 
крім свідоцтва про смерть таких осіб, по-
даються документи, які підтверджують їх 
родинні стосунки (свідоцтво виконавця 
заповіту). До передачі в архів примірни-
ків документів, посвідчених або виданих 
нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсо-
ваного документа видається нотаріусом за 
місцем його зберігання.

Державний нотаріус державного нота-
ріального архіву видає також дублікати 
заповітів, які надійшли на зберігання від 
посадових осіб, зазначених у статті 40 За-
кону України «Про нотаріат». Дублікат 
заповіту може бути виданий вказаним у 
заповіті спадкоємцям, виконавцю запові-
ту після подачі ними свідоцтва про смерть 
заповідача. У разі смерті спадкоємців, які 
були вказані в заповіті, дублікат може бути 
виданий їх спадкоємцям після подачі ними 

свідоцтва про смерть заповідача і померло-
го спадкоємця. Дублікат секретного запові-
ту не видається.

Нотаріус при видачі дубліката втраченої 
довіреності перевіряє дійсність цієї дові-
реності за даними Єдиного реєстру дові-
реностей. Дублікати втрачених довіренос-
тей підлягають обов’язковій реєстрації в 
Єдиному реєстрі довіреностей відповідно 
до Положення про Єдиний реєстр дові-
реностей, затвердженого наказом Мініс-
терства юстиції України від 28.12.2006  
№ 111/5, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.12.2006 за  
№ 1378/13252 (із змінами).

Дублікат документа повинен містити 
весь текст посвідченого або виданого до-
кумента, оригінал якого вважається таким, 
що втратив чинність. На дублікаті доку-
мента робиться відмітка про те, що він має 
силу оригіналу, і вчиняється посвідчуваль-
ний напис. Крім того, про видачу дубліката 
нотаріус робить відмітку на примірнику 
документа, який зберігається у справах 
державної нотаріальної контори чи при-
ватного нотаріуса.

Аліна Олександрівна Третяк,
приватний нотаріус Вінницького 

міського нотаріального округу
м. Вінниця, пр. Юності, 22

ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ВИДАЧІ ДУБЛІКАТА ДОКУМЕНТА
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 Прошлой осенью я встретила свою зна-
комую, которая готовилась к свадьбе. Ког-
да я поинтересовалась по поводу её планов 
на будущее, то услышала фразу: «Ну, пере-
едем после свадьбы к нему. Он будет рабо-
тать, а я что-то подыщу себе». В принципе, 
скажете вы – это нормально. Мол, что жена 
ЗА мужем…на то она жена... Но если бы не 
это самое «НО»! Она вот-вот оканчивала 
университет и ей уже предложили хоро-
шую работу с отличными перспективами. 
В городе оставалась мама, сестра, друзья. 
А там, где она собиралась обустроить свое 
семейное гнездышко, не было ничего, кро-
ме дома, где пришлось бы жить с родителя-
ми мужа, и мизерного количества населе-
ния, ибо вся молодежь перебралась оттуда 
в большие города. Когда же я спросила, по-
чему их решение именно таково и почему 
бы не остаться здесь в городе, она сказала: 
«Он не может устроиться на хорошую ра-
боту. Там родители помогут. А здесь полу-
чается так, что я буду зарабатывать боль-
ше, чем он. Зачем эти проблемы? Не хочу, 
чтобы он комплексовал».

Прошло полгода, а я по-прежнему вспо-

минаю ее аргумент по поводу переезда: 
и в мою голову начинают закрадываться 
мысли о том, то ли я какая-то неправиль-
ная, то ли слишком уж современные у 
меня представления о роли женщины в 
21-м веке?! И я пришла к выводу, что, 
оказывается, несмотря на все современные 
инновационные технологии и открытия в 
науке, несмотря на то, что «у штурвала» 
тысячей банков, редакций, ресторанов и 
т.д. стоят именно «боссы в юбках», мно-
гие женщины так и «забивают себя в угол» 
только бы «он НЕ комплексовал». Всегда 
ли цель оправдывает средства? Решать,  

Существует несколько основных 
распространенных причин поведения, при 
которых доступ к богатству перекрыт. И 
если человек сможет перебороть их, и пе-
рестроить себя, то его ничего не сможет 
остановить на пути к заветной мечте.

Самое основное заблуждение человека 
с психологией бедняка, что ему должны 
достойно платить просто потому, что он 
ходит на работу. И зарплата у него должна 
быть такая, чтобы хватало на всё. И если 
этого не происходит, то он пеняет на «ску-
пердяя-шефа», перекладывая ответствен-
ность с себя на других: «Какой смысл дви-
гаться вперёд и развиваться, если от меня 
все равно ничего не зависит? Делай – не 
делай, а результат один – ничего не полу-
чу».

Бедняки тратят силы не на то, чтобы 
привлечь, а на то, чтобы удержать. Они пи-
шут и ходят в различные инстанции, доби-
ваясь мизерной одноразовой социальной 
помощи, которой едва ли хватает на один 
поход в магазин. Вместо того, чтобы эти 
же усилия эффективно потратить на зара-
боток или поиск хорошей работы.

Человек с психологией бедняка, как 
правило, выбирает низкооплачиваемую, 
но стабильную работу. Например, в госуч-
реждениях - потому что государство всегда 
обеспечит, а если пойти в коммерческую 
организацию, то есть всевозможные риски. 
Он абсолютно не верит в свои силы и в то, 
что его опыт и знания будут востребованы.

Это люди с довольно низкой самооцен-

конечно же, вам…
Люди с заниженной самооценкой и во 

сне не летают. Ведь, в первую очередь, 
комплекс – это проблема внутренняя, ду-
шевная. И, стало быть, возникает вопрос: 
откуда же берутся комплексы? Многие 
ученые считают, что возникают комплексы 
в раннем детстве. Другие придержива-
ются того мнения, что появляются они в 
более сознательном возрасте. Ясно одно: 
комплексы есть у каждого. И каждый из 
семи миллиардов людей на планете, в пер-
вую очередь, ведет борьбу с самим собой.

Наверное, один из самых 
распространенных комплексов – это  
лишний вес. За ним следует комплекс ма-
териальной неполноценности либо несо-
стоятельности. Комплекс под названием: 
«Я - некрасивая» испытывала, пожалуй, 
каждая женщина, особенно в период по-
дросткового возраста, когда внешность, из-
за активного развития гормонов, не всегда 
идеальна. К таким же распространенным 
комплексам можно отнести и комплекс 
вины, и комплекс боязни ответственности 
и т.д. Их действительно уйма, но они все 
так похожи.

С комплексами можно и нужно бороть-
ся! Для этого не обязательно посещать 
психоаналитиков и ходить к гадалкам. 
Достаточно найти причину и потихонь-
ку устранять ее. Хорошенько «покопай-
тесь» в себе, в своих мыслях, да и планах 
на будущее. Хорошее будущее стоит за 
уверенными в себе людьми. А как можно 
говорить об уверенности и успехе в глазах 
других, если вы, в первую очередь, не нра-
витесь себе? Устали страдать от комплек-
сов? Попробуйте получить удовольствие 
от своего совершенствования. В первую 
очередь, научитесь верить в себя. Старай-
тесь превращать недостатки в достоин-
ства, и не уставайте доказывать, в первую 
очередь, что-то себе, а не другим… Желаю 
вам, чтобы рядом были люди, которые не 
видят ваших недостатков; люди, которые 
помогают вам бороться и любят вас про-
сто за то, что вы есть. И не переставайте 
летать! Особенно во сне.

Владислава Орехова

кой. Да и откуда взяться высокой само-
оценке, если человек не живет, а прозябает 
– серая неинтересная работа, которую еще 
и страшно потерять, отсутствие в жизни 
ярких впечатлений. Именно тех факторов, 
которые заставляют уважать себя за труды. 
Они не понимают, что деньги и хорошие 
перспективы раскрываются перед людьми 
деятельными, что не боятся рисковать.

У них большой страх перемен. Девиз – 
лучше иметь немного, чем рисковать и, воз-
можно, потерять всё. Люди с психологией 
бедности никогда не откроют свой бизнес, 
не будут осваивать новые сегменты рынка. 
Активность не для них. Ведь очевидно, что 
для того, чтобы добиться чего-то и полу-
чить хороший результат, необходимо по-
стоянно в эту сторону прикладывать уси-
лия. А они не желают и не умеют (потому 
что никогда и не пробовали) проявлять ак-
тивность, потому что уверены, что ничего 
не получится и денег все равно не будет. 
Человек пассивен, а потому и беден.

Присмотритесь к себе. Есть ли у вас хоть 
одно из перечисленных качеств? Избав-
ляйтесь от него в срочном порядке, если 
что-то похожее обнаружится. Помните, что 
ваша жизнь и ваше благополучие, только в 
ваших руках!

Виктор Рудь,
член Молодёжной организации журналистов

Психологические Причины бедности
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Навколо теми волонтерства сьогодні 
точиться чимало дискусій. Здавало-
ся б, нічого складного – допомагати 
ближньому. Однак не все так просто, 
як здається на перший погляд. Є так 
звані «співчуваючі», які люблять писа-
ти повідомлення на інтернет-форумах. 
Є критики, які невдоволено хитають 
головами і стверджують, що нічого в 
цьому світі не робиться задарма і зви-
нувачують добровольців у сумнівних 
намірах нажитися. Щоправда, на жо-
ден із цих таборів справжні «посланці 
доброї волі» особливої уваги не звер-
тають, щоденно виконуючи свою бла-
городну місію.

Але для того, щоб відчути справжню 
радість від альтруїстської допомоги 
іншим, необхідно розвивати в собі 
певні якості, без яких ваші добрі на-
міри навряд чи увінчаються успіхом. 
У першу чергу, варто раз і назавжди 
вирішити для себе: «Чому це потрібно 
саме вам?» Душевний спокій, мораль-
не задоволення, відчуття гарно вико-
наної роботи і радість від допомоги – 
найчастіше саме цього шукають люди, 
котрі стають волонтерами. Не менш 
важливою є боротьба зі своєю влас-

Молодь завжди вважалась майбут-
нім нації і держави. Тому у всіх циві-
лізованих країнах інвестиції в молоде 
покоління, її освіту та соціальну за-
хищеність вважаються найбільш при-
бутковими.

А як цю проблему вирішує наш 
уряд? На жаль, дуже погано! Батьки 
будь-що намагаються дати дітям осві-
ту і оплачують всі видатки. Молодь, 
поки вчиться, живе від сесії до сесії, як 
усім відомо, весело. Молодих дівчат 
цікавлять молоді хлопці, розваги, тан-
ці, кафе, ресторани і гарячі поцілун-
ки. Схожі інтереси і у хлопців: життя 
їм здається простим та безхмарним. І 
лише навчені гірким досвідом батьки 
розуміють, що у половини нашої моло-
ді майбутнього в Україні немає! Після 
закінчення ВУЗів гірке усвідомлення 
приходить і до молоді: неможливість 
знайти роботу за спеціальністю, при-
дбати житло або земельну ділянку для 
будівництва будинку, створити і до-
стойно забезпечувати родину. Отут і 
наступає зневіра та розчарування.

Вже більше семи мільйонів наших 
громадян ніколи назад не повернуться 
і залишаться на чужині. В принципі, у 
держави є всього дві основні функції: 
захистити своїх громадян і створити 
умови для продуктивної праці, - все 
інше зробить сам народ.

Всі ми вчилися у школах і знаємо, 

ною лінню, а також із комплексами.
До речі, люди часто йдуть у волон-

тери, щоб подолати власні страхи, на-
вчитися чомусь новому, а то й просто 
перебороти себе. Нелегко дивитися в 
очі невиліковно хворій дитині чи до-
помагати старому безпритульному до-
глядати за собою. Але у рядах поміч-
ників ви побачите і шкільних учителів, 
і моделей, і бізнесменів. Для чого вони 
йдуть на це? Тому, що ці люди мають 
волю, силу і бажання допомагати. 
Сила волі – це ще один необхідний 
«аксесуар» волонтера. Часто доведеть-
ся стикатися з речами неприємними 
або відразливими. 

Ще один фактор – наявність вільно-
го часу. Навіть якщо ви можете виділи-
ти хоч півгодини на суспільно корисну 
працю – сміливо йдіть уперед і не сум-
нівайтесь у потрібності вашого внеску. 
Волонтерство – шлях до самовдоско-
налення. Як кажуть японці: «Шлях у 
тисячу льє починається з одного кро-
ку». Знайте, що ваша дорога потрібна 
і важлива. Це крок до гуманізації сус-
пільства. Простіше кажучи, не бійтеся 
бути людяними. Пам’ятайте: краще 
найменша допомога, ніж найбільше 
співчуття.

Аліна РУДЧЕНКО

що для отримання високої оцінки на 
екзамені достатньо переписати пра-
вильні відповіді у відмінника. При-
близно таке ж завдання у владних 
політиків: подивитися в якій країні 
найвищий рівень життя і зробити ана-
логічні дії. Світовий досвід показує, 
що найвищий рівень добробуту грома-
дян в Норвегії, Данії, Швеції, отже не-
обхідно привести до влади порядних, 
патріотичних і професійних людей. А 
далі діяти за формулою - повернути у 
державну власність стратегічні і най-
більш прибуткові галузі; застосувати 
до мільярдерів прогресивний податок 
в 50-70% від прибутку; розробити про-
граму захисту молоді та відповідно її 
фінансувати.

Після цих основних кроків зали-
шиться лише деталізація і уточнення 
необхідних програм, які повернуть на-
шій молоді віру в щасливе і заможне 
майбутнє. Учись, борись і досягай, мо-
лодь України!

Валерій Кульматицький,
політолог

Захистити майбутнє україниНе бійтеся бути людяНим
або як щодо волонтерства?
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5 липня 2012 року Президент України 
підписав Закон «Про Адвокатів та адво-
катську діяльність». Він був надрукований 
14 липня 2012 р. в газеті «Голос України». 
Цей закон визначає правові засади органі-
зації та діяльності адвокатури і здійснен-
ня адвокатської діяльності в Україні. Так, 
адвокат – фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах та в 
порядку що передбачені цим Законом». 
Адвокатська діяльність – незалежна про-
фесійна діяльність адвоката, щодо здій-
снення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту. За 
вказаним законом адвокат складає присягу, 
він отримує свідоцтво про вправо на за-
няття адвокатською діяльністю, отримує 
посвідчення адвоката України. Згідно ст. 
26 Закону: «Адвокатська діяльність здій-
снюється на підставі Договору про надан-
ня правової допомоги». Документами, що 
посвідчують повноваження адвоката на 
надання правової допомоги можуть бути: 
договір про надання правової допомоги, 
довіреність, ордер, доручення органу упо-
вноваженого закону на надання безоплат-
ної правової допомоги.

Як бачимо, адвокат працює в правовому 
полі, до нього пред’являються високі ви-
моги. На жаль, клієнти, які звертаються 
до адвоката, можуть виявитися особами, 
яким не властиві якості чесної, порядної 
людини. За останні 11 років існування до 
Вінницької правозахисної Асоціації «Ад-
вокасі – АЗА» багаторазово звертались ад-
вокати, яких ошукали клієнти, не сплачую-
чи гонорарів за надану правову допомогу. 
Механізми обману адвокатів непорядними 
громадянами України наступні.

1. Клієнт шукає адвоката, укладає з ним 
Договір про надання правової допомоги.

2. Клієнт при укладанні договору на пра-
вову допомогу сплачує адвокату частину 
гонорару, пояснюючи тим, що розраху-
ється з адвокатом в повному обсязі після 
виграної справи, і, таким чином, вже має 
думку не розраховуватись до кінця.

3. Непорядний клієнт, отримуючи юри-
дичну допомогу, веде з протилежною сто-
роною таємні переговори, отримує гроші, 
використовуючи адвоката для шантажу чи 

залякування опонентів.
4. Клієнт, отримавши таємно гроші від 

протилежної сторони, говорить своєму 
адвокату, що він непотрібний у зв’язку з 
низькою кваліфікацією або зовсім нічого 
не пояснює, перервавши таким чином до-
говірні відносини.

Що робити адвокату, щоб захистити себе 
від непорядного клієнта?

1. У разі звернення клієнта до адвоката, 
йому необхідно виграти час, для того щоб 
вивчити копії справи, а також з’ясувати, 
хто раніше з адвокатів працював з цим клі-
єнтом.

2. Зустрітись з попереднім адвокатом і 
з’ясувати чому були раніше розірвані до-
говірні відносини.

3. Пам’ятати, що клієнт може викорис-
товувати адвоката для шантажу при укла-
данні Договору про надання правової до-
помоги.

4. При укладанні Договору на правову 
допомогу адвокату брати офіційно гоно-
рар. Пам’ятати ст. 30 існуючого Закону і 
пам’ятати, що «гонорар є формою винаго-
роди адвоката за здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів право-
вої допомоги клієнту».

5. Адвокат повинен довести клієнту, що 
при встановленні розміру гонорару врахо-
вуються: складність справи, кваліфікація і 
досвід адвоката, фінансовий стан клієнта, 
витрачений час адвокатом на правову до-
помогу.

6. Адвокат ніколи не повинен приймати 
від клієнта подарунків, вживати спиртне, 
разом обідати, розповідати про себе.

Вважаю, що адвокатам та порядним клі-
єнтам потрібна газета, наприклад, під на-
звою «Наш захист». Вважаю, що вказана 
газета повинна захищати адвокатів, пра-
цівників прокуратури, суду, СБУ, міліції, 
податкової інспекції та порядних клієнтів. 
Для створення газети «Наш захист» існує 
база, тільки потрібна Ваша думка. Контак-
тні телефони: 61-72-28, 69-96-76, 067-76-
70-365.

З повагою, В.П. Душко,
голова правозахисної Асоціації «Адвокасі – АЗА»

керівник міської Партії Честі і боротьби з корупцією
та організованою злочинністю

Заступник Президента ветеранів силових структур
Ветеран СБУ

ОпОдаткування дОхОду, ОтриманОгО 
від прОдажу нерухОмОсті

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 
цього року Податковим кодексом у бага-
тьох громадян виникають питання стосов-
но оподаткування доходу, отриманого від 
продажу нерухомого майна.

Чи усі дОхОди грОмадян від прОдажу 
нерухОмОгО майна підлягають 

ОпОдаткуванню?
Пунктом 172.1 статті 172 Податкового 

кодексу України (далі - ПКУ) визначено 
випадки, за яких дохід, отриманий від від-
чуження нерухомого майна не оподатко-
вується. Так, не оподатковується дохід, 
отриманий платником податку від продажу 
(обміну) таких об’єктів як житловий бу-
динок, квартира або їх частина, кімната, 
садовий (дачний) будинок (включаючи зе-
мельну ділянку, на якій розташовані такі 
об’єкти, а також господарсько-побутові 
споруди та будівлі, розташовані на такій 
земельній ділянці), а також земельна ді-
лянка, що не перевищує норми безоплат-
ної передачі, які визначені статтею 121 
Земельного кодексу України залежно від її 
призначення. Наприклад, для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, 
в селищах - не більше 0,15 гектара, в міс-
тах - не більше 0,10 гектара. Податок не 
стягується за умови, що відчуження про-
водиться не частіше одного разу протягом 
звітного податкового року та якщо вказане 
майно перебуває у власності платника по-
датку понад три роки.

які дОхОди і у якОму рОзмірі
підлягають ОпОдаткуванню?

Дохід, отриманий платником податку від 
продажу протягом звітного податкового 
року більш як одного з об’єктів нерухо-
мості, зазначених вище, або від продажу 
інших об’єктів нерухомості, підлягає опо-

даткуванню за ставкою 5 відсотків (пункт 
167.2 статті 167 ПКУ).

У такому самому порядку оподаткову-
ється дохід від продажу (обміну) об’єкта 
незавершеного будівництва.

як визначається розмір доходу та 
податку і який порядок сплати даного 

податку?
Дохід від продажу об’єкта нерухомості 

визначається виходячи з ціни, зазначеної 
в договорі купівлі-продажу, але не нижче 
оціночної вартості такого об’єкта, розрахо-
ваної органом, уповноваженим здійснюва-
ти таку оцінку відповідно до закону.

Сума податку визначається та самостій-
но сплачується через банківські установи:

а) особою, що продає або обмінює з ін-
шою фізичною особою нерухомість, - до 
нотаріального посвідчення договору ку-
півлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував 
об’єкт нерухомості, відчужений за рішен-
ням суду про зміну власника та перехід 
права власності на таке майно.

При цьому, слід зазначити, що фізична 
особа зобов’язана відобразити дохід від 
такого відчуження у річній податковій де-
кларації.

Анна Миколаївна Швець,
провідний спеціаліст

Вінницького районного управління юстиції
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Практически каждый бизнесмен 
пытается сделать свой офис настоящей 
визитной карточкой фирмы или пред-
приятия. Классик, хай-тек, модерн и 
другие стили оформления помещений 
хоть и радуют глаз, но каждый раз так 
и хочется сказать – «где-то я уже это 
уже видел». Если же вы стремитесь 
к уникальности и ваша работа требу-
ет непрерывных поездок, возможным 
решением (если, конечно, финансы 
позволяют) может стать мобильный 
офис. 

Мини-офис на колесах - удобное 
решение для тех кому приходиться 
работать «в поле», постоянно переме-
щаясь в пределах города или страны. 
Провести деловую встречу, заключить 
договор или устроить мини-фуршет 
возможно не покидая вашего офи-
са на колесах. Многие бизнесмены 
воспринимают автомобиль исклю-
чительно как средство передвиже-
ния. Современные технологии дарят 

возможность оснастить салон своего 
четырехколесного помощника все-
ми устройствами, необходимыми для 
непрерывной работы, и превратить его 
в мобильный офис. Учитывая частые 

простои в пробках, которых не могут 
избежать жители больших городов, и 
нежелание деловых людей впустую 
тратить время, проводимое в пути, 
оснащение автомобилей под офис ста-
новится все более популярным явле-
нием.

Обычно для создания подобных 
мобильных кабинетов используются 
так называемые коммерческие авто-
мобили. Лучше других зарекомендо-
вали себя микроавтобусы (Mercedes 
Viano, Mercedes Sprinter, Volkswagen 
Multivan, Volkswagen Crafter, Chevrolet 
Express, Chevrolet Starcraft), боль-
шие внедорожники (Cadillac Escalade, 
Mercedes GL, Infiniti QX56, Hummer 
H2), а также удлиненные версии авто-
мобилей MB 220/221, BMW 7 series, 
Audi A8. Коммерческие авто облада-
ют вместительностью, позволяющей 
использовать их не только как личный 
офис, но и в качестве небольшого кон-
ференц-зала для ведения переговоров. 
Откидной столик и расположение сиде-
ний «лицом» друг к другу в таких слу-
чаях очень удобны. Минивэны часто 
выбирают, поскольку их вместимость 
позволяет организовать полноценный 
передвижной офис, оснащенный всем 
необходимым офисным оборудовани-
ем. Оборудование, устанавливаемое 
в автомобиль, должно соответство-
вать требованиям, обусловленным 
профессией его владельца. Внут-
ри салона вы найдете рабочий стол, 
комфортабельные раскладные крес-
ла, гнезда для подключения ком-
пьютеров, многофункциональные 
коммуникационные системы, обла-
дающие функциями факса, сканера, 

принтера, ксерокса и обеспечивающих 
мобильный выход в интернет, лампы 
дополнительной подсветки, откидные 
сиденья, музыкальную и ТВ-систему, 
холодильник и даже специальные 
держатели для стаканов. Преобразо-
вание автомобиля может включать в 
себя множество опций. Дополнитель-
ное офисное оборудование, устанав-
ливаемое в автомобиль, должно со-
ответствовать особым требованиям, 
чтобы функционировать без перебоев 
в дорожных условиях. 

Преобразование автомобиля в 
офис не заканчивается на установ-
ке офисной техники. Для создания 
комфортных условий необходимо 
множество других мелочей, которые 
позволят не только удобно организо-
вать рабочий процесс, но и отдохнуть 
во время длительных поездок. Также 
необходимо добавить, что заказчик 
сам определяет для себя перечень не-
обходимого оборудования, цветовую 
гамму отделочных материалов. Сиде-
ния, консоли, подлокотники которые 
устанавливаются в автомобиль чаще 
всего от известных производителей, 
таких как Mercedes, BMW, поэтому 
создавая подобный офис, можно чув-
ствовать себя в нем максимально ком-
фортно.

Подготовил Александр Самойленко,
член Молодежной организации журналистов

ДОПОМОЖІТЬ ДиТинІ!

Вашої допомоги потребує  
Романовська Ірина Олександрівна 
1998 року народження. Лікарі  
поставили їй страшний діагноз – 
гострий лімфобластний лейкоз,  
і тепер вона потребує дорого-   
вартісного лікування. Просимо 
всіх небайдужих допомогти дитині  
одужати і повернутись до здорово-
го повноцінного життя. 

Благодійні внески можна 
переказати за реквізитами
Банк отримувача: 
Приватбанк м. Дніпропетровськ
МФО 305299 ОКПО 14360570
р/р 29244825509100

Призначення платежу: 
на лікування дитини
Контакний тел. (063) 277-99-04 
Романовська Ірина Семенівна (мама)
№ карти 6762468316561848, 
код ідентифікаційний 2660004069
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Нітрати - солі азотної кислоти, які овочі 
та фрукти поглинають із грунту. Рослини 
перетворюють ці азотні сполуки в білки. 
У допустимих концентраціях нітрати не-
шкідливі для організму. Вони містяться у 
всіх овочах, ягодах та фруктах. Більш того, 
нітрати будуть міститися в рослинах, на-
віть якщо повністю відмовитися від будь-
яких добрив. Але, якщо їх занадто багато, 
то вони потрапляють в організм у чисто-
му вигляді (а не у вигляді білка) і в про-
цесі травлення можуть перетворюватися в 
нітрити - солі азотистої кислоти. Саме ці 
речовини і небезпечні для здоров’я. По-
перше, нітрити перешкоджають «дихан-
ню» клітин. Як результат - порушується 
обмін речовин, слабшає імунітет. По-друге, 
знижують вміст вітамінів у їжі. Напри-
клад, зменшується кількість йоду, а це при-
зводить до збільшення щитовидної залози. 
По-третє, сприяють виділенню токсинів у 
міклофлору кишечника, що призводить до 
отруєнь, а також можуть спровокувати ви-
никнення пухлин у шлунково-кишковому 
тракті.

Найбільше нітратів містять ранні овочі: 
салат, кріп, петрушка, зелена цибуля, ре-
диска, огірки, капуста, помідори. Мають 
здатність накопичувати нітрати більше 
ніж інші овочі, також буряк, морква, кавун, 
гарбуз, кабачки, баклажани. Як же захис-
тити себе від нітратів?

- Для дитини обмежуйте споживання 
тепличних овочів. Як правило, вміст нітра-
тів у овочах закритого ґрунту у 1,5-2 рази 
більший ніж у відкритому ґрунті.

- Краще споживати сезонні овочі.
- Якщо є підозра що овочі, які ви купи-

ли „багаті на нітрати”, то зберігати їх по-
трібно протягом короткого часу і бажано у 
прохолодному темному місті, а ще краще 
в холодильнику, тому що при температурі 
+2°С перетворення нітратів у нітрити не 
відбувається. Також, перед вживанням ово-
чів із підвищеним вмістом нітратів, можна 
випити  аскорбінову кислоту чи фруктовий 

сік, або додати в продукти аскорбінової 
кислоти (декілька сот міліграм кислоти на 
кілограм продуктів).

- Вимочування овочів в 1% -му розчині 
аскорбінової кислоти зменшує в них вміст 
нітратів на 36-58%. А вимочування овочів 
в 1%-му розчині столової солі та аскорбі-
нової кислоти протягом доби знизить в них 
вміст нітратів майже на 90%. Але варто за-
значити, що при вимочуванні із овочів ра-
зом з нітратами виходять також і вітаміни.

- Салати необхідно готувати безпосеред-
ньо перед вживанням та з’їдати відразу.

- Соки рекомендують зберігати тільки в 
холодильнику.

- Не використовувати, готуючи їжу для 
дітей, розморожені плоди та овочі, які до 
споживання довго витримувалися у роз-
мороженому стані. При розморожуванні ці 
продукти легко уражаються мікроорганіз-
мами, які викликають накопичення нітра-
тів, і вони перетворюються на нітрити.

- Не варто споживати соки, пюре, плодо-
овочеві консерви, що тривалий час зберіга-
лись без охолодження.

- Перед споживанням не варто довго ви-
тримувати очищені, подрібнені, протерті 
плоди та овочі. Бажано взагалі не викорис-
товувати механічно пошкоджені плоди.

Підготував Олександр Самойленко

Кошик споживача

Ліс радо зустрічає всіх, хто шукає в ньо-
му відпочинку, проте, він вимагає і благає 
дбайливого до себе ставлення. Пожежа, 
що може виникнути, знищує на своєму 
шляху все живе: дерева, кущі, трави, зві-
рів, птахів, тощо. Нерідко спустошуються 
величезні площі, які вимірюються сотнями 
і тисячами гектарів. Ось чому одне з най-
важливіших завдань - запобігання пожеж 
у лісах.

Основна причина виникнення лісових 
пожеж — порушення протипожежних пра-
вил людьми, які перебувають у лісі. Відпо-
відно до Правил пожежної безпеки в лісах 
України протягом пожежонебезпечного пе-
ріоду забороняється:

- розведення багать;
- заїзд на територію лісового фонду 

(крім транзитних шляхів) транспортних 
засобів та інших механізмів, за винятком 
тих, що використовуються для лісогоспо-
дарської мети;

- відвідування населенням хвойних  
насаджень при 5-му класі пожежної небез-
пеки (надзвичайна небезпека) за умовами 
погоди;

- палити, кидати у лісі непогашені сір-
ники, недопалки, витрушувати з люльок 

гарячий попіл;
- залишати у непередбачених для цього 

місцях лісу обмащене, просочене горючи-
ми речовинами ганчір’я тощо;

- заправляти пальним у лісі паливні баки 
під час роботи двигуна;

- експлуатувати машини та інші механіз-
ми з несправною паливною та іскрогасною 
системою.

Окрім цього, підприємствам, установам, 
організаціям та громадянам забороняється:

- випалювати траву та інші рослинні 
рештки на землях лісового фонду, а також 
на інших земельних ділянках, що безпосе-
редньо примикають до лісу;

- звалювати та спалювати у лісових на-
садженнях сміття, будівельні залишки, по-
бутові та горючі відходи тощо.

В свою чергу, працівники лісового гос-
подарсва ДП “Вінницький Лісгосп” на чолі 
з Попельнюком Віктором Васильовичем 
прикладають великих зусиль по покра-
щенню охорони лісів від пожеж, своєчас-
ного виявлення і ліквідації на початкових 
стадіях розвитку. Поряд з цими профілак-
тичними заходами в лісових господарствах 
з числа працівників, для охорони лісів від 
пожеж діють мобільні групи для прове-
дення рейдів по виявленню порушників 
правил пожежної безпеки. І особлива по-
дяка працівникам Вінницького лісництва 
на чолі з лісничим Ігорем Івановичем Ма-
тяшем. Бо саме на них припадає великий 
об’єм роботи, так як саме на цій території 
полюбляє відпочивати багато вінничан.

Шановні громадяни, будьте пильни-
ми, неухильно дотримуйтесь правил  
пожежної безпеки в лісі, адже охорона 
його від пожеж – моральний обов’язок 
кожного члена суспільства!

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів
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авТОзаПЧаСТини. Шини. 
авТОфарби. акСЕСуари1

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

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

Êèòàé-àâòî

Автозапчасти в наличии и под заказ

●Amulet●QQ●Easter●Jaggi●Kimo●Tiggo●Elara

Àâòîìîá³iëüíi ôàðáè

Працюємо з ПДВ

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

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

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

ЗАПЧАСТИ К ЯПОНОМАРКАМ И КОРЕЙСКИМ АВТО

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

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

Реєстрація, охорона та оцінка  
інтелектуальної власності:

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

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

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

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

Кращі фахівці міста працюють у нас!
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ЗАПЧАСТИНИ
Автомагазин “ММС”

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

ЗАПЧАСТИНИ
ВІД  НАДІЙНИХ  БРЕНДІВ

послуги
СТО

послуги
СТО

КАР-МЕН

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

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

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

ГП “732 Винницкий ремонтный завод”

ІНОМАРКА
МАГАЗИН+СЕРВІС

LAUNCH

ЛІДЕ
Р АВТ

ОДІ
АГН

ОСТ
ИКИ

вул. Свердлова,69
тел.: (0432) 52-46-63
(097) 757-43-75
(093) 373-97-45
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тел.: (097)-077-50-35, (067)-696-73-20
м. В нниця вул. Пирогова 111А

(вхід з вул. Зодчих навпроти гастроному Вінниця)
i

АВТ ОЗА ПЧАСТИНИ

Автозапчастини та аксесуари
до номарок та в тчизняних автоi i

пп

“АгротехпостАч

плюс”

ЗАПЧАСТИНИ
до автомобілів, тракторів та с/г техніки

вітчизняного та імпортного виробництва.
Шини, АКБ, ланцюги, підшипники.
Філії в містах Липовець, Хмільник, Козятин, 

Гайсин, Тульчин, Староконстянтинів, с.Джурин

вул. Гонти, 35Б
тел.:(0432) 57-34-47
55-02-31, 55-41-30

(067) 853-22-77
(096) 455-22-45

e-mail: atpv@mail.ru
НАциоНАльНАя сеть
дорожНАя кАртА 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
evgenx@svitonline.com

ПрОДаЖ авТОШин в крЕДиТ:
до легкових, вантажних,  

сільськогосподарських автомобілів.

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

www.utp.com.ua

спд
МАруНяк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312

тел.(067) 900-41-75

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

(0432) 69-01-64

СІЛЬСЬкОгОСПОДарСЬка ТЕхнІка 
Та заПЧаСТини ДО нЕї2

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

e-mail: Agrotechsnab@rambler.ru

ЗАПЧАСТИНИ: Т-40, Т-16, Т-25, ЮМЗ, МТЗ.
Запчастини до косарок
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авТОСЕрвІС. СТО3

СТО
аВтО-МаКСиМуМ

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

двигуна, хімчистка

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

(097) 251-09-93

CTO
Выписка документов и налоговых накладных

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

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

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

автОмайстерня
Ремонт вітчизняних та зарубіжних авто.

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

та плоскошліфувальні роботи.

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

аВтОштОРМ

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

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

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

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

ДиЗЕЛЬ
СЕРВІС

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

Citroen, Peugeot 

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

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

68-23-22
vegamotor@inbox.ru

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

та вантажівок “ISUZU”.
ЗАПЧАСТИНИ

в наявності та на замовлення.
Доставка по Україні.

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

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

компьютерная диагностика
очистка форсунок инжекторов
регулировка фар
автоелектрик

рихтовка ALUдисков
новая резина и диски

расходные материалы

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

Реставрація шатунів. Шліфування та 
 балансування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

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

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

e-mail: vlsignal@gmail.com

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.:(0432) 69-07-60
(067) 298-09-78

kolos_oleg@mail.ru

фоп
щербАцкий с.А.

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

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

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

(067) 447-22-57 

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
тел.: (0432) 63-46-13

(098) 398-04-48
(063) 573-60-57

e-mail: setif_vn@rambler.ru
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авТОСаЛОни4

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

ТакСІ6

507-777

ІНФОРМАЦІЙНО ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА ТАКСІ
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО
ВИКЛИК

БЕЗКОШТОВНО

вЕЛО-,  МОТОТЕхнІка5

вЕЛОСиПЕДи, МОПЕДи, бЕнзОПиЛи,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. Шмідта, 65
тел. (0432) 55-21-82

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

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

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

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

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

www.vinbike.com.ua
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ПЕрЕвЕзЕннЯ
ПаСаЖирСЬкІ Та ванТаЖнІ7 тел.: (0432) 52-65-60, (067) 255-70-83

Продаж будівельних матеріалів
з доставкою:

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

Міжнародні пасажирські 
автобусні перевезення

в країни Європи

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

4,5т 2,5т 1,3т

6м

6,5м

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

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рiзних виробiв та конструкцiй,

будiвельних матерiалiв,
негабаритних вантажiв.

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

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

тел.:(097) 939-24-24
 (093) 909-54-45

буДІвЕЛЬнІ 
Та ОзДОбЛюваЛЬнІ МаТЕрІаЛи8

анкера, конфірмати, саморізи:
гіпсокартонні,

для покрівлі, віконні

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

дюбелі, болти, гайки, цвяхи

кріплення метизи

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

ñïä îêîëîò î.ì.

Виготовлення:
рейка, брус, стропила

Виготовлення нестандартних меблів
вул. Фрунзе, 4, тел.: (0432) 55-61-77, 55-61-78, (098) 462-72-05

Розпилювання на пилорамі,
 сушка деревини
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ЗМ

студія якісних

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

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

ТОВ
«ПаРтнеР Полісся»

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

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

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

(050) 313-90-95

ВиРОБничА
БАЗА

· Виробництво тротуарної плитки
· З/Б огорожі

· Криничні кільця
· Вироби з деревени та металу

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

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

www.plutka.vn.ua

МагаЗин
“уСаДЬБа”

Відсів, пісок, щебінь, цегла, шпаклівка, сітка рабиця, 
шифер, профнастил, кріплення. широкий вибір  

бетономішалок, бензопил, шліфмашин, будівельних 
тачок, драбин, бензинових генераторів. 

Дешева доставка, можливе замовлення по телефону.

Немирівське шосе, 15
тел.:(0432) 66-97-47

(063) 107-03-77

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

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

ФОП  КЛОЧКО

м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4
тел.: (0432) 61-42-02,  (067) 756-0-657
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ОБОИ  •  ЛЮСТРЫ
ул. Зодчих,4
(р-н Подолье)
platinum.vin@gmail.com
www.platinum.vn.ua

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

• áàãåò  • ïëèíòóñ
• ëåïêà • êëåé

ПОкрІвЕЛЬнІ МаТЕрІаЛи9

фоп ковАлеНко о.г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19,

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

Салон оздоблювальних матеріалів.
Студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

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

(067) 493-01-11

ДОШКА, БРУС, РЕЙКА
ВАГОНКА, БЛОК-ХАУС, 

ДОШКА ПІДЛОГИ, ФАНЕРА

Немирівське шосе, 1
тел.:(0432) 27-20-65,

27-43-04,
(068) 83-707-61

“столярНий світ” ДОШка: дуб, ясен, сосна, липа.
Стропила, балки, рейка, брус.

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

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

(067) 433-74-63

“реМбудМоНтАж” заЛІзОбЕТОннІ ОгОрОЖІ
ТрОТуарна ПЛиТка

Виготовлення. Доставка.
Встановлення по місту та області.

вул. Баженова, 24
тел.:(0432) 57-71-98,

57-71-97
(098) 595-07-39

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

вул. Чорновола, 14
тел. (0432) 55-43-43

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

Хрести підсвічники, престоли 
та інша церковна утварь. 

тел.:
(067) 932-28-33
(095) 617-89-40
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буДІвЕЛЬниЙ ІнСТруМЕнТ.
бЕнзОТЕхнІка10

буДІвЕЛЬнІ рОбОТи11

будтеХіка генеРатоРи

ПРОКАТ
відбійних молотків, паркетних шліфмашин, 

віброплит, бетозмішувачів, генераторів та ін.
Ремонт техніки.

вул. г. успенського, 81
тел.: (0432) 69-97-17

(067) 548-80-22

ОТВЕРСТиЕ В БЕТОнЕ
(кирпич, гранит, пеноблок)

Без шума и пыли
тел.(096) 068-94-69

ромышленный 
Утепление квартир, монтажные и

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

Виктор Иванович  тел. (098) 917-79-37

льпинизмМонтаж, демонтаж крыш 
·металочерепицы ·битумной черепицы ·шифера

·изготовление эксклюзивных элементов к крышам
Терассы, беседки

Изготовление дверей любой сложности под заказ
Изготовление мебели из масива дерева

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

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

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

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

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

Металочерепиця та профнастил.
Ціна від 46 гривень. Утеплення 

“ROCKWOOL“. Водосточні системи 
“PROFIL“. Мансардні вікна, сайдинг 

від виробника. Гарантія 10 років”

вул. Пирогова, 154А
тел.: (0432) 65-99-29,

(067) 516-43-95
www.katos.com.ua

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

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

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

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

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

пп
“борус-буд”

МЕТаЛОЧЕрЕПиЦЯ. ПрОфнаСТиЛ
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. Гонти, 24
тел.: (0432) 60-24-59

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

МЕтаЛОчЕРЕПиця 
ПРОФнаСтиЛ

Водостічна система. Гідро-пароплівка. 
Гнучка черепиця KATEPAL. Утеплювач. 
Індивідуальні замовлення для монтажу.

 Металопласткові вікна. Гарантія 10 років. 
Монтаж покрівлі. Безкоштовні інженерні роботи.

вул. Чехова, 4
тел.:(0432) 69-96-14,
69-37-99, 27-16-33

(097) 392-70-31
(096) 555-67-89

ДахБуд КАчЕСТВО ПРОВЕРЕннОЕ ВРЕмЕнЕм!

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

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

факс. (0432) 65-67-89
www.dahbud.com.ua
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криНиці
Копка, докопка

та чистка криниць.
Робимо та встановлюємо

корби з накриттям

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

тов «електроМоНтАж-425»

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

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

освітлення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

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

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

пп
“сбМу-8”

- загально-будівельні роботи;
- виготовлення металоконструкцій;
- виготовлення та оренда засобів малої
  механізації;
- забивання паль.

вул. Тарногродського, 18

тел.: (0432) 67-02-64,
66-65-93

архІТЕкТурнО-ПрОЕкТнІ ПОСЛуги12

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

ОБСТЕЖЕННЯ
будівельних конструкцій,

будівель і споруд
Паспортизація

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

ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”
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ТОВ “Вінницький головний проектний інститут”

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ РОЗРОБНИК У ПРОЕКТУВАННІ:

• теплопостачання
•  сертифікати: 
серія АР №001481 від 23.07.2012р.;
серія АР №006976 від 27.03.2013р. 

пп “гост-вМ”

Ліц. АВ №600910 ДержАВної
Архітектурно-буДіВеЛьної інспекції укрАїни

ВіД 7 груДня 2011р.

Топогеодезичні вишукування.
Технічні обстеження будівель і споруд.

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

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60,

(067) 432-62-62

“екрАН-с” Проектні роботи.
Технічне обстеження і паспортизація

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

кваліфікаційний сертифікат Ар №00087

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

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

ов “АрхітектурНо-
проектНА МАйстерНя

“плясовиця” архІТЕкТура, ДизаЙн.
Проектування усіх видів споруд

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

(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua
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ЛІЦЕнзуваннЯ, СЕрТифІкаЦІЯ,
ТЕхнагЛЯД, ІнвЕнТаризаЦІЯ (бТІ)13

буДІвниЦТвО баСЕЙнІв14

обладнання
атракціони

хімічні засоби
обслуговування

наТЯЖнІ СТЕЛІ15

Гарантия 12 лет

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe DesignÍàòÿæíûå ïîòîëêè Luxe Design

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и строительные фирмы

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від виробника

кольорові за ціною білих
працюємо по Вінниці та області

тел.: (067) 877-96-66, (063) 289-32-17
www.vk.com/club50441122
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ОПаЛЕннЯ. вОДОПОСТаЧаннЯ. канаЛІзаЦІЯ.
газифІкаЦІЯ. вЕнТиЛЯЦІЯ. кОнДиЦІОнуваннЯ16

Найкращі кондиціонери
для охолодження та 
обігріву приміщення.

 Вентиляція, повітряне опалення.
Продукція: Mitsubishi, Panasonic,

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

www.veneraice.prom.ua

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

тел.:(067) 586-91-71, (050) 216-43-42

●ЖЕРСТЯНІ ВИРОБИ
●ВИГОТОВЛЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПОВІТРОВОДІВ
●ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДЕЦІЮВАННЯ

www.avk.prom.ua
(Інтернет магазин)

АВК ІНЖЕНІРІНГ

НАтяжНі
стелі

Франзузькі натяжні стелі від виробника.
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО!
Гарантія 10 років!

тел.: (067) 519-64-03
(093) 216-92-02

e-mail:vasilikv@mail.ru

НАтяжНі
стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
(067) 917-88-61

НАтяжНі стелі
рулоННі штори-жАлюзі

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

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

вул. Зодчих, 28а, оф.16
пр. Юності, 36

тел.: (0432) 57-71-11
(097) 298-95-25
www.santava.com.ua
santava@rambler.ru
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âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999
Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів

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

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

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

e-mail: 5ok.plus@i.ua
салон-магазин 
опалювальної 

техніки
КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.

Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 
Гарантія. Сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56,

(063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

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

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

Хм. шосе, 82, оф. 605
(з-д «Аналог»)

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

www.termart.com.ua

“сан-майстер”

Все для опалення, каналізації,
водопостачання. Ізраїльська труба  
“ГОЛАН”. Різьбонарізна продукція, 

комплектуючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
тел.: (067) 997-19-02,

(093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com

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

(097) 330-08-08, (067) 12345-94Монтаж. Гарантия. Сервис

клімат буд сервіс Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектування, 

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

вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

(067) 430-10-30
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ДвЕрІ вхІДнІ Та МІЖкІМнаТнІ17

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

Високий захист. Якість. Довговічність. 

дверНе
   діло

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

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

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

МАгАзиН

“теМп”

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

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

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

склад-магазин
«ДВЕРІ»

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

провідних виробників України та Білорусії.
Гнучка система знижок

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

Тепловые генераторы 
Водяные котлы на древесине и отходах

Дешевое тепло круглые сутки

www.teploluks.vn.ua

МАГАЗИН ДВЕРЕЙ

вул. Тимірязєва, 66, (навпроти)
тел.:(0432) 57-89-40, (096) 495-80-83

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

www.vinnicya.vn.ua

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

Жалюзі горизонтальні та вертикальні
Ролетки. Ролети захисні

Профіль: 
Aluplast (Німеччина)
Оpenteck (Україна)

СкЛО. ДзЕркаЛа19

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
тел.: (0432) 63-46-13,

(098) 398-04-48,
(063) 573-60-57.

e-mail: setif_vn@rambler.ru

МЕТаЛОПЛаСТикОвІ вІкна18

металопластиковi вiкна
•дверi     •жалюзi

•утеплення та обшивка балконiв
•утеплення фасадів будь якої складності

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

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

н

1100

1
3

0
0

ЄврОвІкна
з євробрусу

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

вул. Коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім.

тел.: (0432) 61-79-84
(068) 210-23-25

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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

вікНА Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

Наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. Фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01,

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

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

Â²IÊÍÀ, ÄÂÅÐ²I
·жалюзі ·ролети  ·ролетні штори

·балкони ·алюмінієві вироби
Запрошуємо до співпраці дилерів

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

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

ЖАЛЮЗІ
БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ
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Пред’явнику оголошення - знижка 10%, діє по 1.07.2013р.

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

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

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

ЕЛЕкТрОвиМІрюваннЯ, 
виПрОбуваннЯ МЕрЕЖ Та ОбЛаДнаннЯ21

ТОВ
ВІННИЦЯЕЛЕКТРОКОНТАКТ Компенсація

реактивної потужності,
кабельно-провідникова продукція,

двигуни, автомати, ПЗВ, пускачі, щити,
світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 

тов
ітц еНергооблік

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

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

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

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

57-19-19
oblik@cdmaua.com

www.energooblik.com.ua

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

стабілізатори напруги.
Діє гнучка система знижок!

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

ТОВ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-425

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

щитів поверхових, ЯТП, ЯРП.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

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

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

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

ПП
«ЕнЕРгОСПЕцСЕРВІС»

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

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

типів,прожектори, пускачі електромагнітні, муфти та ін.

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

ПРАЙСИ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

portalae.vn.ua
(0432) 57-89-00

ЕЛЕкТрООбЛаДнаннЯ, кабЕЛЬна
Та ОСвІТЛюваЛЬна ПрОДукЦІЯ20
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МЕТаЛОПрОкаТ. вирОби з МЕТаЛу22

тов “сиНтез-союз” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

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

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

кбМп 
“діАпАзоН-експрес”

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

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

вул. Чехова, 29
вул. Київська, 78

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

62-14-41 

пвкп “грАНд-М” ВСІ ВИДИ МЕТАЛООБРОБКИ:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

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

рень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Гонти 39А
тел.: (0432) 57-64-17,

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

вОрОТа гараЖнІ СЕкЦІЙнІ. авТОМаТика24

вТОринна СирОвина23

П У Б Л І Ч Н Е  А К Ц І О Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О

закуповуємо в населення 
брухт чорних металів. 

Демонтаж та самовивіз. 
найвищі ціни.

вул. Ватутіна,1
тел.: (0432) 27-80-91

(097) 751-38-22
(097) 445-10-05
(096) 285-94-88

ремонт, діагностика, сервісне технічне 
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH” 

(Україна), автоматики для воріт ТМ “NICE” 
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

тел. (0432) 57-22-88
www.alutech.ua 

rspgoravs@gmail.com

Элипс Ворота  гаражные
«KRUZIK» (чехия)

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

e-mail: elips-v@rambler.ru
www.vorota-servis.com.ua
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СаЛОни МЕбЛІв. 
МЕбЛІ на заМОвЛЕннЯ25

МЕБЛІ ДЛЯ ЗАТИШКУ ВАШОЇ ОСЕЛІ

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

МЕБЛЕВА ФАБРИКА

м .Вінниця
ТЦ. ШОК

вул Келецька,117Б
тел.(0432) 556-222

склад-магазин
«мЕБЛІ»

якісні  меблі вітчизняних виробників 
за помірними цінами:

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

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

A.Leonoff
ШАфи-КуПЕ

Швидко. якісно. За цінами виробника 

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

Когда мебель искуство... тел. 
(063) 145-10-12
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ТОргОвЕЛЬнЕ ОбЛаДнаннЯ27

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

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

Викуп, або обмін б/в на нове

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

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

e-mail:tep-hol@ukr.net

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

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

• товари для дітей • магазини одягу

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

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

рЕМОнТ МЕбЛІв. фурнІТура26

Меблеві ткАНиНи

“пАртНер”

МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ,
шкірозамінник, автотканини.

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

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

(067) 911-20-90

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи28

МузиЧнІ ІнСТруМЕнТи
Звук. Сцена. Світло

вул. Коцюбинського, 4
ТЦ “Все для дому”, 3 поверх

тел.: (0432) 50-24-04
(097) 330-70-37
(063) 278-92-68

www.maestromusic.com.ua

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

Можливість оформлення кредиту

тел.: (063) 617-39-68
(067) 661-70-05

виробНичА
МАйстерНя

“іНжеНер”

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА.
Порізка ДСП, ДВП.

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

(097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, 

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

(067) 269-24-87

ОДЯг. взуТТЯ. акСЕСуари29

Салон  жіночої та
чоловічої білизни

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

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

р-к. «Привокзальний-2», маг. №7

(097) 148-58-89
(097) 691-24-43

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

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

Маги Гранд бутик №91а
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СПОрТивнІ ТОвари30

Intrigo

Колготки
(Италия, Польша)

MARLIN

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

Купальники
(Польша)

Æèòîìèðñüêå øêiðÿíå âçóòòÿ âiä âèðîáíèêà
ВЛАДНА ЗЛАТНА

вул. Папаніна, 12 • вул. Келецька, 1
тел.: 26-68-63 • (096) 568-30-34 • тел.: 69-98-04

Для жінок та чоловіків.
Присутній термінал.

Можливе кредитування.

салони-магазини

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

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

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

www.natalibolgar.ua

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

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

вул. 50-річчя Перемоги, 27
(0432) 26-13-13
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ТЕкСТиЛЬ. рукОДІЛЛЯ. вСЕ ДЛЯ ШиТТЯ32

ìàãàçèí òêàíèí
òà ôóðí³òóðè

SWAROVSKI ELEMENTS

ТОВАРИ
ДЛЯ СПОРТУ

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

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

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

•ДАЙВІНГ •РОЛИКИ •СКЕЙТИ •ВСЕ ДЛЯ ФІТНЕСУ

СувЕнІри. гОДинники. раМки. карТини31

подАруНки
для всієї 
родиНи

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

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

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

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

 (098) 595-13-33
vladimirlusak@rambler.ru
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ПрОДукТи харЧуваннЯ34

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

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

www. vinorudomino.com.ua

фОП
Святогор А.А.

Оптова торгівля товарами
побутової хімії, косметики,

засобами гігієни

вул Фрунзе,4
тел.: (0432) 55-14-94

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

гОСПОДарСЬкІ ТОвари
ПОбуТОва хІМІЯ33

“АверсА-укрАїНА”
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.

Виготовлення сиру
за італійською технологією.

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

62-37-30

СПЕЦОДЯг. заСОби захиСТу35

аБЕтКа СМаКу
Заморожені продукти харчування 

швидкого приготування від виробника
Оптова доставка.

тел. (04333) 4-06-78
(067) 166-30-46

www.abetka-smaku.com.ua

Продам МЕД
гречаний. Квітковий.

Опт та роздріб.

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

Встречайте волшебные ароматы
 кофейни.

Самый широкий асортимент 
лучшего в городе чая и кофе.

тРЦ «Магигранд»
пр. Юности, 43а

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

(067) 706-33-59
www. zarcoff.com.ua
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миСЛиВСТВО. РиБАЛьСТВО36

хІМІЧнІ рЕакТиви. 
ЛабОраТОрнЕ ОбЛаДнаннЯ37

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ
ПОСУДА и 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ВСЕ ДЛя 

РыБАЛКи
Ехолоты, снасти, лодки, 
удочки и многое другое

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

ХІМІчна 
ПРОДуКцІя

Кислоти, соди, хлориди,
нефраси, перекис водню.

більше 200 найменувань у Вінниці

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

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

канЦЕЛЯрСЬкІ ТОвари. ПаПІр. книги39

наСІннЯ. ДОбрива.
заСОби захиСТу рОСЛин38
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МАгАзиН «глобус»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»

навЧаннЯ41

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!

авТОШкОЛи40

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ

АвтошколаВінницька обласна

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

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

(в приміщенні Будівельного технікуму)
Автошкола

Навчання роботі
з програмними продуктами
“1С: Підприємництво 8” - 

індивідуальне, в групі.

вул. Пирогова, 47, кім.8
тел.: (0432) 67-47-91,

35-23-47, 61-17-15, 68-25-23
e-mail: falconlavr@gmail.com

www.1c.vn.ua

курси
бухгАлтерів

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. Секретар керівника.

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

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

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

тел.: (0432) 50-82-64
(067) 795-37-39

СТУДІЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ

«скАрб»

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

композиції, холодний батік.

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

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

Реферати. Курсові. Контрольні. 
Магістерські. Дипломні роботи.

усі види практичних робіт.
набір та переклад тексту. Сканування

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

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

e-mail: vinzakaz@i.ua

Iнтернет - салон «ГЛОБуС»

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

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

e-mail: vinzakaz@i.ua
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СТуДІї ТанЦІв. ЙОга42

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

продовження
навчання 
з 3 курсу

продовження
навчання 
10 і 11 класи

Іногородні забезпечуються гуртожитком. Оплата за навчання - помірна!
м. Вінниця, вул. Пирогова, 71А, (зупинка “Заболотного”)

тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80, 50-55-64
e-mail: rektor-vfeu@ukr.net, www.vfeu.org.ua, www.vfeu.edu.ua

Ліц
. А

В №
58

58
50

 від
 14

.07
.20

11
р.

студия 

прАктической 

йоги

Хатха Йога, Йога для начинающих, 
Йога-терапия, детская Йога, 

Йога для беременных.

ул. Киевская, 16
«Инфракон» 5-й этаж

ком. 517
тел.: (096) 761-10-51

(063) 580-06-83

рОбОТа43

коНсультАційНо
треНіНговий цеНтр

РОБОТА!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.

Працевлаштування  по  договору.

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

бизНес-цеНтр
“успех”

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

(Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

нЕрухОМІСТЬ44

АН “престиж поділля” Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.

Бюджетний відпочинок в Болгарії від 140 Євро

вул. Р.Скалецького, 15а
офіс 7

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

www.prestijpodillia.ucoz.ua
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ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИНОФІС
В районі БК «Зоря» 130 м 2

з новим євроремонтом
від власника

Чудове місце під сімейний бізнес

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

оренда квартир подобово 
(євроремонт)

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

АгеНство НерухоМості

 “добриНя і ко”

вСІ ОПЕраЦІї з нЕрухОМІСТю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

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

(097) 904-79-14

банки45

крЕДиТнІ СПІЛки. ЛОМбарДи46
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ауДиТОрСЬкІ. 
бухгаЛТЕрСЬкІ Та ЕкСПЕрТнІ ПОСЛуги47

ДЕПОЗиТи під вигідні відсотки.

КРЕДиТи на будь-які потреби.

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

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

www.zlagoda.vn.ua

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

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

тел.: (0432) 35-91-68
(067) 946-22-19

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

АудиторськА фірМА 
“слАуді і к”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

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

тел.: (0432) 35-10-70
(050) 461-00-88

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

ФОП
ПІВтОРаК. Ю.В.

Консультації та послуги в сфері:
· бухгалтерського обліку

· аудтиту
· оподаткування

пров. Щорса,14а, оф. 201
тел.(067) 961-72-07

e-mail:verbatim97@mail.ru

“кАпітАл-іНвест” Експертна оцінка нерухомості, земельних 
ділянок, транспортних засобів, майна, 

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

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

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

www. kapital-invest.com.ua

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

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Послуги захисту прав інтелектуальної власності

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

ІНЖЕНЕРНО – КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО – ФІРМА “АВБАЙ”

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

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ:

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

тов
“подільський
експертНий

цеНтр”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

пп 
«поділля-
експерт»

Професійна оцінка земельних 
 ділянок та нерухомості. 

Всі види оцінки для застави  
та оподаткування.

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

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

тов “АудиторськА фірМА 
“стАНдАрт плюс”

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

Відновлення бухгалтерського обліку.

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

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

СТрахОвІ кОМПанІї48

стрАховА коМпАНія

вСІ виДи СТрахуваннЯ
Ліц. АВ №429565 ДержАВнА коМісія з регуЛЮВАння ринкіВ фінАнсоВих посЛуг укрАїни ВіД 14.08.2008р.

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

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

www.megagarant.com
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вСІ виДи 
СТрахуваннЯ

вул. хмельницьке 
шосе,12

тел.: (0432) 57-08-17
57-08-18

юриДиЧнІ ПОСЛуги49

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

проектної документації на отримання дозволів

Приватне підпріємство

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

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

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

ВінницьКА оБЛАСнА 
КоЛегія АдВоКАТіВ

АдВоКАТ

оСоВСьКий
Сергій ВоЛодиМироВич

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
Складання процесуальних документів.

Правові консультації. Свідоцтво №550

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

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

s.osovsky@gmail.com

АдвокАт

усов
юрій вікторович

вСІ виДи
юриДиЧних ПОСЛуг

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

(067) 769-43-62

Адвокатські послуги, представництво  інтересів. 
Кримінальні, господарські, цивільні та ін. справи. 

Справи про банкрутство. 
Абонентське обслуговування, послуги з реєстраціїї 

підпріємств у Вінниці та Вінницькій області

вул. Грушевського, 12 Б
тел.: (096) 404-19-48

(097) 251-20-47
e-mail: borgvin@i.ua
www.attorney.vn.ua

юридичНА

 коМпАНія 

«провідНий 
юрист»

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

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

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

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

(Безкоштовні
консультації)

АдвокАт
влАсюк

ігор тиМофійович

Послуги адвоката в цивільних, кримінальних  
та інших справах. Захист інтересів в суді та на  

слідстві. Складання позовів, скарг та інших  
документів юридичного характеру. Письмові та усні 

консультації. Інші юридичні послуги.

вул. 50-річчя Перемоги, 25 
тел.: (0432) 69-32-14

(067) 934-98-93
свідоцтво №588 від 26.05.08

ВІнницьКЕ
юРиДичнЕ

БюРО

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

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

гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311

тел.: (0432) 655-667
(096) 314-30-46
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Юридичні послуги:
Реєстрація ТОВ, 

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

підготовка та експертиза договорів. Заснована в 1998 р.

Юридична компанія

нОТарІуСи50

НотАріус
лукіяНчиН в.ф

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛЬних ПОСЛуг

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

вул. хмельницьке 
шосе, 2, офіс 210

тел.: (0432) 55-09-25
(050) 160-26-43

НотАріус
пАвлюк

іриНА івАНівНА

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НотАріус
стеблюк

НАтАлія володиМирівНА

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

НотАріуси
трояН

АллА степАНівНА

хрАпеНко
НАтАлія володиМирівНА

Вінницький міський нотаріальний округ 
Працюємо:

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

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

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

НотАріус
пАрфьоНов 

ігор володиМирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. вінниця
вул. Соборна, 85

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

НотАріус

НідзельскА
іриНА євгеНівНА

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСІ виДи нОТарІаЛЬних ПОСЛуг

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

57-27-87
976-06-26

e-mail:nie@vinnitsa.com

НотАріуси
дробАхА

віктор олексійович

дробАхА
олеНА дАНилівНА

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

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

Сб., нд.: вихідний

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2

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

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

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

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

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

НотАріус

лАвреНов
ігор АНАтолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

НотАріус

бАйлеМА
іриНА дМитрівНА

Вінницький міський нотаріальний округ
вСІ виДи нОТарІаЛЬних ПОСЛуг

Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300, Неділя - вихідний.

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

(097) 261-48-97

НотАріус

бортНік
яНА АНАтоліївНА

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

вул. 1 Травня, 64/1
тел.: (0432) 57-93-79

67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

НотАріус

терещеНко
вАлеНтиНА вАсилівНА

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

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

(067) 90-00-992

НотАріус
лукАшеНко 

володиМир борисович

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

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

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

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

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

НотАріус
кривцов д.в.

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

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

привАтНий
НотАріус

третяк
АліНА олексАНдрівНА

вСІ виДи нОТарІаЛЬних ПОСЛуг
Вінницький міський нотаріальний округ

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

Сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79

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

ОхОрОннІ фІрМи, 
СиСТЕМи Та СигнаЛІзаЦІЯ51

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

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

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

вул. Соборна, 28
офіс 205

тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82

e-mail: zapletnuk@mail.ru

пп
“Атіс укрАїНА”

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”.

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

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

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

ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

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

тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00

ТуриСТиЧнІ ПОСЛуги, СанаТОрІї52

Консультація щодо відкриття віз
в країни Європи та США.

Страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

Тури для індивідуальних туристів.

вул. Театральна, 10
офіс 303

тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua
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•Власні тури по Україні
•Візова підтримка

•Автобусні тури Європою
•Авіакаса

Літній відпочинок
•Крим •

•Туреччина •Туніс •Єгипет
•Болгарія Чорногорія

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

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

www.slavtur.com.ua

АЛЬПІН-      
туристичний оператор

м. Вінниця
Соборна, 28, оф 201

тел.: (0432)-65-58-00
(098) 354-10-17

wwwww.alpintour.com.ua

ТУР
.

Природнє джакузі

ЕКСТРІМLIFE

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

www.exlife.in.ua

ВІДПОЧИВАЙ АКТИВНО

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

Àêòèâíèé  â³äïî÷èíîê  íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã

Баня з вінничками в похідних умовах
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ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні та за

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

Автобусні та авіатури до Європи.

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

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

туристичНА 
АгеНція 

і бюро
переклАдів

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

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

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

www.viza.vn.ua

К вашим услугам туры: Испания, ОАЭ, Греция, Кипр, Италия, 
Турция, Египет , Болгария, Черногория, Хорватия, Грузия. 

Мы предлагаем своим туристам маршруты, 
которые опробованы нами.

Путешествуйте с салатовым чемоданчиком-
активным, позитивным и хорошо упакованным!

ул. Пирогова,107
тел.: (0432) 60-26-90

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

Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

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

ТЦ “ПЕТрОЦЕнТр”, 2 пов.
пр. коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

ПЛАнуЄШ ВІДПуСТКу?
КРаЩиЙ ВиБІР туРФІРМ на http://vinnicya.vn.ua
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аТЕЛЬЄ54

ШЛюбнІ агЕнТСТва55

Ательє

«тАя»

Індивідуальний пошив та ремонт одягу. 
Широкий асортимент пошиву. 

Приймаємо замовлення 
на масовий пошив.

вул. 600-річчя, 46
тел.: (0432) 57-94-14

(097) 107-23-44

Ательє Швидкий та якісний ремонт (пошив) 
ексклюзивного і повсякденного 

шкіряного одягу, дублянок.
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”

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

(098) 238-72-50

 
Машинная вышивка:

скатерти, салфетки, логотипы, банные 
шапочки. Машинная вышывка в картинах: 

фен-шуй, хайтек, цветы, знаки зодиака.

тел.: (0432) 52-96-24
(067) 171-99-19

e-mail:
Lastochkaandreevna@mail.ru

ПОшиВ
СуМОК

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

зі шкіри та сумочно-рюкзачних тканин.
Машинна вишивка

вул. Київська, 4 
оф.323

тел.: (067) 307-32-38
(067) 951-67-02

ІнДиВІДуаЛЬниЙ

ПОшиВ
ВЗуття

Ручна робота, індивідуальний підхід,
професійний досвід, якість гарантовано

гарантія 4 сезони

вул. Ющенка,18
(жек «уют»)

тел.(097) 55-78-593
(093) 4-777-496

теАтрАльНое 
Ателье -

прокАт
костюМов

Прокат, пошив концертных, национальных 
костюмов, фраков, вечерних платьев. детские 

костюмы на любую тему. Всегда в наличии 
школьная форма. изготовление корпоративной 

одежды. интерьерный текстиль.

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

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

seleznova54@gmail.com

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

бюрО ПЕрЕкЛаДІв53

ПЕрЕкЛаДи
 ►Усні, письмові, 

з нотаріальним засвідченням перекладів. 
►Проставлення апостиля, легалізація документів  

►Візові анкети

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

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

переклади усіх видів документів з і на іноземні мови 
(21 мова). нотаріальне засвідчення перекладів. 

послуги перекладачів при телефонних переговорах, 
листуванні.супровід переговорів, презентацій, ділових 

зустрічей, інших міжнародних заходів. 

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

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

www.vinwelcome.org.ua



94 95

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

кур’ЄрСЬкІ ПОСЛуги,
СЛуЖби ДОСТавки56

кЛІнІнгОвІ кОМПанІї 
хІМЧиСТки. ПраЛЬнІ57

СЕрвІСнІ ЦЕнТри. рЕМОнТ
кОМП’юТЕрнОї Та ПОбуТОвОї ТЕхнІки58

хІМЧиСТка вЕрхнЬОгО ОДЯгу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. Чистка весільних суконь

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

хіМчисткА

рЕМОнТ ТЕЛЕвІзОрІв, МОнІТОрІв
LCD, DVD.

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

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

фоп бурАковський

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

ТЦ “арена”, 
3-й поверх

тел. (067) 507-54-13
техНолюкс-

сервіс

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

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

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

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

тел. (0432) 50-91-91,
 57-91-91

www.spec.vn.ua

гаранТІЙниЙ Та ПІСЛЯгаранТІЙниЙ рЕМОнТ
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

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

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

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

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

www.interservice.vn.ua

сервісНий цеНтр

- витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1
готель “Південний буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.uaсервіс-цеНтр

ІнТЕрнЕТ.  web-ДизаЙн59ÊËÈÍÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

тел. (098) 095-35-31
(093) 150-29-36

Татьяна

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

ЖАБКО
Анатолий
Сергеевич

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

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

риТуаЛЬнІ вирОби61

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

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

риТуаЛЬнІ ПОСЛуги60

Памятники та надмогильні комплекси
з чорного та кольорового граніту. 

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

скульптури і бюсти з каменя

ПАМ’ЯТНИКИ

вул. Короленка, 29
тел. (096) 457-95-94

ПАм’ЯТниКи
вул. Фрунзе, 14

тел.: (093) 974-83-70
(097) 802-70-47

гранітні пам’ятники 1ком -1600 грн.
З мармурової крихти 1 ком. - 850 грн.

Бетонні пам’ятники 1 ком. 380-400 грн
Встановлення, реконструкція, 

доставка, художнє оформлення

вул. грибоєдова, 10
тел.: (0432) 57-27-33

(096) 627-50-99

ПРиРОДниЙ 
КаМIнЬ ПаМ’ЯТники

Немирівське шосе, 6
тел.: (093) 568-14-12,

(096) 595-51-95

ПаМ’ятниКи
РитуаЛЬнІ

тОВаРи

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. чехова, 12а
немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ПОбуТОва ТЕхнІка. 
МОбІЛЬнІ ТЕЛЕфОни62

ПобутоВа теХніка 
б/у

з німеччини

Доставка. гаРантІя. 
Обслуговування.

Продаж у розстрочку + ремонт

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

ПОБутОВа
тЕХнІКа

Б/В 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
Пральні машини. Телевізори.

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

(067) 430-22-09
(067) 979-92-25
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Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. Фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11

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

кОМП’юТЕри Та кОМПЛЕкТуюЧІ.
ПрОграМнЕ забЕзПЕЧЕнЕ63

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

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ

побутова техніка і посуд
Дилер з найкращими цінами

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

e-mail: kuzmenko@alpari.vinnica.ua

Магазин: вул. Космонавтів,40  тел.:(0432) 46-55-33
Інтернет магазин: тел.: (067) 479-79-34, (063) 294-49-63
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ПОЛІграфІЧнІ ПОСЛуги. 
зОвнІШнЯ рЕкЛаМа. ПЛаСТикОвІ карТи64

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

 

Тамподрук.
Сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11

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

плотер 
Широкоформатний друк.

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

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

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

тел.: (098) 029-39-77
(097) 690-44-72

plotter_plus_vin@mail.ru

 

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

Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

виготовллення
зовнішньої реклами.

Реклама точно в ціль!

тел.: (0432) 69-19-66
(098) 871-37-58

 

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

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

палітурні роботи та ін.

Хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “МаяК”)
тел.: (0432) 43-51-3965-80-80

e-mail: dilo_vd@mail.ru
dilo2007dilo@rambler.ru
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Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

 

Дизайнерські послуги. Зовнішня реклама. 
Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90

61-15-93
www.neodizain.com

ПЕЧаТки Та ШТаМПи65

 

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

Таблички, вивіски.
Пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(МІСЬквикОнкОМ)

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

www.shtamp-service.com

 

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

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

e-mail: ksv_centr@mail.ru

фОТО-, вІДЕОзЙОМка66

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

тел.: (0432) 52-94-98
(097) 283-36-12

zolotoy_botinok@email.ua

 
ФОтОЗЙОМКа. 

Виготовлення фотокниг.
ЗБЕРЕЖІтЬ СВОЇ СПОгаДи ОРигІнаЛЬнО

тел.:(067) 686-75-55
(095) 875-55-52
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www.zhannapanasyuk.com.ua 436-998   0935728473   0980737726   

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

та студія  FelamentЖанна Панасюк
Весільний та сімейний фотограф

вЕСІЛЬна
фОТО Та вІДЕОзЙОМка

від Олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

www.alexvideo.net
vk.com/supervideo

вСІ виДи фОТОПОСЛуг
Весільна фотозйомка.

Запрошення на весілля.
Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

пр.космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89
віталій Сторожук

www.vitalik-foto.com

 

Студійна та виїздна зйомка
Весільне фото

Випускні альбоми
Портфоліо

вул. Лебединського,34
3 пов. офіс 25

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

вЕДуЧІ СвЯТ. ТаМаДа. ШОу-ПрОграМа67

корпоративов, юбилеев, 
детских праздников, 
вечеринок, дней рождения

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

пошив индивидуальных
свадебных нарядов
для тематических стилей

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

Öåíèòå
êàæäûé ìîìåíò
Âàøåé æèçíè!

Организация свадеб в разных стилях

креативное агенство

ТАМАдА
рУСЛАнА

Професійне проведення весіль, 
ювілеїв, корпоративів. 

Музичний та костюмований супровід. 
В комплексі - економ варіант. 

10 років досвіду

тел. (097) 445-27-20
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Вы цените простоту и элегантность, 
но не принебрегаете деталями и любите роскошь? 
тогда Ваш выбор- свадебный салон «belIssIma»!

Ждем Вас в нашем салоне

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

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

вЕСІЛЬнІ СаЛОни68

Висока якість - вишуканий стиль
·Авторський дизайн

·Iндивідуальне пошиття
·Прокат  ·Продаж

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

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

Inna Makarova

ТАМАдА 
ТАТьянА

ЛУКянченКо

Традиційне та нетрадиційне проведення 
весіль, банкетів за індивідуальним сценарієм 

тільки для Вас.
Весело та незабутньо!

тел.(098) 210-95-59

ТАМАдА 
яринА

СоЛнечнАя

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

создает индивидуальный сценарий. 
В процессе подготовки: ответственна, 

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

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

www.gorod-prazdnika.com

 
 

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

Ексклюзивні акторські номери.
Виїзд в населенні пункти Вінницької обл. 

вул. Соборна,87А
тел.(0432) 52-76-76

(063) 179-70-75
e-mail: divo.agency2@gmai.com

www.divo-agency.at.ua

вЕСІЛЬнІ акСЕСуари. ДизаЙн. квІТи69

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

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

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

·Оренда кроликів для фотосесій
http://vk.com/id70226300
http://vk.com/club29690450

тел.: (067) 627-13-65
(093) 941-00-38

Студія 
святкового дизайнуSharrin DiSe

«Òâié äåíü»Студiя святкового дизайну

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

Оформлення бенкетних залів, автомобілів, 
Виїздні церимонії

Весільні букети, бутоньєрки, бокали та ін.
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Р iзблен i  св iчки  ручно i  роботи

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

Зробленi вмiлими руками майстра саме для Вас

нЕбЕСнІ фОнарики
 Купола різних кольорів.

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

тел.: (067) 503-40-41

 

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

вЕСІЛЬниЙ кОрТЕЖ70

 

Обслуговування весіль, корпоративів, днів 
народжень, ювілеїв, урочистостей.

Прикраси - БЕЗКОШТОВНО!
Можливий ескорт з 3-х автомобілів!

Вартість 140грн./год!

тел.: (067) 984-29-82
(067) 455-68-60

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

Свадьбы     Ювилеи
Дни рождения

тел.: (063) 326-87-29
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Более 70 автомобилей разного
класса и ценовой категории 

на свдьбы, юбилеи, корпоративы
встречи с роддома и трансферы по Украине
тел.: (0432) 43-72-16, (097) 729-77-15, (063) 377-23-73

www.avtosvadba.prom.ua  vk.com/avtoswadbaChrysler 300СС «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ»

АвтоСвадьба предлагает к Вашим услугам

Весільні  авто
Від 200 грн/год

тел.:(098) 763-05-79
(063) 488-02-02При замовленні 2-х автомобілів - ЗНИЖКА

BЕСІЛЬ   ЮВІЛЕЇВ
КОРПОРАТИВІВ
ШОУ-ПРОГРАМ

ПОЇЗДКИ В АЕРОПОРТ

тел.: (096) 291-30-89, (093) 459-97-34, Юрій vk.com/kortezh_auto_vin
Land Cruiser “Prado” Land Cruiser (150)

Обслуговування

ВЕСІЛЛЯ

тел.:(0432) 67-09-25, 67-09-26, (097) 077-27-97, (068) 041-66-91

ТОвари ДЛЯ ДОрОСЛих71



112 113

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

СаЛОни краСи. ПЕрукарнІ. 72

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

салон-перукарня

Манікюр - 30
Педикюр - 70
Гель-лак - 70

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

Солярій - 2,50
Антицелюлітний масаж - 80

Fish-SPA - 20

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

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

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

Тату  салон

з 12-00 до 21-00
Театральна 25/2

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
· Поштучно · Пучковое 
ОБУЧЕНИЕ ·Коррекция

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

· Френч · Художественная роспись
· Покрытие гелем, лаком

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

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

•свадебные прически 
•вечерние •плетение волос

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

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

•парафинотерапия •услуги косметолога

салон-парикмахерская

Работаем
с 800 до 2000 

  Пт. с 900 до 1800 

без выходных

Салон-перукарня « Дует »

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

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

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

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

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

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

·МанІКЮР, ПЕДиКЮР · ПОКРиття гЕЛЬ-ЛаКОМ 
·ПРОКОЛЮВання МОчКи ВуХа 

·БІО-тату · МаЛЮВання ХнОЮ ·ПЛЕтІння ·СОЛяРІЙ

тел.: (067) 792-34-35
(063) 632-03-69

сАлоН-
перукАрНя

вікторія

Чоловічі, жіночі та вечірні зачіски
нарощування нігтів, 

покриття гель-лаком,
манікюр, педикюр, оформлення брів

вул. Келецька, 60
тел.(0432) 43-35-33

(063) 573-19-52
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вул. Матроса Кошки, 13
тел.: (0432) 53-43-53, 52-46-49
(097) 040-10-10

Весільні зачіски та макіяж
у зручний для Вас час

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

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

професійні солярії. Всі види масажу.

НАвчАльНий 

цеНтр крАси

“леді шик”

навчання перукарському мистецтву.
Креативні стрижки. Жіночий і чоловічий 

зал. Манікюрний кабінет. Косметологічний 
зал. Все для наречених. існують дисконтні 

програми та знижки.

пр. Юності, 44
тел.: (0432) 46-78-70

(067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua

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

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

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

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

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

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

пр. Коцюбинського, 4, тел.: (0432) 27-18-40, (098) 076-23-31 www.roksolana.vn.ua

• Всі перукарські послуги • ВІО-завивка • Лікування, реконструкція волосся
• Нарощування волосся • Педикюр. • Манікюр • Нарощування нігтів (гель, акріл)
• Покриття натуральних нігтів гелем і гель-лаком • Професійні косметологічні послуги 

• Мезотерапія • Біоревіталізація • Лазерна епіляція • Фотоомолодження 
• Усунення судинної патології • Ультразвуковий пілінг • Ін’єкційні процедури

• Депіляція • Пірсинг • Татуаж • Татуювання • Нарощування вій • Макіяж
• Про• Процедури по тілу • Всі види масажу

Працюємо: 800-2000, без вихідних

новітня ізраільська технологія “elOs”: 
ELOS-епіляція, ELOS-омолодження, ра-
діохвильовий ліфтинг (підтяжка шкіри), 
лікування судинної сітки, пігментації, 

лікування вугрового висипу.

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82

www.elos.vn.ua

“бАжАННя”
цеНтр крАси
тА здоров’я

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

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(буд.побуту “ювілейний”), 

1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

сАлоН-перукАрНя 
“діАНА”

кОСМЕТиЧнІ заСОби73

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

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

рЕСТОрани. бари. кафЕ. їДаЛЬнІ74

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

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

Святкування ювілеїв до 150 чоловік
Домашня кухня    Комплексні обіди

 

ЗОЛОТЕ РУНО

При замовленні від 50 чол. - знижка

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

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

зал на 130 чоловік

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

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

Сауна. 

смт Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.:(0432) 58-51-66
(096) 355-69-87
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Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
альтанки. Смачна кухня. 

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

чудова природа-ліс та озеро. 

(097) 346-33-41

кАфетерий

«бАроН»

• Украинская и восточная кухни.
• Комплексные обеды от 20грн.

• Банкетный зал на 16 чел.
• Проведение детских праздников

• Плов “От Барона”. • Чанахи. • Шурпа

ул. Келецкая, 78,
тел.: (067) 430-14-25, 

їдальня
Домашня кухня. Комплексні обіди. 

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

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

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

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

ПІЦЕрІї. кОнДиТЕрСЬкІ75

ДОСТавка їЖІ Та наПОїв76

Безкоштовна доставка
артезіанської води

•Еко  •Еко-йод  •Еко-кисень
•Вінні (дитяча)

тел.: (0432) 50-58-58, 43-96-50, (067) 430-77-12, 
(093) 900-50-05, (050) 461-41-95

www.aquahausе.com

природної води
•Срібна

Продаж та сервісне обслуговування кулерів

www.vinnicya.vn.ua

http://vk.com/vinnitsa_journal            http://vkontakte.ru/#/id126490848         
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004151130534&ref=tn_tnmn
http://www.odnoklassniki.ru/profile/553724273208
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гОТЕЛІ77

Г 
ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÒÅËÜ ÑÀÓÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ

вул. Пирогова, 135, тел/факс: (0432) 57-12-90, 57-12-91
ресторан (0432) 68-25-38  www. gd.vin.ua

готель-сАуНА Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

вул. артема, 5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

●ГОТЕЛЬ●КАФЕ●САУНА

Готельно - оздоровчий
комплекс

«Ідеал»
«Бульвар»

Ресторан

вул. Некрасова, 73, 
тел.: (0432) 26-38-18, 

(097) 5-319-319

вул. Зодчих,10 
тел.: (0432) 69-87-67

(094) 904-27-67

●БАНКЕНТНА ЗАЛА
на 70 чоловік

●VIP ЗАЛ на 20 чоловік

Доставка вкусной еды «HappyBox» -  
вкусно, полезно, быстро и модно. Привычная 
«Итальянская» и «Японская» кухня, а также 

НОВИНКА! - «Тайско-китайская». 
Бесплатная доставка при заказе от 80 грн.

тел.: (0432) 50-95-95
www.happybox.vn.ua

готель-сауна Сауна. Кімнати відпочинку.
готельні номери. Паркування

вул. артема,5
тел.: (097) 504-04-03

(093) 303-02-32

Сауни. ЛазнІ78

МЕДиЧнІ Та 
СТОМаТОЛОгІЧнІ ПОСЛуги79

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

3-D

МедичНий цеНтр ліку-
вАННя

зАхворювАНь хребтА

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві грижі, 
остеопороз, викривлення хребта, біль в 

суглобах, післяпологовий біль, біль куприка, 
аритмії. Реабілітація після оперативних 

втручань на хребті та травм.

вул. Ленських Подій, 50
тел.: (0432) 57-05-17

(096) 360-22-57
(067) 988-97-40

www.kovalenko.vn.ua
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МЕДиЧнО-ДІагнОСТиЧнІ ЦЕнТри80

Обстеження всього тіла
з можливістю

3D реконструкції

Єдиний в області 16-ти зрізовий мультиспіральний 
комп’ютений томограф з синхронізованим інжектором 

та можливістю 3D реконструкції
м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 3 
тел./факс: (0432) 69-62-62, e-mail: mediscan16@gmail.com Ліцензія АГ № 597884

ЕКГ, терапевт, уролог
всі види УЗД досліджень

вул. Хмельницьке шосе, 88

тел.: (0432) 55·20·14,  55·11·99

вул. Медвєдєва 6,  
вул. Матроса Кошки 10б, 2-й пов.

тел. (0432) 50-71-71,
www.medilabs.com.ua

фІТнЕС. ДІЄТОЛОгІЯ81

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

www.yursana.com

  Авторская программа сброса веса.
  Консультация по питанию.
   Индивидуальный план питания в соответствии
    с возрастом, весом, заболеваниями
     Многолетний опыт работы по преодолению 
      пищевой зависимости.
         Индиви         Индивидуальные и груповые 
           занятия по фитнесу.
               Стабилизация веса и 
                   закрепление результата.
                          Программа разработана
                              без БАДов и химических
                                    препаратов.

*
*
*
*
*
*

*

коНсультАційНо
діАгНостичНий

цеНтр

PRINCESSVAB

Високопрофесійні консультації лікаря косметолога- 
дерматолога. Надаються послуги: видалення бородавок, 

папілом, рубців. Індивідуальний підхід та лікування
шкірних захворювань. Допоможемо вирішити проблеми 

вугрової хвороби демодекозу. Вирішимо проблему  
надмірного потовиділення та старіння шкіри.

вул. Пирогова, 77
тел.: (0432) 68-01-52

(067) 914-86-07
(097) 490-89-90

www.dermatolog.vn.ua

тестировАНие 
всего

оргАНизМА

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

стоМАтологія

“кісМет”

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

консультації. Гарантійне обслуговування

вул. фелікса кона, 
58а

тел.: (0432) 56-01-96
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МЕДиЧнІ ТОвари83

бІОЛОгІЧнО акТивнІ ПрЕПараТи82

вул.1 Травня, 27/3
тел.:(0432) 69-51-12,

(067) 802-24-88
www.vivasanint.com

инОваЦиОнныЕ фиТОкОМПЛЕкСы. 
Профилактика и лечение заболеваний: сердечно-сосудис-
той, нервной, имунной, моче-половой систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, корекция зрения. 

Индивидуальный подбор препаратов. 
Натуральная косметика. Питание для диабетиков.

вул. Бевза, 34,офіс 302
тел.: (097) 041-47-81

(0432) 69-98-91
www.artlife.ru

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, 

укрепления, профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33

(067) 720-27-83
e-mail:vitamaxua@gmail.com

www. vitamax.ua

Растительно-лекарственные препараты
(новосибирский академгородок)

целебные чаи Сибири, лечебные бальзамы Бурятии
натуральная косметика

(Московский институт красоты и здоровья)

ул. интернациональная, 13 оф.10
тел.: (068) 216-65-28

(067) 910-81-94
(067) 163-67-77

Міжнародний консультативно-оздоровчий центр 
«Nature’s Sunshine Products».

Безкоштовне, комп’ютерне, експрес-тестування організму, діагностує лікар.
Школа здорового і правильного харчування. Оздоровлення, профілактика, 

реабілітація натуральними препаратами, лікувальна косметика.

вул. Острозького, 17
тел.: (067) 797-76-23

(093) 682-88-55

Стелька-тренажор Быкова 
(супинатор рессорного типа)

Металлоигольчатые аппликаторы Ляпко
и др. продукция РПО «АРГО» в ассортименте

ул. Келецкая 53, оф. 318. тел.: 69-52-39, (097) 292-76-25, 
 (093) 917-33-75,  (095) 720-63-05.  http://web.rpo.ru

Компания

Здоровье и Успех
для всех!

м. Вінниця Хмельницьке шосе,82
(Завод “Аналог”) корп.2, офіс 203

+

1. вЕТЕринарна МЕДиЦина. зООТОвари85

коНсультАційНий цеНтр 

“полігрАф тест - 
sprint test”

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

тел.: (0432) 69-22-49
(097) 518-95-35
(050) 070-80-83

e-mail: poligraf_test@mail.ru
www.poligraftest.at.ua

сеМейНый психолог 
евсеевА

людМилА ивАНовНА

Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений.
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

НАтАлія АНАтоліївНА

коНдрАтеНко 

психотерАпевт

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

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

психолог

МородецькА
ольгА івАНівНА

Проблеми: чоловік-жінка; діти-батьки; життєві кризи; 
психотравми; статева ідентифікація; 

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

тел.: (096) 353-48-66
дом.: (0432) 66-45-28
olga_morodetska@mail.ru

ПОСЛуги ПСихОЛОга84
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96 http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru

ДиТЯЧиЙ ОДЯг ІграШки86

Працюєм з 10:00 до 20:00
без перерви, без вихідних

çà ñîöiàëüíèìè öiíàìè

вул. Коцюбинського, 39, біля «Royal Pub» 
тел.: (067) 772-93-74,  (093) 652-50-09

Іграшки, одяг, подарунки

Коляски. Кроватки. Манежі і ходунки. 
Столики для годування.

Дитячий одяг. Електромобілі.
Самокати. Дитячі велосипеди.

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82

(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 527-87-42

ветериНАрНА лікАрНя

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

вул

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

Подільське
        регіональне
               представництво

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

постільний ряд, торгівельне місце 3000
Центральний ринок:

Склад-магазин:

e-mail: vurobnuk2009@yandex.ru

Товар виробництва
України, Угорщини, Польщі.

WWW.DITEX.COM.UA

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



Друк від 85 грн.

за 1000 шт.

візито
к*

ПРаЙС на РОзМІЩЕннЯ
ІнФОРМаЦІЙнО-РЕкЛаМниХ бЛОкІв

Назва Розмір
см2

К-ть
місяців

К-ть
виходів

Ціна
грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6 6 150
Блок внутрішній мінімальний 20 12 12 290
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 6 6 250
Блок внутрішній стандартний (кольоровий) 40 12 12 480
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 6 6 350
Блок внутрішній потрійний (кольоровий) 60 12 12 680
Блок на першій сторінці (обкладинка) 40 1 1 480
Блок на останній сторінці (обкладинка) 50 1 1 250
Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику) 225 1 1 250

РОзвитОк ДІтЕЙ87

центр розвитку 
здорової дитини 

та відповідального 
батьківства

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

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

Психологічна допомога

вул. козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-63-12

67-61-02, (067) 255-70-57
(093) 035-87-59
leleka-vn@ukr.net

центр
гармонійного

розвитку
дитини

Дошкільна підготовка (4-6р.), курси раннього
розвитку (2-4р.); вивчення іноземних мов.

Працює студія новітнього дизайну:
декоративно-прикладне мистецтво, скульптура,

ліплення, живопис, основи дизайну.

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

магазин «глобус»

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

ТЦ «Магігранд» ІІ пов.
маг. «Глобус»

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

маг. «Канцтовари»



ОКНА
МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
ЖАЛЮЗИ

Цены от
производителя

Гарантия 5 лет

тел.: (0432) 529-890
670-259, 551-008

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

Изготовление
Монтаж

м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4
т./ф.: (0432) 55-61-01

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

ЗАСОБИ КРІПЛЕННЯ ТА МОНТАЖУ

Гайки, болти, шайби, гровери, 
саморізи, шурупи, цвяхи, 

конфірмати, анкера, дюбеля, 
швидкий монтаж, такелаж, 

свердла, біти, насадки,
круг відрізний по металу.

ІнІнструмент слюсарний, столярний: 
викрутки, пасатижи, 

ключі рожкові та накидні, 
свердла, молотки, сікатори.

ФОП Дрончак, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 16Б 
(будівельний ринок)

тел./факс: (0432) 55 76 06,
(067) 314 64 89, e-mail: vinmetiz@mail.ru

— Сауна
— Кімната відпочинку
— Готельні номери
— Паркування

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


