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З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято – 8 
Березня. Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що є у нашому 
житті, – щастя, радість, надія, кохання - пов’язане з жінкою. Віки і тисячоліття 
світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. І тільки 
завдяки жіночій життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку у вік продовжується 
рід людський на землі. Матір, сестра, кохана – жіночий першопочаток супроводжує 
нас до останнього подиху. І якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса. Адже 
ви перетворюєте його на чарівну перлину, яку ми кладемо і довічно кластимемо до 
ваших ніг. Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де б не працювали 
жінки, адже неможливо уявити собі професію без чарівних посмішок, дбайливих 
рук і небайдужих жіночих сердець. Ваші дзвінкі голоси та лагідні очі реально 
змінюють наше буття на краще, наповнюють життя новим змістом.

Редакція журналу “Вінниця” та ГО “Молодіжна організація журналістів” 
вітають усіх жінок зі святом 8 Березня та бажають їм міцного здоров’я, щирої 
любові, здійснення заповітних мрій та справжнього жіночого щастя. Нехай весна 
живе у вашому серці. Щодня, за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. А 
настрій - нехай вам забезпечують ті, хто поряд, хто любить вас і кого любите ви. 
Саме для Вас на сторінках нашого журналу представлені кращі пропозиції від 
провідних магазинів, бутіків (ст. 78-83), туристичних агенств (ст. 96-98), салонів 
краси (ст. 115-118), ресторанів (ст. 118-122) та інших закладів і фірм нашого міста.

Любі наші жінки, ми щиро Вам вдячні за те, що Ви у нас є, за вашу доброту 
і працелюбність, допомогу та самовідданість, адже саме завдяки Вам ми, 
чоловіки, досягаєм успіху та постійно вдосконалюємось. Ви наповнюєте наші 
будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих справ.Тож 
ми обіцяємо робити усе можливе, щоб наповнити ваше життя лише яскравими та 
приємними барвами.

З найкращими побажаннями,
редакція журналу “Вінниця”

Любі наші жінки!



Президента Вінницької правозахисної Асоціації ”Адвокасі-АЗА” Валерія 
Пилиповича Душко, який через десять років існування організації відкрив 
філіал з правового захисту громадян.

Шановний Валерію Пилиповичу, хай Вам щастить у нелегкій правовій 
роботі для захисту громадян України.

З повагою,
члени координаційної ради

правозахисної Асоціації „Адвокасі-АЗА”

Вітаємо!
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Вітаю всіх колег з професійним святом – Днем працівників житлово-
комунального господарства та побутового обслуговування населення, 
котре відзначаємо 18 березня. Від Вашої нелегкої праці залежать тепло 
і затишок всіх жителів нашого славного міста. Тож нехай найвищою 
оцінкою Вашої роботи будуть вдячні відгуки споживачів. 

Здоров’я Вам міцного, долі привітної, добробуту і злагоди в родинах!
З повагою, 

генеральний директор КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Олег Степанович ПІЗНЯК

Капітана міліції Ірину Валеріївну 
ПРУДИУС, начальника СГІРФО Ленінського РВ 
ВМУ     УМВС України у Вінницькій  області, і 
жіночий колектив служби, яку вона очолює, 
із 8 Березня виконком Вінницької обласної 
організації Спілки офіцерів України, а також 
працівники редакції журналу «Вінниця».

Справжнього Вам жіночого щастя, шановні, 
й у свята, і  в будні.

23 лютого відзначила свій день народження  директор 
НВК с. Перекоринці Мурованокуриловецького району Михайлова 
Жанна Володимирівна.

Друзі та колеги щиросердечно вітають її із цим святом.
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших 

успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, у сміливих 
планах та сподіваннях. Нехай доля збагачує Вас життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення. Хай 
буде щасливою кожна мить Вашого життя! Ми пишаємося тим, 
що нам випала така чудова можливість працювати під Вашим 
чуйним керівництвом і досягати разом професійної першості.

!!
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28 лютого відзначив свій день народження 
житель Мурованих Курилівців дорогий брат, 
люблячий чоловік, турботливий батько 
Дорофеєв Борис Феодосійович. З цим святом 
його привітали  сестра Галина, син Руслан, 
невістка Альона, онук Артем, дружина Тетяна. 

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята -
Дарує щасиві і довгі літа.

21  лютого відзначав свій день народження 
гарний батько, люблячий чоловік, уважний 
син, добрий брат та гарний товариш — Ціо 
Євгеній Андрійович. Бажаємо тобі успіхів 
на життевому шляху, міцного здоровя та 
здійснення заповітних мрій.

З найкращими побажаннями, 
кум Віктор з дружиною Оленою.

13 березня відзначатиме свій день 
народження дорогий чоловік та люблячий батько 
Руслан Дорофеєв! З цим святом його вітають 
батьки, дружина, синочок, родичі, близькі та друзі, 
бажають  міцного здоров’я, терпіння, миру та 
злагоди в родині.

Прийми у цей день вітання найкращі:
Бажаєм здоров’я, любові і щастя,
Щоб лихо й тривоги Тебе обминали,
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті Тобі все помагає,
Хай лік роками ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі!

27 лютого відзначив свій перший ювілей — 10-річчя, 
Могулько Андрій. Із цим святом, його вітають мама Марина та 
бабусі Валентина і Тетяна.

Нехай в житті все буде, що потрібно,
 Без чого не складається життя:
 Кохання, щастя, вірні друзі
 І вічно юна, нестаріюча душа.

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо!
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Якщо простежити тенденцію зміни 
весільних суконь за останні десять років, то 
можна відзначити, що весільна мода прагне 
до спрощення і лаконічності. Оригінальність 
і показова розкіш весільного образу 
поступово поступається місцем романтизму 
і витонченості. Відходить у небуття образ 
«принцеси», так улюблений нареченими 
раніше. Пишні сукні, грубі тканини, великі 
кристали, надмірна обробка поступаються 
місцем легкій драпіровці, легкості шифону 
і тюля. Залишаються як спогад об’ємні 
великовагові спідниці та криноліни, пишні 
рукави і буфи. 

Образ сучасної нареченої найбільш 
близький до способу повітряної й елегантної 
німфи. В цілому, у світі весільної моди 
панує романтичний стиль. Традиційно 
у слов’янських народів наречена одягає 
весільну сукню, виготовлену з білої тканини. 
І незважаючи на те, що в даний час стильні 
наречені іноді воліють одягнути наряд 
яскравого забарвлення, але біле плаття, як 
і раніше, не втрачає актуальності. Білий 
колір здавна вважався кольором цнотливості 
та чистоти. Мабуть, можна вважати 
стереотипною думку, що весільна сукня 
обов’язково має бути саме білою. Весільна 
сукня - це не просто одяг, котрий можна 
купити, повдягати і з жалістю сховати в шафу. 
Вона є більш близька до ритуалу, таїнства і 
символізму в житті нареченої. Погодьтесь, 
навряд чи можна розглядати плаття нареченої 
зі звичайної позиції - тільки в контексті тих 

змін у житті, що несе весілля. На весіллі 
народжується нова людина, вступає в новий 
період свого життя. Весілля дозволяє почати 
все із чистого аркушу - і весільне плаття 
підкреслює чистоту та свіжість початку 
цього періоду життя жінки. Вибір сукні для 
весілля – це, напевно, найвідповідальніший 
захід для нареченої в передвесільних 
клопотах. Якщо організацію весілля можна 
довірити фахівцям, то вибір весільної сукні 
- тільки собі коханій. Ні для кого не буде 
сенсаційним відкриттям, що за допомогою 
сукні можна вигідно подати переваги 
фігури, а також приховати деякі недоліки 
або підкреслити особливості статури. Для 
наречених середнього зросту з нормальною 
статурою обмежень практично ніяких немає. 
Але у випадку, коли присутня повнота, слід 
вибирати прості фасони весільної сукні 
з незначною кількістю оздоблювальних 
елементів. Нареченим із зростом вище 
середнього можна порадити відверті сукні 
– це дозволить підкреслити стрункість 
фігури. Якщо сукні облягаючого фасону не 
влаштовують, оцініть себе в дзеркалі у сукні 
з заниженою талією, пишними рукавами і 
широким поясом. Якщо матінка-природа 
нагородила вас високим зростом, при цьому 
статура худорлява, можна порадити вам 
для візуального збільшення стегон і грудей 
пишну весільну сукню – з оборками та 
драпіруванням в області грудей, плечей і 
стегон.

Але головне - щоб вам було зручно у 
вибраній сукні, щоб не було неприємних 
моментів, повязаних із тим, що сукня 
розсипається ще до приходу в ДРАЦС. І 
памятайте: для того, щоб у вашій майбутній 
сімї були мир та злагода, навчіться в будь-
якій ситуації підтримувати та допомагати 
один одному.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського 

відділу ДРАЦС

ВЕСІЛЬНА МОДА
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Життя жінки в нашому місті часто буває таким: зранку 
прокинулась, приготувала сніданок, поснідали - і на роботу. 
Ввечері прийшла з роботи, повечеряли, потім - невеличкий 
відпочинок і сон. І так кожен день. На вихідних прибирання, 
приготування їжі, сімейні справи…… 

Саме таким було життя Наталі, яка жила разом із сім’єю у 
Вінниці. Жила вона ніби не погано. Була матір’ю та дружиною. 
На себе часу, як завжди, не вистачало. Бувало пробігаючи повз 
вітрини магазинів, вона думала - ось завтра обов’язково сюди 
зайду! Але завтра робота та щоденні справи знов не пускали. Так 
минали дні, тижні та роки. Чоловік Наталі з часом  став приділяти 
їй все менше уваги і одного дня, коли здавалось, що все гаразд, 
все як завжди, приголомшив її новиною: він іде від неї, покохав 
іншу жінку. 

Наталя ніяк не могла оговтатись, почувши ці слова, адже 
вона всю себе завжди віддавала сім’ї та чоловіку, піклувалась 
про них весь час, забуваючи про себе. Сльози лились з її очей, 

та на запитання, як так могло статися, її чоловік відповів просто: «А ти подивись на себе, коли ти 
востаннє робила макіяж та купувала собі новий одяг?!! Але це ще півбіди - подивись, в якій білизні 
ти ходиш?!!».

Наталя заплакала ще дужче, згадавши свій старенький бюстгальтер та зашиті колготки. Вона 
завжди шкодувала грошей на ці необхідні кожній жінці речі, думаючи що чоловік любитиме її і такою. 
Але вона помилялась. Чоловіки люблять очима, ця істина завжди була є і буде. Зрозумівши це, Наталя 
подумала,  що якби в неї був ще один шанс, вона жила б зовсім 
інакше, вона плачучи благала чоловіка лишитись... і раптом 
прокинулась. «Яке щастя, що це був лише сон, – подумала 
Наталя, - мені лише 29 років, я одружена з Миколою, і все 
життя у нас ще попереду. Тепер я знаю, що мені робити!»

Вона терміново набрала телефон своєї найкращої подруги 
Жанни, яка знала, як треба вдягатись та підбирати білизну 
так, щоб завжди бути гарною та бажаною. Жанна розповіла, 
що найкращу білизну зараз шиють в Італії. Наталя злякалась: 
як же ж я туди поїду, і навіть якщо потраплю, така білизна 
напевно коштує багато грошей! Жанна у відповідь засміялась 
і сказала, що для того, аби придбати справжню італійську 
білизну найкращої якості, зовсім не потрібно далеко їхати. 
Достатньо лише зайти в Торговий центр «Анастасія» по 
вул. Пирогова, 39 та піднятись на другий поверх в магазин 
«Італійська Білизна». 

«Іди туди, і ти не пошкодуєш, – сказала Жанна, – в цьому 
магазині є все, і ціни у ньому тобі сподобаються». 

Наталя послухалась Жанну. Завітавши до магазину 
«ІТАЛІЙСЬКА БІЛИЗНА», вона, не зважаючи на скромну 
зарплату банківського працівника, змогла купити собі все, що їй було потрібно.  Також виявилося, що 
всі новинки зручно дивитись на сайті магазину http://vk.com/club31733322

Увечері, коли вона показувала покупки чоловіку, він приголомшений її сяючою красою, сказав: 
«Люба! Ти схожа на справжню принцесу!».

Ольга Щербатюк

ІЗ ПОПЕЛЮШКИ В ПРИНЦЕСИ
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Про користь і чудодійні властивості масажу відомо 
давно. За допомогою цієї приємної процедури можна 
поліпшити стан нервової системи, зняти втому, стрес, 
підвищити настрій і загальне самопочуття людини. 
Для відмінного ефекту необхідно, щоб масаж робили 
висококваліфіковані фахівці та ще й використовували 
при цьому натуральні препарати. На щастя, у Вінниці 
існує центр краси та здоров’я, який відповідає 
найвищим стандартам якості, і це - HEALTHY JOY.

HEALTHY JOY — одна з головних торгових 
марок, що розвиваються під егідою Міжнародної 
Корпорації YOUNEED, яка представляє на ринку 
ексклюзивні засоби догляду за шкірою. Продукція 
створена на основі натуральних компонентів шляхом 
органічного поєднання традиційної китайської 
медицини, фармакології і фізіотерапії із сучасними 
косметологічними технологіями.

Робота салону базується на східних техніках 
масажу. У ньому працюють професійні, досвідчені 
фахівці, які пройшли навчання у китайських майстрів 
у навчальних центрах корпорації YOUNEED. Це 
ексклюзивні техніки масажу, котрих більше немає в 
жодному вінницькому оздоровчому закладі. Клієнтів 
обов’язково консультує лікар, проводить огляд.

- Для того, аби люди могли ознайомитися з новими 
техніками масажів (а їх аж шість), ми розробили акційні 
сертифікати, — розповідає директор Центру здоров’я та 
краси HEALTHY JOY Леся Миколаївна, - пройшовши 
їх, людина може визначити, що найбільше сподобалось 
і який курс масажу потрібно продовжувати. Тоді можна 
придбати абонемент на той чи інший вид масажу, сеанс 
котрого триває 50-70 хвилин. Всі наші масажі обличчя 
роблять із залученням зони декольте. Це повний догляд, 
що включає у себе вмивання, очистку, масаж, нанесення 
маски за типом шкіри. Процедури дуже дієві, адже, без 
оперативного втручання, впродовж кількох приємних 
сеансів у масажиста можна прибрати зморшки, зняти 
психологічний стрес, покращити самопочуття. В салоні 
працює 12 спеціалістів — два лікаря-косметологи та 
масажисти. Вони проводять безкоштовну діагностику 

шкіри. Консультанти-косметики мають медичну 
освіту та дипломи класичних масажистів і чималий 
досвід роботи, використовують масла з природних 
компонентів.

Деякі види масажу тривають близько двох годин. 
Але і після цієї приємної процедури не кваптеся 
залишати салон, адже турботливий та ввічливий 
персонал обов’язково запропонує насолодитися 
цілющим чаєм. Також у салоні можна придбати 
комплекс препаратів і користуватися ними вдома. 
Постійно діють вигідні пропозиції та акції. Перший 
масаж  HEALTHY JOY для всіх безкоштовний!!!

Масажі в першу чергу покращують стан усього 
організму, — каже Віталій Лисий, провідний фахівець-
масажист салону. - У центрі здоров’я та краси HEALTHY 
JOY використовують дві східні техніки масажу спини. 
Оздоровча процедура “Ци Сюе Тонг”, за допомогою 
багатофункціонального вакуумного приладу “Чудо-
банки”, та програма аромотерапевтичного догляду з 
виведення токсинів за допомогою масажу “Гуа Ша”. 
Також існують спеціальні пропозиції для сильної 
статі, яка у салоні за допомогою певних процедур 
та спеціальних речовин може покращити чоловічий 
потенціал та препарати, що покращують імунітет. При 
масажі застосовують і біомагнітний прилад, що діє 
за технологією резонансу. У нашому центрі придбати 
для себе унікальну енергетично-коригуючу білизну, 
що є допоміжним засобом для людей, які мають 
недоліки фігури. Білизна складається з натуральних 
тканин в поєднанні з космічним волокном, наповненим 
мінералами магнітного, вулканічного походження. 
Унікальний тип пошиття не дозволяє білизні 
розтягуватися, тим самим зберігаючи ідеальні форми 
вашого тіла.

Про переваги, отримані після відвідування Центру  
здоров’я та краси HEALTHY JOY, можна говорити 
дуже багато, але краще Вам самим пересвідчитись у 
цьому. Саме так і зробила тепер уже постійна клієнтка 
Міла Михайлівна.

- У новий салон я зайшла зовсім випадково, із 
цікавості. Мені дуже сподобалося обслуговування, тож 
почергово ходжу на різні види масажів. Спробувала 
і процедури для обличчя, спини. Враження просто 
неймовірні, дуже задоволена. Я не прихильник 
медикаментозних лікувань, тож за життя спробувала 
чимало масажів і можу з впевненістю сказати, що тут 
масаж дуже професійний. Відчуваю оновлення сил, 
знизилася вага. Двічі на тиждень відвідую цей чудовий 
салон і рекомендую його друзям.

Процедура “Ци Сюе Тонг”.
Масаж з використанням вакуумних банок є одним 

з найбільш ефективних зпособів лікування в китайській 

УНІКАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ПО ДОГЛЯДУ
ЗА ТІЛОМ ТА ОБЛИЧЧЯМ ЛИШЕ

У ЦЕНТРІ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ HEALTHY JOY
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медицині. Використання банок для оздоровлення 
організму йде з найдавніших часів.

При вакуумній терапії активізується кровообіг, 
поліпшується живлення шкіри, м’язів, ліквідуються 
застійні явища в тканинах, посилюється виведення з 
організму шлаків і токсичних речовин, відновлюється 
баланс, стимулюється циркуляція енергії Ци.

Як показала практика, вакуум-терапія і баночний 
масаж є одним з найбільш ефективних фізіологічних 

методів немедикаментозного оздоровлення організму, 
який діє за рахунок мобілізації власних ресурсів. Цей 
метод лікування дозволяє швидко і безпечно знімати 
больові синдроми при цілому ряді захворювань, а 
також попереджати їх.

Процедура по догляду за тілом “ГуаШа”.
“ГуаШа” - це найдавніший вид китайського 

масажу. Він є природним неінвазивним способом 
оздоровлення, не дає ускладнень. Переклад назви 
“ГуаШа”: “гуа” - рух в одну сторону (шкребти), “ша” 
- погане. Тобто - “скребти все погане”. Масаж спини 
ГуаШа робиться за допомогою спеціальної пластини з 
кістки буйвола, просоченої тибетськими травами. Також 
в ході процедури використовується ефірне зволожуюче 
омолоджуєче масло. Воно глибоко проникає під верхні 
шари шкіри, змішується з кров’ю, обволікає токсини і 
виводить їх з організму.

Цей масаж займає важливе місце в системі 

здорового способу життя та профілактичного підходу 
до захворювань, що відрізняє китайську медицину. 
“ГуаШа” міцно укорінився в традиціях життя 
населення (більше 80 років), а головне — якість життя: 
висока активність до глибокої старості.

Завдяки масажу поліпшується кровообіг в 
уражених областях, посилюється лімфовідтікання, 
зникають набряки і зникають пов’язані з цим болі, 
знімаються м’язові спазми, збільшується рухливість 
суглобів. Масаж ГуаШа знімає запальні процеси 
і нормалізує функціональну активність органів, 
призводить до розсмоктування спайок. Відзначається 
сприятливий вплив на нервову систему: поліпшується 
сон, знімається тривожність, поліпшується апетит, 
підвищується загальний тонус.

Слід зауважити, що масаж ГуаШа впливає не 
тільки на конкретні патологічні процеси, а й на весь 
організм в цілому. Він нормалізує роботу внутрішніх 
органів, покращує обмінні процеси (протягом 
доби необхідно пити теплу воду, щоб забезпечити 
підвищення токсинів з організму), підвищує імунітет і 
сповільнює процеси старіння. У Китаї, де масаж ГуаШа 
особливо популярний, він широко використовується в 
косметології, так як помітно покращує стан шкіри — за 
рахунок виведення токсинів.

У центрі  здоров’я та краси HEALTHY JOY 
використовують найсучасніші методи догляду за 
тілом та обличчям за допомогою масажу та клітинної 
косметики.

Фахівці проводять:
- безкоштовну діагностику шкіри;
- корекцію фігури;
- підтяжку шкіри обличчя та шиї за допомогою 

масажу “Магія молодості”;
- регуляція шийно-плечової ділянки і спини за 

допомогою вакуумних банок;
- аромотерапевтичний догляд за тілом “ГуаШа”;
- антицелюлітний масаж;
- сенсаційний метод клітинного догляду за 

шкірою;
- косметологічні послуги;
- чистка ультразвукова;
- депіляція воскова.

Центр  здоров’я та краси HEALTHY JOY:
м. Вінниця, вул. Келецька, 51А

тел.: (0432) 69-59-66
моб.: (093) 578-15-27
моб.: (097) 019-48-47
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Відень - столиця Австрії. Романтично-
музичне місто з мальовничими пейзажами, 
неповторною архітектурою, стародавньою 
історією, видатними постатями щорічно вабить 
туристів з усього світу.

Якщо ви обрали це місто, перед усім 
приймаємо стратегічне рішення: їдемо 
організованим туром  чи самостійно. Перевагою 
організованого туру є те, що туристична агенція 
бере на себе всі турботи з відкриття Шенгену  
для вас. Але це не означає, що працівник агенції 
буде збирати перелік документів, які вимагає 
консульство.                                                                                                                                    

Яким транспортом їхати? Автобусний тур: 
переваги - фінансовий бік, звичайно  найбільш 
вигідна ціна, у вартість туру зазвичай входить 
оглядова екскурсія по Відню; недоліки - тривалий 
час поїздки, чітко розпланований час та місце 

санітарних зупинок,  перетин кордону може 
бути досить тривалим, мало вільного часу. Літак: 
переваги -  тривалість поїздки значно коротше, 
швидко перетинаєте кордон, відчуватимете себе 
більш самостійно, самі приймаєте рішення куди 
їхати, а куди ні; недоліки -  найкоштовніший 
вид транспорту. Власне авто - клас авто має 
бути економним, бо вартість палива в країнах 
Шенгенської угоди на порядок вища від нашої. 
Для перетину кордону потрібно придбати 
страховку для авто (Зелена карта). Паркувати 
авто необхідно в спеціально відведених місцях, 
купуючи спеціальні талони. Проте ви не обмежені 
ні в просторі, ні в часі і  можете самостійно 
розпланувати сценарій відпочинку. 

Категорія готелю: три, чотири, п’ять зірок? Я 
би однозначно обрала три зірки, оскільки номер 
необхідний  лише для відпочинку. Та якщо  не 

бажаєте економити і прагнете відчути справжній 
європейський 5-зірковий сервіс,  фешенебельні 
готелі центру міста радо вітатимуть вас. 

Якщо ви - студент, не пожалкуйте часу 
на отримання міжнародного студентського – 
«Айсік», у більшості музеїв отримаєте до 50% 
знижки на вхідні квитки. Після прийняття низки 
рішень, подолавши шлях, нарешті  ви в центрі 
Відня на площі Марії Терезії, звідки починаються 
усі оглядові маршрути містом. До речі, ця площа 
розташована в межах вулиці Ринг ( так званого 
Кільця),  попереду буде Хофбург, справа - 
Природничо-історичний музей, зліва - Культурно-
історичний музей.

Собор Св.Стефана – готичний шедевр, 
символ Відня і всієї Австрії. Він вразить вас своїми 
загадками і таємницями. Велична споруда, де 
брали шлюб королі імперії. Коли б ви не приїхали 
до Відня, частина собору буде на реконструкції.

Хофбург - колишня зимова резиденція 
Габсбургів. У цьому палаці-музеї є три відділи: 
Срібна палата - де ви побачите багато виробів зі 
скла, фарфору і срібла; Музей Сіссі - експозиції 
якого розкажуть про життя і смерть найзагадковішої 
імператриці Австрії. Ви почуєте безліч історій 
про Єлизавету, побачите якою красунею вона 
була, відчуєте її шарм і неповторність. Прекрасна 
імператриця давно стала культовою фігурою. 
Імператорські апартаменти — місце, де приймали 
послів, відвідувачів, вразить вас своєю пишністю 
і вишуканістю.

Бельведер (італійською - прекрасний 
краєвид) – літня резиденція Євгенія Савойського. 
Вашу увагу привернуть оранжерея, мармурова 
галерея і скарбниця. Гуляючи залами зануритесь 
в атмосферу тих часів. З оглядової площадки на 
горі Каленберг ви можете милуватися казковими 
краєвидами на місто. Скарбниця: тут побачите 
не лише корони імператора Священної Римської  
імперії, але й скарби Ордена Золотого руна. 
Експонати інкрустовані коштовним камінням, а 
також високоякісні прикраси - безмовні свідки 
історії.

Шенбрунн - літня резиденція імператриці 
Єлизавети. В цьому палаці сталося безліч 
визначних історичних подій, котрі пронизують 
приміщення особливою енергетикою.

Природничо-історичний музей вразить 
своєю різноманітною колекцією видів птахів, 
комах, тварин, риб. Побачите наче справжнього  
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тиранозавра, який рухається і гарчить. Також 
широко представлені історичні експонати і макети, 
аудіовізуальні та інтерактивні засоби.

Музейний квартал - просто неможливо 
оминути увагою дивну будівлю сірого кольору. 
Це музей сучасних мистецтв Mumok. Якщо 
поціновуєте все новітне, вас потішить колекція 
картин, скульптур, малюнків, графіки, інсталяцій, 
фотографій, відеоробіт, меблів та архітектурних 
моделей. Один із найпопулярніших серед туристів 
- музей Леопольда (названо на честь колекціонера). 
Палкі прихильники мистецтв зустрінуться з 
шедеврами австрійського модерну.

Завітайте до кондитерської «Demel» і 
скуштуйте Демельський торт «Захер». До речі, 
купуючи сувеніри, не забудьте придбати візитівку 
Відня - цукерки «Моцарт».

Окрасою міста є Віденська опера, де проходить 
щорічний Оперний бал, куди можуть потрапити всі 
охочі туристи. У Відні щорічно проходить близько 
400 балів.

Який же Відень без великих музикантів? 

Моцарт, Бетховен,  Штраус, Шопенгауер жили 
й творили тут, музичні творіння яких лунають в 
кожному кварталі, кав’ярні та площі.

Відень - світова столиця моди, тут є 
представництва модних домів CHANEL, 
LOUIS VUITTON, GUCCI, ARMANI, PRADA. 
Маріяхільфердштрассе - вулиця, притягує своїм 
різноманіттям  бутіків, заповнених модним одягом, 
прикрасами й аксесуарами. Саме цій вулиці надають 
перевагу жителі Відня, коли вирушають на шопінг. 
Біля собору св. Стефана обов’язково завітайте 
в маленьку крамничку на Graben, де продають 
дизайнерські сумки ручної роботи. Об’ємні, 
якісні, з кишенями і зручними ручками. Є  великі 
й маленькі. Кольори неочікувані - помаранчеві, 
зелені, рожеві, жовті, голубі, яскраво – червоні  і 
ніжно-персикові.

Погодьтесь, тут є безліч місць, котрі варто 
побачити на власні очі, без сумніву Відень знайде 
своє почесне місце у вашому серці.

Аліна Кобець

Народ, який не памятає та не шанує 
свого минулого, не може мати майбутнього. 
Оскільки ж Україна ще доволі молода держава, 
то відновлення забутих віх історії має бути 
пріоритетним для справжніх патріотів.

Отже з 02. 03. 2012 по 06. 03. 2012 у смт 
Муровані Курилівці відбудеться фотовиставка 
рідкісних та старовинних фотографій 
подільського села Перекоринці - відомого 
кінофотографа Миколи Гнисюка. А з 29. 03. 
2012 по 06. 03. 2012 у Вінниці в Державному 
педагогічному університеті ім. Коцюбинського 
за адресою вул. К. Острозького, 32 на кафедрі 
етнології в аудиторії № 902 (навчальний корпус 
№3), відбудеться другий етап цієї виставки. До 
речі, вхід є безкоштовним!!!

За цей захід слід подякувати: генеральному 
спонсору Скрипнику Анатолію Івановичу 
(ПП “Скрипник і К”); генеральному партнеру 
- журналу “Вінниця”; партнерам: кафедрі 
етнології та спеціальних історичних дисциплін 
ІІЕП ВДПУ ім. М. Коцюбинського, ВОО 
Спілки офіцерів України та Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею; організаторам: 
ГО “Молодіжній організації журналістів” 
та працівникам НВК села Перекоринці. І на 
окреме вдячне слово заслуговує людина, яка 
вклала душу у цей захід, - Крохмалюк Роман 
Володимирович.

Віктор Рудь, голова 
“Молодіжної організації журналістів”

СЕЛО МОЄ,
ДЛЯ МЕНЕ ТИ ЄДИНЕ

ЗАПРОШУЄМО НА ВИСТАВКУ!
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Договір найму житла слугує 
задоволенню одній із основних 
матеріальних умов життя людини — 
забезпеченню її житлом. Особливість 
договору житлового найму полягає в 
тому, що він є одним із видів цивільно-
правових договорів, спрямованих на 
тимчасову передачу майна (а саме, житла) 
в користування, і, водночас, є основним 
договором житлового права щодо 
забезпечення житлом певних категорій 
громадян.

При посвідченні договору найму 
(оренди) житла для проживання 
(квартири, її частини, житлового будинку, 
його частини) належного фізичним та 
юридичним особам на праві власності, 
нотаріус вимагає витяг з Реєстру прав 
власності на нерухоме майно і, для 
огляду, правовстановлювальний документ 
про належність наймодавцю житла, що 
здається в найм (оренду).

Предметом договору найму житла 
можуть бути помешкання, зокрема 
квартира або її частина, житловий 
будинок або його частина. Не можуть 
бути самостійним предметом договору 
найму житлового приміщення, не придатні 

для проживання (підвали та ін.), а також 
підсобні приміщення (кухня, коридор, 
комора тощо), які здаються в найм тільки 
разом з житловим приміщенням. У тексті 
договору обов’язково зазначаються особи, 
які проживатимуть разом із наймачем.

Якщо наймачем є юридична особа, 
вона може використовувати житло лише 
для проживання у ньому фізичних осіб, 
прізвища, ім’я, по батькові яких повинні 
бути зазначені в тексті договору. Строк 
договору піднайму не може перевищувати 
строку договору найму житла.

Житло для проживання здається в 
найм (піднайм) на визначений строк (у 
тому числі на період збереження цього 
приміщення за тимчасово відсутнім 
наймачем). При посвідченні договору 
найму (оренди) без зазначення строку 
його дії нотаріус роз’яснює сторонам, що 
такий договір вважається укладеним на 
п’ять років (стаття 821 Цивільного кодексу 
України).

При посвідченні згаданих договорів 
нотаріус роз’яснює сторонам необхідність 
їх реєстрації у відповідних органах 
технічної інвентаризації, про що робиться 
відмітка в тексті посвідчувального напису. 
У разі якщо наймодавцем у договорі 
є фізична особа, яка не є суб’єктом 
підприємницької діяльності, нотаріус 
зобов’язаний надіслати інформацію про 
посвідчення такого договору податковому 
органу за основним місцем проживання 
платника податку - орендодавця за формою 
та в спосіб, установленими Кабінетом 
Міністрів України.

З повагою,
О. Б. Білоус , приватний нотаріус: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 6/2;

тел. (0432) 67-71-88

ПРО ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА
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Інколи диву дивуєшся, чому нам, 
українцям, так часто хочеться руйнувати 
вже давно напрацьоване і випробуване 
досвідом, практикою та часом старе 
і тут-таки створювати щось буцімто 
новеньке, яке зразу ж несе проблеми і 
створює непорозуміння.

Нотаріуси вже десятиріччями 
відпрацювали схему роботи 
Державних реєстрів і готові до роботи 
з новими реєстрами, яким, наприклад, 
є Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно. Як, здавалось би, все 
просто: нотаріус свідчить договори і 
тут же заносить все в Реєстр до видачі 
сторонам договору на руки, як зараз 
це відбувається з державним реєстром 
правочинів. Ні, комусь хочеться, щоб 
якась новостворена структура без 
досвіду, без глибокого вивчення справи 
перебрала на себе обов’язки нотаріуса з 
реєстрації речових  прав за нотаріально 
посвідченими договорами. Як на нашу 
думку:  кесарю-кесарево…

Нотаріуси - це цивілісти високого 
класу, освідчені, з багаторічним 
досвідом роботи  практики, які віками 
добросовісно виконували свою роботу 
і ніколи не підводили державу, які б 
функції вона на них не покладала. 
Тому реєстратори, які приступили в 
2011 році до виконання обов’язків 
мають вчиняти дії з нерухомістю за 
документами, що надходять від усіх 
організацій і установ, крім нотаріату.

Рік 2013 не за горами. І першого 
січня наступного року бюро технічної 
інвентаризації припинять роботу з 

реєстрації речових прав та будуть 
займатися лише технічною роботою: 
проводити обміри, виготовляти 
технічні паспорти на будівлі, споруди, 
слідкувати за дотриманням норм 
будівництва й експлуатації об’єктів 
нерухомості.

Крім того, дуже дивно бачити серед 
норм законодавства, що реєстратори 
набувають права контролювати 
нотаріусів у питаннях оформлення прав 
на нерухоме майно. Це не є правильним 
підходом до вирішення питання.

Ми вітаємо всі реформи, які йдуть 
на користь людині й суспільству, але 
не можна  відмовлятися від старого, 
якщо воно відпрацьоване роками, 
перевірене. Сконцентрувати в одних 
руках всю реєстраційну службу в 
державі, на перший погляд, і добре. 
Але монополія ніколи не приводила 
до добра. Орган, який концентрує 
всю владу в своїх руках, володіє 
великим об’ємом інформації; в наш 
інформативний вік може зазнавати й 
інформативних небезпек. Вже сьогодні 
в роботі нотаріуса технічна сторона 
нотаріальної діяльності займає до 60-70 
відсотків. Але від викликів цивілізації 
не сховатись.

Тому Державному реєстру речових 
прав на нерухоме майно — ТАК! Але 
НОТАРІУСИ — реєстратори! І це буде 
правильним кроком держави!

Людмила та Валерій Рудик,
приватні нотаріуси Вінницького

міського нотаріального округу

НАВІЩО ПРИДУМУВАТИ ВЕЛОСИПЕД
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Учитывая многочисленные вопросы  
читателей по поводу  нововведений в таком 
виде страхования, как ответственность 
владельцев транспортных средств перед 
третьими лицами («автогражданка»), 
редакция журнала-справочника  «Винница» 
обратилась за консультацией в страховую 
компанию «Мега-Гарант».

В соответствии со вступлением в 
действие с 19 сентября 2011 года Закона 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно дорожно-транспортных 
происшествий и выплаты страхового 
возмещения» в обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств перед 
третьими лицами введены некоторые 
изменения.

Прежде всего, эти изменения касаются 
следующего: в использовании остается 
единственный тип договора (бывший 1-й 
тип договора), по которому управлять 
автомобилем может любой водитель на 
правовом основании, соответственно 2-й 
и 3-й типы договоров упразднились. Это 
нововведение повлекло за собой некоторое 
подорожание полисов автогражданской 
ответственности. 

Далее, введена упрощенная система 
оформления незначительных ДТП с 
использованием Европротокола, который 
оформляется сторонами-участниками ДТП 
в том случае, если оба водителя имеют 
полис автогражданской ответственности, 
достигли обоюдного согласия относительно 
обстоятельств происшествия и повреждены 
только транспортные средства, а жизни и 
здоровью участников  ущерб не нанесен. 
В этом случае Закон предоставляет 

возможность оформления ДТП без участия 
ГАИ, что позволяет потерпевшим избежать 
административной ответственности. 

В случае оформления Европротокола 
сторонами-участниками ДТП выплата 
по одному страховому случаю может 
составлять до 10 тыс. грн. на одно 
пострадавшее транспортное стредство 
(ТС), но не более 50 тыс. грн. - если в 
ДТП участвовали несколько ТС (до пяти). 
Бланки Европротоколов и инструкции 
к ним предоставляются бесплатно 
страховыми компаниями при оформлении 
полисов.

Кроме того, Закон упраздняет 
страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных 
средств на срок менее года, что обязывает 
страхователя заключать договор сроком 
на один год. Исключения составляют: 
для незарегистрированных авто – 
страхование на период до их регистрации; 
для временно зарегистрированных - на 
период до их постоянной регистрации; 
для зарегистрированных на территории 
иностранных государств - на время 
пребывания на территории Украины. 
Автомобили, которые подлежат 
обязательному техническому осмотру, 
подлежат страхованию на период до даты 
прохождения следующего техосмотра.

Получить более подробную 
консультацию, узнать новые тарифы 
можно по тел. 55-02-35, 050-300-28-27, а 
также оформить полис автогражданской 
ответственности по адресу:

г. Винница, ул. 50-летия Победы, 33, 
оф.107 и ул. Ботаническая, 23а.

Нина Ивановна Демянишина

НОВОВВЕДЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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При посвідченні, на бажання сторін, 
договору найму (оренди) житла для 
проживання (квартири, її частини, 
житлового будинку, його частини), 
належних фізичним та юридичним 
особам на праві власності, нотаріусу 
надається витяг з Реєстру прав власності 
на нерухоме майно в населених пунктах, 
де органи БТІ не підключені до Реєстру 
прав власності, - довідка-характеристика 
бюро технічної інвентаризації, а в 
місцевостях, де інвентаризація не 
проведена, - довідка відповідного органу 
місцевого самоврядування і, для огляду, 
правовстановлювальний документ про 
належність наймодавцю житла, що здається 
в найм (оренду). 

 Якщо наймачем є юридична особа, 
вона може використовувати житло лише 
для проживання у ньому фізичних осіб, 
прізвища, ім’я, по батькові яких повинні 
бути зазначені в тексті договору. 

 Предметом договору найму житла 
можуть бути помешкання, зокрема квартира 
або її частина, житловий будинок або його 
частина. Не можуть бути самостійним 
предметом договору найму житлового 
приміщення не придатні для проживання 
(підвали та ін.), а також підсобні приміщення 
(кухня, коридор, комора тощо), які 
здаються в найм тільки разом з житловим 
приміщенням. 

 У тексті договору обов’язково 
зазначаються особи, які проживатимуть 
разом із наймачем. 

 Договори найму (піднайму) житлових 
приміщень посвідчуються нотаріусом за 
наявності: письмової згоди наймодавця про 
здачу житла в піднайм; письмової згоди 
членів сім’ї наймача, що проживають разом з 
ним, про здачу житлового приміщення. При 
здаванні в піднайм житлового приміщення 
у квартирі, у якій проживає два або більше 

наймачі, потрібна також згода цих наймачів 
та членів їх сімей, за винятком випадків здачі 
житлового приміщення в піднайм у зв’язку з 
тимчасовим виїздом цієї сім’ї.

Строк договору піднайму не може 
перевищувати строку договору найму житла. 
Житло для проживання здається в найм 
(піднайм) на визначений строк (у тому числі 
на період збереження цього приміщення 
за тимчасово відсутнім наймачем). При 
посвідченні договору найму (оренди) 
без зазначення строку його дії нотаріус 
роз’яснює сторонам, що такий договір 
вважається укладеним на п’ять років. 

При посвідченні згаданих договорів 
нотаріус роз’яснює сторонам необхідність 
їх реєстрації у відповідних органах. У разі, 
якщо наймодавцем у договорі є фізична 
особа, яка не є суб’єктом підприємницької 
діяльності, нотаріус надсилає інформацію 
про посвідчення такого договору податковому 
органу за основним місцем проживання 
платника податку - орендодавця за формою 
та в спосіб, установлені Кабінетом Міністрів 
України. 

 Договори (найму) оренди житла 
з викупом підлягають нотаріальному 
посвідченню і посвідчуються нотаріусами 
з урахуванням особливостей, установлених 
Цивільним кодексом України, Законом 
України “Про запобігання впливу світової 
фінансової кризи на розвиток будівельної 
галузі та житлового будівництва”, Порядком 
оренди житла з викупом, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2009 року N 274.

З повагою, приватний нотаріус 
Вінницького

міського нотаріального округу
Аліна Олександрівна Третяк,

пр. Юності, 22,
тел.: (0432) 43-82-79 

ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ НАЙМУ (ОРЕНДИ)
ЖИТЛА ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ,

А ТАКОЖ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА З ВИКУПОМ
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 Шлюб – це сімейний союз чоловіка та 
жінки, що реєструється в установленому законом 
порядку.Поряд із виразами «весілля», «шлюб», 
«реєстрація шлюбу» все частіше чується 
«шлюбний контракт» або «шлюбний договір».
Мабуть не даремно з’явилося в українському 
законодавстві поняття  «шлюбного договору» 
або «шлюбного контракту», адже в нашому 
сучасному суспільстві, чоловіку та дружині 
необхідно домовлятися щодо тих чи інших 
питань сімейного життя, в тому числі майнового 
характеру, щоб у подальшому запобігти 
суперечкам та іним конфліктним ситуаціям, 
тому в останні роки молоді пари все частіше 
укладають шлюбний договір. Життя визначило 
низку переваг шлюбного договору серед інших 
сімейних правочинів. Це – швидкість його 

оформлення, можливість змінити, розірвати, 
відмовитись від нього, а також відносно низька 
вартість нотаріального посвідчення такого 
договору. Це стало поштовхом для їх укладення, 
і кількість посвідчення таких договорів зросла 
в десятки разів. Майже щотижня молоді пари 
та їхні батьки звертаються за консультаціями 
з приводу укладення шлюбних договорів.Що 
ж таке шлюбний договір і як його правильно 
скласти майбутнім подружжям? Шлюбний 
контракт – це угода між особами (подружжям), що 
регулює майнові права та обов’язки у шлюбних 
відносинах між ними. Шлюбний контракт може 
бути укладено особами, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, а також між подружжям. 
Шлюбний договір може визначати низку різних 
питань, але в основному передбачає визначення 
майнових прав подружжя у період шлюбу та у 

разі його припинення. У шлюбному договорі 
передбачаються майнові права та обов’язки 
подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом 
власності на рухоме та нерухоме майно та 
користування ним. Наприклад, у договорі може 
бути вказано про те, що майно, яке купуватиметься 
на ім’я чоловіка буде його особистою приватною 
власністю, а майно, придбане на ім’я дружини, 
буде її особистою приватною власністю.

Сторони у шлюбному договорі можуть 
домовитися про можливий порядок поділу майна 
в разі розірвання шлюбу між ними. Наприклад, 
частину майна, яке було придбане в період 
шлюбу, чоловік у разі розлучення залишить 
дружині.У переліку пунктів шлюбного контракту 
можуть бути передбачені також положення про 
зобов’язання подружжя утримувати один одного. 
Наприклад, дружина має право на утримання від 
чоловіка під час вагітності, а той із подружжя, з 
ким проживає дитина, має право на утримання від 
іншого з  подружжя за умови, що той може його 
надавати, або коли дружина не працює. Оскільки 
шлюбний договір є актом вільного волевиявлення, 
сторони можуть включити до нього будь-які інші 
умови щодо правового режиму майна, якщо вони 
не суперечать моральним засадам суспільства.
Шлюбний договір укладається у письмовій формі 
та нотаріально посвідчується. За виникненням 
певних життєвих обставин шлюбний контракт 
може бути змінено подружжям. Угода про зміну 
шлюбного договору підлягає нотаріальному 
посвідченню.

Подружжя має право відмовитися від 
шлюбного договору. Права та обов’язки, 
встановлені шлюбним договором, припиняються 
в день подання до нотаріуса заяви про відмову 
від нього. Отже, з метою врегулювання сімейних 
майнових відносин між подружжям у період 
шлюбу, радимо укладати шлюбні договори. Вони 
допоможуть молодим парам у майбутньому 
уникнути більшості непорозумінь, суперечок і 
запобігти розлученню.

Нотаріус Вінницького
міського нотаріального округу

 Володимир Борисович Лукашенко,
вул. 50-річчя Перемоги, 27,

тел: 63-26-63; 26-57-35; 69-04-42.
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Ефективний розвиток держави не можливий 
без збалансованого і мінімалізованого 
споживання енергетичних ресурсів. 
Енергетична криза сьогодення викликана 
майже п’ятдесяти відсотковою залежністю 
нашої країни від імпорту енергоресурсів, а 
також значною вартістю природного газу. 
Рівень конкурентоздатності на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, незалежність підприємств 
та їх розвиток визначаються питомими 

показниками споживання енергії на одиницю 
виробленої продукції, а на рівні держави 
– енергоємністю внутрішнього валового 
продукту (ВВП). Висока енергоємність ВВП 
України, що у 2,6 рази перевищує середній 
рівень енергоємності країн світу, є наслідком 
суттєвого відставання галузей економіки 
від світових стандартів. При цьому Україна 
має надзвичайно великий потенціал із 
енергозбереження, що оцінюється у 318 млн. 
т.у.п. Проблема енергозбереження стосується не 
тільки  власників підприємств, але й мешканців 
приватних будинків і квартир, які вимушені 
щомісяця все більше коштів витрачати на 
оплату рахунків за опалення і гарячу воду. 
Шляхи вирішення означених проблем відомі, 
але їхня реалізація потребує економічного 
обґрунтування і технічної грамотності .

Першочерговим напрямом у 
реалізації політики енергоефективності 
є енергетичне обстеження підприємства: 
будівель, інженерних мереж, виробничих 

витрат. Окремим напрямом енергетичного 
аудиту є дослідження енергоефективності 
функціонування  підприємства ще на стадії 
проектних рішень. На жаль, непоодинокі 
випадки реалізації у проектах неефективних, 
застарілих і енергоємних рішень. Утеплення 
приміщень, перехід на альтернативні джерела 
енергопостачання, утилізація скидної енергії 
повітря, води, димових газів, підвищення 
ефективності виробничого процесу, утилізація 
відходів із отриманням енергії потребують 
значних коштів, і простий термін окупності 
даних заходів може сягати десятків років. 
Наосліп проведені заходи можуть не тільки 
не окупитися, але і призвести до порушення 
роботи інженерних мереж або погіршення 
мікроклімату приміщень. Кваліфіковані 
фахівці повинні провести інструментальні й 
аналітичні дослідження, визначити основні 
напрямки енергозбереження, виконати їхнє 
економічне порівняння і надати замовнику 
звіт, затверджений за формою Державним 
агентством з енергоефективності України. 
Основні сфери енергетичних досліджень – 
це стан теплоізоляційної оболонки будівель, 
ефективність функціонування систем опалення, 
вентиляції, кондиціювання, водопостачання, 
освітлення та електропостачання, а також 
виробничий процес. Основними проблемами, 
що гальмують вихід з енергетичної кризи, 
є обмеженість фінансування, інформаційна 
необізнаність і тяжіння до споживання 
традиційних енергетичних ресурсів. За умов 
обмеженого фінансування, провідна роль у 
ефективності інвестування коштів у проекти з 
енергозбереження належить підприємству, що 
проводить енергетичний аудит. Тому якісний 
рівень проведеного енергетичного аудиту 
є основою зменшення енергоспоживання і 
ефективним вкладенням коштів.

В. В. Джеджула,
головний інженер ТОВ «Ватіс», 
к.т.н., доцент, енергоаудитор;

тел: (0432) 69-69-68  
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З 1 січня 2012 року набрала чинності гл.1 
«Спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності» розділу ХІV «Спеціальні податкові 
режими» Податкового кодексу України від 02.12.2010 
р. № 2755-VI, у зв’язку із чим припинилася дія 
Указу Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва» від 03.07.1998 р. № 727/98. Які 
ж нововведення відбулися при цьому і чи дійсно 
відповідні зміни будуть корисними для підприємців 
(про що часто чуємо від представників влади)? Але 
для того, щоб дати відповідь на поставлене запитання, 
спочатку необхідно порівняти основні положення 
спрощеної системи оподаткування, яка діяла до 1 
січня 2012 року, та основні положення спрощеної 
системи оподаткування, що набрала чинності з 1 
січня 2012 року.

Отже, до 1 січня 2012 року правове регулювання 
спрощеної системи оподаткування здійснювалося 
Указом Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва» від 03.07.1998 р. № 727/98. Згідно 
з даним указом спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності застосовувалась до:

1) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи і в трудових 
відносинах з якими, включаючи членів їхніх сімей, 
протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг 
виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; 

2) юридичних осіб–суб’єктів підприємницької 
діяльності будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, в яких за рік середньооблікова 
чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг 
виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого 
підприємництва – фізичних осіб встановлювалася 
місцевими радами за місцем їхньої державної 
реєстрації залежно від виду діяльності і не могла 
становити менше 20 гривень та більше 200 гривень 
на місяць.

Ставка єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності – юридичних осіб 
становила: 

– 6 відсотків суми виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування 
акцизного збору у разі сплати податку на додану 
вартість; 

– 10 відсотків суми виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком 

акцизного збору, у разі включення податку на додану 
вартість до складу єдиного податку.

Суб’єкт підприємницької діяльності-фізична 
особа сплачував єдиний податок щомісяця не пізніше 
20 числа наступного місяця на окремий рахунок 
відділень Державного казначейства України. 

Суб’єкти підприємницької діяльності-юридичні 
особи сплачували єдиний податок щомісяця не 
пізніше 20 числа наступного місяця на окремий 
рахунок відділень Державного казначейства України.

За результатами господарської діяльності за 
звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти 
малого підприємництва – юридичні особи подавали 
до органу державної податкової служби до 20 числа 
місяця, що наступав за звітним (податковим) періодом, 
розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного 
збору і, в разі обрання ними єдиного податку за 
ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку 
на додану вартість, а також платіжні доручення на 
сплату єдиного податку за звітний період з позначкою 
банку про зарахування коштів.

Із 1 січня 2012 року правове регулювання 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
здійснюється главою 1 розділу ХІV Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Згідно з 
положеннями Податкового кодексу України, суб’єкти 
господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на 4 
групи платників єдиного податку: 

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які 
не використовують працю найманих осіб, здійснюють 
виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 
місць на ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг населенню, 
обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 150 000 гривень; 

2) друга група – фізичні особи-підприємці, 
які здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 
господарства, за умови, що протягом календарного 
року відповідають сукупності таких критеріїв: а) не 
використовують працю найманих осіб або кількість 
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 
одночасно не перевищує 10 осіб; б) обсяг доходу не 
перевищує 1 000 000 гривень; 

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які 
протягом календарного року відповідають сукупності 
таких критеріїв: а) не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ:
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ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 
20 осіб; б) обсяг доходу не перевищує 3 000 000 
гривень; 

4) четверта група – юридичні особи-суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми, які протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв:  а) середньооблікова 
кількість працівників не перевищує 50 осіб; б) обсяг 
доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Ставки єдиного податку встановлюються у 
відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу 
(відсоткові ставки). Фіксовані ставки єдиного 
податку встановлюються сільськими, селищними 
та міськими радами для фізичних осіб-підприємців, 
які здійснюють господарську діяльність, залежно 
від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку 
– у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати; 

2) для другої групи платників єдиного податку 
– у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для 
третьої і четвертої груп платників єдиного податку 
встановлюється у розмірі: 

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на 
додану вартість згідно з цим Кодексом; 

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку 
на додану вартість до складу єдиного податку.

Податковим (звітним) періодом для платників 
єдиного податку першої групи є календарний рік, 
а для платників єдиного податку другої, третьої, 
четвертої груп є календарний квартал.

Платники єдиного податку першої і другої 
груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення 
авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) 
поточного місяця.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп 
сплачують єдиний податок протягом 10 календарних 
днів після граничного строку подання податкової 
декларації за податковий (звітний) квартал.

Платники єдиного податку першої і другої 
груп, які не використовують працю найманих осіб, 
звільняються від сплати єдиного податку протягом 
одного календарного місяця на рік на час відпустки, 
а також за період хвороби, підтвердженої копією 
листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 
30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку першої групи подають 
до органу державної податкової служби податкову 
декларацію платника єдиного податку у строк, 
встановлений для річного податкового (звітного) 
періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року. Платники єдиного податку 
другої, третьої та четвертої груп подають до органу 
державної податкової служби податкову декларацію 
платника єдиного податку у строки, встановлені 
для квартального податкового (звітного) періоду, 
тобто протягом 40 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного (податкового) 
кварталу.

Отже, нами було порівняно фундаментальні 
засади спрощеної системи оподаткування, обліку 
та звітності, яка діяла до 1 січня 2012 року, згідно 
з Указом Президента України «Про спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва» від 03.07.1998 р. № 727/98, 
та спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності, яка вступила в дію з 1 січня 2012 року, 
згідно з главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Як бачимо із вищенаведеного матеріалу, 
порівняння випливає наступне:

1. Із 1 січня 2012 року відбулась диференціація 
суб’єктів господарювання, які перебувають на 
спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. 
Відбувся розподіл на 4 групи платників єдиного 
податку (замість колишніх 2 груп).

2. Із 1 січня 2012 року відбулась диференціація 
ставок єдиного податку. Для 1 та 2 групи платників 
ставки податку є прив’язаними до мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
відповідного податкового (звітного) року. Для 
юридичних осіб-суб’єктів господарювання ставка 
єдиного податку була зменшена вдвічі (із 6 % + ПДВ 
до 3 % + ПДВ; із 10 % до 5 %).

3. Із 1 січня 2012 року платники єдиного податку 
1 і 2 груп повинні сплачувати єдиний податок авансом 
до 20 числа (включно). До 1 січня 2012 року суб’єкт 
підприємницької діяльності-фізична особа сплачував 
єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа 
наступного місяця.

4. Цікавим нововведенням з 1 січня 2012 року 
є те, що платники єдиного податку 1 і 2 груп, які не 
використовують працю найманих осіб, звільняються 
від сплати єдиного податку протягом одного 
календарного місяця на рік на час відпустки, а також 
за період хвороби, підтвердженої копією листка 
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і 
більше календарних днів.

Але, попри певні покращення та спрощення, 
все-таки відбувається масове закриття фізичних 
осіб-підприємців та ліквідація юридичних осіб, які 
працювали за спрощеною системою оподаткування, 
обліку та звітності. А це про щось говорить!?

За більш детальною консультацією звертайтесь: 
ПП «Юридична допомога», вул. Келецька, 51, оф. 403, 
тел.: (098) 835-72-83, (097) 847-34-48, www.law-help.
com.ua

Ярослав Володимирович Фабрик
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1 квітня закінчується термін подання 
звітності до Пенсійного фонду фізичних 
осіб-підприємців за 2011 рік

Єдиний внесок для фізичних осіб-
підприємців (крім тих, що обрали 
спрощену систему оподаткування), а 
також для осіб, які забезпечують себе 
роботою самостійно, встановлено у 
розмірі 34,7% від суми доходу (прибутку), 
отриманого внаслідок їхньої діяльності, 
що підлягає обкладенню податком на 
доходи фізичних осіб. При цьому сума 
єдиного внеску не може бути меншою за 
розмір мінімального страхового внеску 
за кожну особу за місяць, у котрому 
отримано дохід (прибуток).

Сплата здійснюється протягом року 
до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня 
і до 15 листопада у вигляді авансових 
платежів у розмірі 25% від річної суми 
єдиного внеску, обчисленої від суми, 
що визначили податкові органи для 
сплати авансових сум податку на доходи 
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької 
діяльності. Суми єдиного внеску, сплачені 
у вигляді авансових платежів, платник 
враховує під час остаточного розрахунку, 
який він здійснює до 1 квітня року, що 
настає за звітним роком.

Особи, які забезпечують себе роботою 
самостійно, сплачують єдиний внесок до 
1 квітня року, що настає за звітним.

Єдиний внесок для фізичних осіб-
підприємців, що обрали спрощену 
систему оподаткування, встановлено в 
розмірі 34,7% від суми, яку такі платники 
визначають самостійно, але не більше за 
максимальну величину бази нарахування 

єдиного внеску, встановленої Законом 
«Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». При цьому сума єдиного 
внеску не може бути меншою за розмір 
мінімального страхового внеску за кожну 
особу.

Мінімальний розмір єдиного внеску 
визначається розрахунково як добуток 
мінімального розміру заробітної плати на 
розмір внеску, встановлений цим законом 
на місяць, за котрий нараховується 
заробітна плата (дохід), і підлягає сплаті 
щомісяця у вигляді авансових платежів 
до 20 числа місяця наступного за місяцем, 
за який він сплачується. Сплачені 
суми враховуються при остаточному 
розрахунку, котрий здійснюється до 
20 числа місяця наступного за звітним 
роком.

Водночас, із серпня 2011 року за 
нормами Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення окремих 
норм Податкового кодексу України» 
звільняються від сплати єдиного внеску 
фізичні особи-підприємці, які обрали 
спрощену систему оподаткування та є 
пенсіонерами за віком або інвалідами.

Однак за даною категорією платників, 
для поліпшення свого соціального 
забезпечення, залишається право на 
добровільну участь у соціальному 
страхуванні.

Валентина Копитко,
начальник управління ПФУ

у Вінницькому районі

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ВІСТІ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
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Усім  відомо, що перший паспорт 
громадянин України отримує при досягненні 
16-річного віку. Але не всі знають, що 
здавати документи для отримання паспорту 
потрібно не пізніше ніж місяць після дня 
народження. Якщо пізніше  -  це тягне за 
собою адміністративну відповідальність 
згідно з чинним законодавством. Для 
отримання першого паспорта необхідно 
подавати за місцем реєстрації (до ЖЕКу, якщо 
проживаєте у квартирі, або відразу до сектору 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб, якщо проживаєте у приватному сектори) 
такі документи: заяву про видачу паспорта 
(заповнювати обов’язково власноруч), оригінал 

свідоцтва про народження та два фотокартки 
розміром 3,5 см Х 4,5 см.

Обов’язково отримайте паспорт до 
18-річного віку, в іншому випадку вам 
доведеться пройти процедуру встановлення 
особи, що займе певний термін та витрату 
вашого особистого часу на збір необхідних 
документів.

Також багато хто не знає, що протягом 
місяця при досягненні 25-річного та 45-
річного віку необхідно здавати паспорт до 
паспортного відділу за місцем реєстрації 
для вклеювання фотокартки. Паспорт, де не 
вклеєні такі фотокартки, вважається недійсним 
(його власник не зможе укладати цивільно-
правові угоди, здійснювати банківські операції, 
нотаріальні дії тощо).

Далі звернімо увагу на зміни у деяких 

законодавчих актах, котрі в більшості 
стосуються іноземців та приймаючої сторони 
в Україні. Ухвалено новий Закон України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту» та Закон України 
від 22.09.2011 року «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства». Цей Закон 
визначає правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства, які перебувають в Україні, та 
встановлює порядок їхнього в’їзду в Україну 
та виїзду з України. Також затверджено Наказ 
МВС України № 601 від 23.08.2011 року «Про 
порядок розгляду звернень щодо продовження 
терміну перебування в Україні іноземців та 
осіб без громадянства». Для роз’яснень щодо 
нововведень просимо звертатися до сектору 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб за місцем проживання.

Шановні громадяни, прошу вас звернути 
особливу увагу на іноземних громадян, якім 
ви надаєте житло або працевлаштовуєте їх. 
Надання житла без договору оренди та за 
недійсними документами тягне за собою 
адміністративну відповідальність у вигляді 
штрафів, суми котрих значно збільшились. Так, 
наприклад, за ст. 203 (за порушення правил 
перебування в Україні іноземців)  -  від 510 грн. 
до 850 грн.; за ст. 204 (за порушення порядку 
працевлаштування, прийняття на навчання, 
надання житла, реєстрації та оформлення 
на них документів)  -  сума від 1700 грн. до 
3400 грн.; за ст. 205 (невжиття заходів до 
забезпечення вчасної реєстрації іноземців і 
осіб без громадянства)  -  від 340 грн. до 680 
грн.; за ст. 206 (порушення порядку надання 
іноземцям та особам без громадянства житла, 
транспортних засобів та сприяння в наданні 
інших послуг)  -  від 5100 грн. до 8500 грн.,  -  
згідно з Кодексом України про адміністративні 
правопорушення та Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань міграції».

Ірина ПРУДИУС,
начальник СГІРФО Ленінського РВ ВМУ 

УМВС України
у Вінницькій обл., 
капітан міліції

ДОТРИМУЙТЕСЯ  ПАСПОРТНОГО  РЕЖИМУ!
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОЗОВНОЇ 
ЗАЯВИ

Зміст позовної заяви.
Позовна заява повинна містити:
• найменування адміністративного 

суду, до якого подається позовна заява;
• ім’я (найменування) позивача, 

поштова адреса, а також номер засобів 
зв’язку, адреса електронної пошти, якщо 
такі є;

• ім’я представника позивача, його 
поштова адреса, а також номер засобів 
зв’язку, адреса електронної пошти, якщо 
такі є;

• ім’я (найменування) відповідача, 
посада і місце служби посадової або 
службової особи, поштова адреса, а також 
номер засобів зв’язку, адреса електронної 
пошти, якщо такі відомі;

• зміст позовних вимог і виклад 
обставин, якими позивач обґрунтовує свої 
вимоги;

• у разі потреби - клопотання про 
звільнення від сплати судового збору, про 
звільнення від оплати юридичної допомоги 
і забезпечення надання правової допомоги, 
якщо відповідний орган відмовив особі в 
забезпеченні правовою допомогою, про 
призначення судової експертизи, про 
витребування доказів, про виклик свідків 
тощо;

• виклад обставин, якими позивач 
обґрунтовує свої вимоги;

• зазначення доказів, що підтверджують 
обставини, котрі обґрунтовують позовні 
вимоги, про які позивачеві відомо і які 
можуть бути використані судом;

• перелік документів та інших 
матеріалів, які додаються.

Позовна заява підписується позивачем 
або його представником із зазначенням 

дати підписання.
Додатки до позовної заяви.
До позовної заяви додаються:
• документ, що підтверджує сплату 

судового збору (за винятком випадків, коли 
сплата судового збору не вимагається);

• довіреність або інший документ, що 
підтверджує повноваження представника, 
якщо позовна заява подається 
представником;

• копії позовної заяви і всіх документів, 
які до неї додаються, відповідно до 
кількості відповідачів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ 
СКАРГИ

Зміст заяви про апеляційне 
оскарження.

Заява про апеляційне оскарження 
повинна містити:

• найменування адміністративного суду 
апеляційної інстанції, до якого подається 
заява;

• ім’я (найменування), поштова адреса 
особи, яка подає заяву та також номер 
засобів звязку, адреса електронної пошти, 
якщо такі є;

• ухвала або визначення, які 
оскаржуються;

• підпис особи, яка подає заяву, або її 
представника;

Додатки до заяви про апеляційне 
оскарження:

• довіреність або інший документ, що 
підтверджує повноваження представника, 
якщо такий документ не надавався 
раніше;

• копії заяви і всіх документів, які до 
нього додаються, відповідно до кількості 
осіб, які беруть участь у справі.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ
ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ
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Зміст апеляційної скарги. 
Апеляційна скарга повинна містити:
• найменування адміністративного суду 

апеляційної інстанції, до якого подається 
скарга;

• ім’я (найменування), поштова адреса 
особи, яка подає скаргу, а також номер 
засобів зв’язку, адреса електронної пошти, 
якщо такі є;

• дата подачі заяви про апеляційне 
оскарження;

• вимоги особи, яка подає апеляційну 
скаргу, до суду апеляційної інстанції;

• обгрунтування вимог особи, яка 
подала апеляційну скаргу, із зазначенням 
того, в чому полягає неправильність 
або неповнота дослідження доказу і 
встановлення обставин у справі та (або) 
застосування норм права;

• клопотання особи, яка подає 
апеляційну скаргу, про витребування 
нових доказів, про виклик свідків тощо (у 
разі потреби);

• перелік матеріалів, які додаються;
• відомості про те, чи бажає особа, 

яка подає апеляційну скаргу, взяти участь 
у судовому засіданні суду апеляційної 
інстанції або просить суд розглянути 
справу за її відсутності;

• причина, через яку нові докази не 
були надані раніше (якщо в апеляційній 
скарзі наводяться нові докази);

• ім’я представника особи, яка подає 
скаргу, його поштова адреса, а також 
номер засобів зв’язку, адреса електронної 
пошти, якщо такі є (якщо скарга подається 
представником).

Апеляційна скарга підписується 
особою, яка її подає, або її представником.

Додатки до апеляційної скарги:
• документ, що підтверджує сплату 

судового збору (за винятком випадків, коли 
сплата судового збору не потрібна);

• довіреність або інший документ, що 
підтверджує повноваження представника, 

якщо такий документ не подавався 
раніше;

• копії скарги і всіх документів, які 
до неї додаються, відповідно до кількості 
осіб, які беруть участь у справі.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КАСАЦІЙНОЇ 
СКАРГИ

Зміст касаційної скарги.
Касаційна скарга повинна містити:
• найменування адміністративного суду 

касаційної інстанції;
• ім’я (найменування), поштова адреса 

особи, яка подає касаційну скаргу, а також 
номер засобів зв’язку, адреса електронної 
пошти, якщо такі є:

• судові рішення, що оскаржуються;
• обгрунтування вимог особи, яка 

подає касаційну скаргу, із зазначенням 
того, в чому полягає порушення норм 
матеріального або процесуального права;

• вимоги особи, яка подає касаційну 
скаргу, до суду касаційної інстанції;

• клопотання особи, яка подає касаційну 
скаргу, про розгляд справи за її участі (за 
бажанням);

• перелік матеріалів, які додаються;
• підпис особи, яка подає скаргу, або її 

представника.
Додатки до касаційної скарги:
• документ, що підтверджує сплату 

судового збору (за винятком випадків, коли 
сплата судового збору не потрібна);

• довіреність або інший документ, що 
підтверджує повноваження представника, 
якщо такий документ не подавався 
раніше;

• копії скарги відповідно до кількості 
осіб, які беруть участь у справі.

Валерій Пилипович Душко,
президент правозахисної
Асоціації «Адвокасі-АЗА»

(Продовження в №16)
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Чи переходить до спадкоємців обов’язок 
сплати боргу спадкодавця, пов’язаного 
з несплатою податків з отриманих 
доходів, у т.ч. нарахованих штрафів, 

пені?

Слід передусім акцентувати увагу 
на тому, що обов’язки щодо погашення 
податкових зобов’язань не можуть входити 
до складу спадщини. Спадковим правом 
регулюються відносини цивільного 
правонаступництва, тобто наступництва 
спадкоємця в цивільних правах та 
обов’язках спадкодавця. Податкові 
зобов’язання не входять до предмета 
цивільно-правового регулювання, адже 
засновуються на владному підпорядкуванні 
однієї сторони (платника податку) другій 
стороні (державі в особі уповноважених 
органів).

Тому податкові зобов’язання не входять 
до складу спадщини, вони не вважаються 
спадковим пасивом, на державу в особі 
податкової адміністрації не поширюються 
норми ст. ст. 1281, 1282 ЦК, що визначають 
порядок пред’явлення вимог кредиторами 
спадкодавця до його спадкоємців та 
порядок їх задоволення.

Як випливає зі змісту законодавства про 
оподаткування доходів фізичних осіб, якщо 
платник податку помер, не встигнувши 
сплатити податки, вони стягуються з 
його майна на час відкриття спадщини. 
Згідно з пунктом 2.3 Закону України “Про 
податок з доходів фізичних осіб”, якщо 
платник податку помирає або визнається 
судом померлим чи безвісно відсутнім, 
то податок за останній податковий період 
справляється з активів такого платника 
податку (нарахованих на його користь 
доходів) при відкритті спадщини з 
урахуванням обмежень, встановлених 
законом.

Таким чином, якщо у спадкодавця 
на момент смерті існували непогашені 
податкові зобов’язання, вони підлягають 
негайному виконанню за рахунок активів 
такої особи, що призводить до відповідного 
зменшення обсягу спадкового активу 
(майна).

Висновок про збереження податкових 
зобов’язань у разі смерті платника 
можна зробити також із змісту абзацу 
третього пункту 12.3 Закону “Про 
порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами”.

Які документи, довідки, свідчення є 
підтвердженням того, що я виховую 

дитину сама?

Для підтвердження факту, що батько 
не бере участі у вихованні дитини, можуть 
бути пред’явлені, наприклад, довідка   про 
реєстрацію особи за місцем проживання, 
ухвала суду або постанова слідчого про 
розшук відповідача у справі за позовом 
про стягнення аліментів, рішення суду 
про позбавлення відповідача батьківських 
прав, рішення органів опіки та піклування 
або суду про відсутність участі батька у 
вихованні дитини тощо.

Пред’явлення лише довідки про те, що 
дитина проживає разом з матір’ю, не дає 
достатніх підстав стверджувати, що батько 
не бере участі у її вихованні.

Якщо працівниця не довед факт, що 
вона дійсно виховує дитину сама, без участі 
батька, роботодавець може відмовити їй у 
наданні відпустки.

Ірина Лісовенко, 
провідний спеціаліст

Вінницького районного 
управління юстиції

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
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За інформацією в ЗМІ, котру надав начальник Вінницької регіональної філії 
Центру Державного земельного кадастру Петро Петровський, у серпні минулого 
року розпочалося запровадження ПРС ( перехідної реєстраційної системи ) 
державної реєстрації прав на земельні ділянки. В електронному режимі тепер 
документи передають із місцевих органів у центральні. До речі, повноваження 
на здійснення державної реєстрації прав власності й постійного користування 
земельними ділянками та договорів оренди землі передано до територіальних 
органів Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки.

А надання послуг із ведення державного реєстру земель здійснюється відповідно 
до законодавчих актів, де чітко визначені терміни виготовлення документів. Отже, 
згідно із законодавством, визначення кадастрового номера земельної ділянки має 
здійснюватися за 10 робочих днів, так само й державна реєстрація права власності 
на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва на право на спадщину та 
надання відомостей ( витяг ) із Поземельної книги, державна реєстрація земельної 
ділянки та державного акта – 14 робочих днів, 15 робочих днів передбачено на 
заміну державного акта, щоб отримати аналогічний документ нового зразка. Тож 
усі необґрунтовані затягування справи є зловживаннями з боку чиновників структур 
Держкомзему. 

Підготував Сергій Ольховенко,                                                                                                 
НСЖУ

СПРАВИ  ЗЕМЕЛЬНІ

Процес прийняття присяги на вірність українському народові військовослужбовцями, які 
виявили бажання служити в Збройних Силах України, відбувався з початку 1992 року.

З огляду на це, 16 лютого 1992 року, 20 років тому, в місті Вінниця, частина військовослужбовців 
43-ї Ракетної армії публічно здійснила акт добровільного прийняття Присяги на вірність українському 
народові!

На той час 43-я РА не входила до складу Збройних Сил України, і тому вчинок 
військовослужбовців-патріотів, які хотіли проходити військову службу в Збройних Силах України, 
був виразом їхньої громадянської позиції та, безумовно, сприяв найскорішому вирішенню питання 
з правовим становищем 43-ї РА, на озброєнні якої була сучасна ядерна зброя. 

Ініціаторами прийняття Присяги були члени Вінницької обласної організації Спілки офіцерів 
України: полковники Нижник Олександр Іванович, Гаврилюк Федір Іванович, Проскурня Юрій 
Павлович, підполковник Шишко Володимир Іванович та інші. 

За цей публічний акт військовослужбовців звільнили з 43-ї Ракетної армії і залишили 
напризволяще. Але завдяки наполегливості керівництва Вінницької обласної організації Спілки 
офіцерів України, Міністр оборони генерал-полковник Костянтин Петрович Морозов видав Наказ 
про зарахування вищезазначених офіцерів-патріотів до лав Збройних Сил України.

Честь Вам і слава, панове офіцери, прапорщики та сержанти!
Слава Україні!

Ігор ОКУЛЕНКО,
кандидат психологічних наук,

голова Вінницької обласної організації 
Спілки офіцерів України

НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ 
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У Вінницькій області функціонує 32 заклади, 
де виховуються діти-сироти, позбавлені прав 
батьківства, діти з певними функціональними 
обмеженнями, які потребують постійної опіки. 
Поряд з цим у Вінниці та області проживає 
багато родин, які в силу певних обставин теж 
потребують допомоги і підтримки у повноцінному 
вихованні дітей, створенні сприятливих умов для 
проживання, розвитку та самореалізації кожної 
дитини. На жаль, державне забезпечення та 
соціальні гарантії на сьогоднішній день не здатні 
допомогти усім категоріям дітей та 
молоді, які потребують допомоги та 
опіки. 

Саме з цією метою БФ 
«Подільська громада» продовжує 
ініціативу БФ «Бригантина» та 
започаткував Тематичний фонд 
«Одна копійка». Мета цього 
Тематичного фонду – максимально 
допомогти дітям, які перебувають у 
32-х школах-інтернатах Вінницької 
області, дітям з малозабезпечених 
та багатодітних сімей, обдарованій 
молоді нашої громади та іншим 
категоріям дітей, які потребують 
допомоги. Ми впевнені, якщо кожен 
відвідувач систематично, хоча б раз 
на тиждень, кидатиме у скриньку 
тільки 1 копійку, то за місяць 
збиратиметься значна сума, якою 
ми реально допоможемо тим дітям, 
яких доля позбавила батьківського тепла й опіки, 
обдарованим дітям, які не мають можливості 
повноцінно навчатися та розвиватися. По місту 
у закладах торгівлі розміщені прозорі скриньки 
з інформацією про Тематичний фонд «Одна 
копійка» та фотографіями проведених акцій. 
Прозорі скриньки свідчать про прозорість наших 
дій. Інкасація проводиться тільки в присутності 
свідків, тобто Вас, шановні вінничани. Інкасовані 
суми перераховуються на рахунок фонду та 
спрямовуються на покращення дозвілля дітей-
сиріт, які проживають у школах-інтернатах 
Вінницької області, на вирішення актуальних 
проблем соціально вразливих сімей міста та області 
з метою створення сприятливого середовища 
для розвитку та самореалізації дітей, а також на 
вирішення інших проблемних питань. У цільовому 
використанні коштів може переконатися будь-хто, 
приєднавшись до благодійних акцій під час виїздів 

у школи-інтернати області та інших благодійних 
заходів.

Діяльність у рамках Тематичного фонду 
«Одна копійка» поширюється на території міста 
Вінниці та Вінницької області шляхом проведення 
конкурсів грантів, соціальних акцій, надання 
цільової благодійної допомоги та інших заходів 
в межах завдань Фонду. Усі заходи реалізуються 
на основі добровільності, законності, спільності 
інтересів і рівності прав її учасників, гласності 
та самоврядування і не передбачають одержання 

прибутку. Інформація про суму 
зібраних коштів розміщується 
безпосередньо біля благодійних 
скриньок, на сайті Фонду та у 
друкованих ЗМІ міста та області.

Від початку благодійної акції 
«Одна копійка», організатори та 
активісти, що до неї долучилися, 
відвідали 15 шкіл-інтернатів, 
надали матеріальну допомогу 30 
малозабезпеченим сім’ям, 10 діткам 
з багатодітних сімей подарували 
комп’ютери. Кожен візит до школи-
інтернату став незабутнім для 
малюків, адже подаровані іграшки, 
м’ячі та багато інших розвиваючих 
ігор стануть надзвичайно 
корисними для їхнього загального 
розвитку. Організатори намагалися 
індивідуально підходити до кожного 
інтернату і в залежності до їхніх 

потреб підбирали подарунки та необхідні речі.
Варто відзначити, що не залишилися поза 

увагою і медичні заклади Вінниччини. Так, для 
діток хворих на цукровий діабет, було придбано 
систему Paradigm Real –Time, вартістю 36 тисяч 
гривен. Це невеличкий пристрій, який дозволяє 
визначати цукор в реальному часі, без затримок. 
Це дуже важливо і дозволяє вживати невідкладних 
заходів, особливо необхідних при настанні 
гіпоглікемії.

Якщо Ви бажаєте долучитись до 
діяльності фонду «Подільська громада», або 
у Вас є зауваження та пропозиції, можна 
звертатись за телефонами:

(0432) 67-20-96, 066-705-52-44 – Андрій 
Дручинський або 096-915-86-40 – Альона 
Кирилюк.

ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «ОДНА КОПІЙКА»
ДОБРІ СПРАВИ
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Як відомо, у сфері послуг, зокрема і 
в торгівлі, де споживачі безпосередньо 
контактують із обслуговуючим 
контингентом, працюють переважно 
жінки. Ми, чоловіки, вже до цього звикли 
і сприймаємо як традицію. Можливо, так 

воно і треба, майнула майже підсвідомо 
думка, коли зазирнув за якоюсь дрібничкою 
в один із магазинів мережі «Маркет-18 
С», колектив котрого, як пізніше з’ясував, 
очолює Яна Леонідівна Бойко.

Журналістський досвід  -  він, мабуть, 
як діагноз: іноді акцентуєш увагу на тому, 
до чого пересічні громадяни звикли, та 
порівнюєш й аналізуєш побачене. Тож 
у даному випадку, поспостерігавши й 
поспілкувавшись з покупцями, зі старшою 
продавчинею Оксаною Соловйовою, таки  
напросився на спілкування  із завідувачкою 
магазину.

- Яно Леонідівно, як давно на посаді?
- Завмагом тут  -  уже другій рік, а в 

мережі  -  шість років. Починала продавцем, 
потім керувала невеличким МАФом, тепер 
свій досвід реалізовую в цьому магазині.

- І непогано, наскільки я переконався:  
продавчині ввічливі, а старша, Оксана 
Леонідівна, надала мені необхідну  
інформацію  -  хоча й не представився, 
а звернувсь як звичайний покупець; 
асортимент приємно вразив, бо очікував, 
що у вас лише продукти «-18 С» …

- Ні в якому разі! Крім таких, торгуємо 
іншими товарами і не лише продуктами. 
Пропонуємо споживачам, зокрема, товари 
побутової хімії, є навіть відділ дитячих 
іграшок .

- Скажімо, асортиментом нині 
покупця не здивуєш.

- Звичайно, тож у нас є свої певні 
напрацювання. Наприклад, у магазині 
завжди свіжа продукція, простроченої 
просто не допускаємо. Маємо постійних 
покупців. Приймаємо замовлення на певні 
товари. А одним із основних аргументів у 
конкурентному полі міської торгівлі, на мою 

думку, є ввічливість продавців, бажання 
допомогти споживачеві, - словом, якісне 
обслуговування населення. До речі, зазначу, 
якщо у нас виникають проблеми і щось 
не ладиться, не складається на краще,  то 
керівництво завжди знаходить можливість 
допомогти.

- Спасибі, Яно Леонідівно, за 
спілкування, і прийміть наші вітання 
з жіночим святом – 8 Березня: 
щастя, здоров’я, благополуччя та 
успіхів вам і вашому жіночому 
колективу! Впевнений, що до нашого     
поздоровлення приєднується  також  
Платон Анатолійович Литвинюк  -  ваш 
директор.

Олекса Славин,
член МОЖу

ОСНОВНИЙ АРГУМЕНТ – ЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



28

Найважливіше у житті людини - це сім’я, 
де дитина росте, пізнає навколишній світ, 
поступово стає дорослою. Саме сім’я формує 
цінності, орієнтири, котрі в подальшому 
визначають усе життя дитини. 

Одним із основних напрямків діяльності 
нашого відділу є робота з багатодітними 
сім’ями, які зараз займають незначну частку 
від загальної загальної кількості в районі 
(5%) :  станом на 16 лютого, їх — 394, де 
виховується 1388 дітей.  Відділ у справах 
сім’ї та молоді працює над забезпеченням 
їх різними формами оздоровлення та 
відпочинку - різноманітними екскурсіями, 
поїздками до дитячих таборів Артек і 
Молода Гвардія, до Республіки Польща, 

до музеїв та виставок. А починаючи з 2011 
року, окрім коштів з районного бюджету на 
придбання путівок дітям пільгових категорій,  
за  співпраці з РДА кожна сільрада купує 1-2 
путівки для дітей з багатодітних сімей, що 
проживають на території громади.  Протягом 
2011 року при злагодженій роботі відділів 
та служб району послугами з оздоровлення 
та відпочинку скористалися 90 % дітей з 
багатодітних сімей.

Зокрема, у липні 2011 року група дітей 
з Літинщини відпочивала у м. Вольштин 
Великопольського воєводства, що в Польщі, 
-  24 дитини ( 20 - з багатодітних сімей). 
Поїздку організовала РДА; відділ у справах 

сім’ї та молоді  займався виготовленням для 
групи проїзних документів та відкриттям віз, 
а в червні організував роботу із сільрадами, 
залучив підприємства району та, завдяки 
залученим коштам, виготовив документи, 
придбав дітям одяг, надав дітям  гроші для 
поїздки. 2012 рік не буде виключенням, 
тож у кінці минулого року всім сільським 
радам було направлено листи з проханням 
передбачити в місцевих бюджетах кошти 
для придбання влітку путівок до дитячих 
оздоровчих таборів та на виготовлення 
проїзних документів для поїздки до Польщі 
дітей з багатодітних сімей, що проживають 
на території сільської ради. Вже надійшла 
відповідь від 5 сільрад, де вже виділили кошти 
на придбання 13 путівок.Тож коли упродовж 
5-10 лютого 2012 року в Конча-Заспі під 
Києвом за підтримки Фонду братів Кличків 
дітей з вадами слуху та зору  обстежували 
23 педіатри з Німеччини,  на обстеження  
відправили 2 дітей з багатодітних сімей 
району, які безкоштовно отримали  комплект 
слухових апаратів вартістю приблизно 30,0 
тис.гривень і якісно підібрані окуляри.

Чималу частку сімей становлять 
неблагополучні. Робота з ними      посідає 
чільне місце у діяльності  відділів та 
служб райдержадміністрації. Задля їхнього 
обстеження постійно проводять виїзди 
працівники відділу у справах сім’ї та молоді, 
відділу освіти, служби у справах дітей, 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та РВ УМВС. Здійснюється постійний 
нагляд за ними, соціальний супровід, для 
підтримки закріплено представників РДА,  
райради, сільрад. При підтримці влади 
такі сім’ї забезпечуються необхідними 
паливними матеріалами, будівельними, 
одягом та продуктами харчування. Задля 
допомоги багатодітним сім’ям, зокрема 
і неблагополучним, при РДА створено 
Дорадчий орган у справах жінок, сімей,  дітей 
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та молоді. На його засіданнях розглядають 
різноманітні питання, включно з питаннями 
насильства в сім’ї, допомоги багатодітним 
сім’ям в отриманні житла. 

Окремим питанням зазначу 
забезпечення багатодітних сімей житлом та 
допомогу  в працевлаштуванні дітей з таких 
сімей: у 2011 році трьом із них було надано 
допомогу в отриманні житла — будинки, 
що знаходились у власності територіальних 
громад, за рішенням сесії сільської ради  
передані у користування багатодітним 
сім’ям, зокрема і родині  Заболотного Василя 
Григоровича, де виховують 11 дітей. Завдяки 
співпраці РДА, відділу у справах сім’ї та 
молоді з підриємствами та установами 
району дітям з багатодітних сімей 
надається допомога у працевлаштуванні 
на підприємства відповідно до отриманої 
освіти. Так,старшому сину з сім’ї 
Кульчицького Петра Васильовича ( с. 
Брусленів), де виховують 12 дітей, дали 
роботу на Південно-Західній залізниці. 
(Райдержадміністрація налагодила 
співпрацю з начальником Південно-
Західної залізниці Кривопішиним Олексієм 
Мефодійовичем,         депутатом Вінницької 
обласної ради).

У 2009 році при Спілці промисловців 
та підприємців району було створено 
Піклувальну раду,  яка займається допомогою 
багатодітним, малозабезпеченим сім’ям 
та іншим пільговим категоріям дітей. При 
допомозі Піклувальної ради дітям купують 
необхідне шкільне приладдя, речі, батькам - 
продуктові набори.

  Робота з багатодітними сім’ями 
була і буде залишатися приоритетним 
напрямком роботи відділу у справах сім’ї 
та молоді і надалі. Відділ і в подальшому 
буде працювати над вирішенням питань та 
проблем багатодітних сімей.

      
 Іван Спридонюк, 
начальник відділу 

у справах сім’ї та молоді
Літинської РДА                                              

Детям из Жмеринского областного центра 
социально-психологической реабилитации детей 
благотворительный фонд «Солнечный мир» 
собирает деньги на подарок - шкаф для одежы, 
душевую кабину, теннисный стол и многое другое. 
И к великому празднику Пасха хотел бы сделать 
Центру этот подарок.

Накануне Нового года Фонд организовал для 
детей из школ-интернатов и кризисных семей очень 
интересный и многогранный конкурс “Діаманти 
Вінниччини”. В конкурсе приняли участие 
девочки и мальчики. Все получили огромное 
удовольствие и призы, а именно: велосипеды, 
ролики, самокаты, конструкторы, мягкие игрушки 
и именные плакаты. Главным призом для детей 
была поездка в Киев на представление большого 
Китайского цирка.

Также прошла акция к Новогодним и 
Рождественским праздникам “Волшебная сказка”, 
и каждый житель города мог сделать подарки для 
детей из Мурованокуриловецкой и Прибужской 
школ-интернатов, приюта “Добро”, Тульчинского 
дома ребенка и детей-инвалидов, подопечных 
ВМЦСДМ. Веселые клоуны подарили детям 
незабываемое представление. Каждый ребенок 
принял участие в конкурсе и получил подарок. 

На день Св. Валентина веселые клоуны и 
волонтеры Фонда посетили Немировскую школу-
интернат, подарили сладости от жителей Винницы, 
канцтовары от детей 18 СЗОШ г. Винницы и 
долгожданный проектор от благотворителей 
Фонда для работы на уроках.

Присоеденяйтесь к следующим акциям и 
не останьтесь в стороне тех, кто так нуждается 
в Вашей поддержке. Мы уверенны, что вместе у 
нас все получится!!! С уважением и надеждой – 
работники Фонда.

Телефоны для справок 52-93-73, 063-637-36-09;
Контактное лицо - Вирсавия Богославская

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ
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Після 21 лютого 2011 року для замовлення 
печатки дозвіл МВС більше не потрібен (згідно 
з наказом МВС від 11.01.11 № 5). З одного боку, 
таке рішення ніби спростило та здешевило 
для суб’єктів господарювання процедуру 
виготовлення печатки. Це і відсутність плати 
державного мита, і зменшення терміну 
виготовлення, адже раніше для отримання 
дозволу МВС потрібно було чекати до п’яти днів 
та вже потім  замовляти печатку в штемпельно-
граверній майстерні.

Тепер для замовлення печатки достатньо 
надати виробнику  печаток  копії  наступних 
документів:  

- для юридичних осіб: свідоцтво про 
державну реєстрацію або  виписка з Єдиного 
державного реєстру, витяг зі статуту (в частині, 
що стосується  печатки), довідка зі стат. 
управління, паспорт керівника;

- для фізичних осіб-підприємців: свідоцтво 
про державну  реєстрацію або  виписка з 
Єдиного державного реєстру, паспорт і ідент. 
код. 

І вже протягом доби отримаєте печатку. 
Але водночас відсутність законодавчих 

вимог значно ускладнила  господарську 
діяльність. За умов проходження процедури 
отримання  дозволу МВС печатка виконувала 
функцію ідентифікації суб’єкта  господарювання, 
гарантувала захист при судових спорах. Значна 
небезпека такого рішення також полягає у 
зростанні ймовірності рейдерських атак, 
оскільки наявність відбитку печатки є основою 
для багатьох юридичних дій, у тому числі зі 
власністю. Наразі існує ситуація,  при якій 
порядок і умови виготовлення печаток, а отже 
і контроль  відсутні, але водночас використання 
печатки закріплено в окремих  законах та 

підзаконних нормативних актах України, які 
регулюють банківські операції, оформлення 
трудових книжок  працівникам,  укладання 
письмових договорів, подання документів до 
державних  установ тощо. А оскільки печатки 
і різноманітні штампи вкрай необхідні  будь-
якій фірмі чи підприємцю, власник печатки 
не зацікавлений в  можливості замовлення та 
використання її іншим суб’єктом.

Станом на сьогодні надто актуальним 
є питання знищення печаток,  яке також 
законодавством не врегульоване. В таких 
умовах суб’єкт господарювання може сам 
визначати, яким чином знищувати їх. На 
практиці підприємства, як правило, створюють 
для цього комісію і складають акт про 
знищення для того, щоб максимально відкрито 
фіксувати сам процес знищення. З фізичними 
особами-підприємцями  складніше. Їм 
потрібно або зберігати власну недійсну печатку, 
або звертатися до штемпельно-граверних 
майстерень для складання акту  знищення.

Отож, без дозволу МВС на виготовлення 
печаток сумнівних  «вигод» для суб’єктів 
підприємницької діяльності значно більше. 
Зокрема те, що підтвердження легітимності 
користування печатками та відповідальність за 
їхнє використання тепер покладено на власника 
печаток - керівника підприємства (установи, 
організації) і підприємців.  Цілком очевидним 
є той факт, що рішення про відміну дозволу 
призвело  до вільного обігу неконтрольованої 
печатки. На мій погляд, дане питання  потребує 
законодавчого регулювання, зокрема створення 
єдиного реєстру  печаток України. 

З питань виготовлення печаток, 
штампів, факсиміле, екслібрисів звертайтесь 
доштемпельно-граверної майстерні «Штамп-
сервіс»,

за адресою: вул. Соборна 59 
(МІСЬКВИКОНКОМ),

або за телефонами: 57-95-10; 50-91-49; 
(097)000-40-35; (067)766-79-57.

Леся Михайлівна Рудюк,
керівник штемпельно-граверної 

майстерні «Штамп-сервіс» 
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Развитие сети Интернет и мирового 
финансового рынка привели к росту 
популярности рынка FOREX (от англ. 
FOReign EXchange - рынок межбанковского 
обмена валют по свободным ценам) и FOREX-
услуг. Появилось большое число желающих 
попробовать себя в новом ремесле и стать 
профессиональным трейдером. Однако 
многих ждало разочарование – созданный 
мифический ареал не соответствовал 
реальному положению дел. 

Большой интерес к FOREX возник 
благодаря его неограниченному потенциалу. 
Именно это обстоятельство - отсутствие 
внешних ограничений - породило миф 
о любимой всеми людьми «халяве». 
Большинство приходит на рынок FOREX 
в ожидании быстрого обогащения – такова 
человеческая природа. Нас просто манят 
легкие пути, и вот новоиспеченный трейдер 
вместо обучения у профессионалов и 
чтения специализированной литературы 
уже представляет себя у моря под пальмой и 
несет кровные 1 000$ ближайшему брокеру. 
Итог банален и предсказуем. Чем раньше 
трейдер обратится к сути устройства рынка и 
его природы, тем раньше сможет выработать 
правила и принципы, которые помогут ему 
в будущем получать стабильный доход. 
Первое и основное, что должен твердо 
уяснить себе трейдер, это вероятностный 
характер движения цены. Невозможно 
точно предсказать как направление, так 
и силу будущего тренда. Невозможность 
точного прогноза приводит к приоритету 
правил управления денежными средствами 

(так называемый, money management) над 
выбором той или иной торговой стратегии. 
Не случайно в одном из афоризмов 
говорится: «Нельзя утверждать, что 
стратегия, принесшая прибыль в прошлом, 
принесет ее в будущем; но можно точно 
сказать, что стратегия, не принесшая 
прибыль в прошлом, не принесет ее никогда». 
Когда у Вас есть стратегия, показавшая 
результат в прошлом, необходимо строго 
её придерживаться и не отходить ни на 
шаг от торгового плана. Если у Вас нет 
торгового плана и Вы не ведете дневник 
– добиться успеха в торговле будет очень 
сложно. Каким бы рынок FOREX не был 
на первый взгляд, для успешной торговли 
на нем  нужно провести кропотливую 
работу, научиться понимать экономические 
процессы и определять факторы, влияющие 
на курсы валют, а в последующем - быть 
очень дисциплинированным и строго 
соблюдать свои же правила и концепции. 
Поскольку FOREX сложен и многогранен, 
то первые шаги намного эффективнее и 
быстрее делать вместе с профессионалами, 
с теми, кто знает, как устроен рынок, 
какие силы на него влияют, как найти 
подходящую именно Вам стратегию и как 
протестировать ее, как строго следовать 
своим же правилам и получать стабильную 
прибыль в долгосрочной перспективе, 
несмотря на возможные временные неудачи 
и поражения.

Начав работу с профессионалами, 
Вы не только сэкономите несколько 
лет своего времени, но также обретете 
профессиональный подход к торговле, 
перестанете искать сиюминутную выгоду и 
сосредоточитесь на долгосрочной прибыли. 

“FOREX CLUB”, 
ул. Козицкого, 38 (2 этаж),

тел: 69-12-80; (067)44-740-96.

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО ТРЕЙДИНГА
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Усі види первоцвітів (ранньоквітучих 
весняних рослин) занесені до Червоної книги, 
і їхня кількість у природі щороку зменшується. 
Такими є всі види підсніжників, шафрани 
(крокуси), цикламени тощо. Квіти виривають 
із цибулинами і везуть разом з ними щоб 
продовжити термін «зберігання» букетів. 
Відновлення рослин у природі після цього 
неможливе. Зрізання ж квітів без цибулин 
також шкідливе, оскільки призводить до 
генетичного виродження рослин. Щовесни на 
території України і суміжних країн надзвичайно 

великих обсягів набуває торгівля первоцвітами 
- ранньоквітучими весняними рослинами. 
Первоцвіти вже сьогодні знаходяться на межі 
вимирання. Якщо не припинити злочинний 
бізнес сьогодні – незабаром у дикій природі цих 
рослин може не залишитися взагалі. Важливо 
зрозуміти, що всі первоцвіти (підсніжники, сон–
трава, проліски, цикламени та крокуси) України 
охороняються законом. Деякі з цих видів уже 
знаходяться на межі повного знищення.

Люди, яких ловлять з букетами квітів у 
місті, часто розповідають, що вони продають 
квіти, вирощені на присадибній ділянці. Однак 
пролісок - не садова рослина, щоб вирощувати 
його у себе на подвір’ї, пролісок треба взяти 
з природного середовища, а це також є 
порушенням закону. Брати його з природного 
середовища і вирощувати дозволено лише 
в наукових цілях. Сплеск продажів у місті 
щорічно спостерігається у передсвяткові 
та святкові дні - до 8 Березня.Тому ще 

напередодні, перед цвітінням рідкісних рослин, 
працівники лісового господарства  проводять 
профілактично-розяснювальні заходи серед 
місцевого населення. І весь цей час працюють 
в посиленому режимі, постійно патрулюючи 
місця зростання рідкісних рослин, цілодобово 
перебуваючи на звязку. За цю кропітку і 
нелегку роботу на подяку заслуговує колектив 
ДП ”Вінницький лісгосп” і особисто директор 
Капелюх Віктор Васильович та лісничий 
Вінницького лісництва Ігор Іванович Матяш, 
майстри лісу Сергій Васильович Антонюк, 
Сергій Васильович Крамар та помічник 
лісничого Анатолій Петрович Степанюк. 
Крім того, з метою покращення екологічної 
ситуації та збільшення площі лісів, з березня 
розпочинається акція “Майбутнє лісу у твоїх 
руках”, до котрої будуть залучені школи, 
підприємства,установи і просто всі бажаючі 
посадити дерево своїми руками.

Торгівля первоцвітами (як продаж, так і 
купівля) є порушенням законів України «Про 
Червону книгу України», «Про рослинний 
світ», «Про охорону навколишнього 
середовища України» та правил торгівлі. За 
торгівлю первоцвітами порушників очікує 
адміністративна відповідальність у формі 
штрафів та стягнення збитків (у перерахунку на 
кожну рослину), передбачені статтями 88, 88-1, 
159 та 160 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. За кожен екземпляр (одну 
квітку)  червонокнижних рослин, залежно від 
виду, передбачається штраф від 9 до 15 грн. 
Сума наче і невелика, проте в перерахунку 
на торгівця, який має хоча б 30-40 букетів по 
40-60 квіток! До речі, за законом заборонено і 
купувати первоцвіти, але до адміністративної 
відповідальності людей не притягують, 
залишаючи цей вибір поки на совісті кожного 
покупця первоцвітів. І памятайте: купуючи 
підсніжники чи інші види первоцвітів, ви 
підтримуєте варварський браконьєрський 
бізнес, формуючи попит. Нема попиту – нема 
пропозиції.

Підготував Віктор Рудь,
член НСЖУ

ПЕРВОЦВІТИ

33

Всё началось в гримерках Голливуда. 
Именно там придумал накладные ресницы 
легендарный Макс Фактор, самый 
известный визажист 20 века, чьё имя 
превратилось сегодня в известный бренд. 
Работая главным голивудским mart–up 
художником, в 1927 году Макс Фактор 
представил первые искуственные ресницы: 
бахрома из ресниц, аккуратно приклеенная 
к ниточке, прикреплялась к веку. 21 век 
принёс новые техники и процедуры 
наращивания, разработанные для ресниц, в 
точности копирующих настоящие. Сначала 
они были собраны в пучки, но потом в 
Японии были разработаны технологии, 
позволяющие нарастить каждый волосок 
в отдельности. При этом каждая ресничка 
подкручена и имеет форму, подобную 
натуральной: более толстую основу и 
тонкий кончик. Поштучное наращивание 
ресниц называется японским вне 
зависимости от материала, используемого 
в нём: шёлк, норка, шиншила, соболь 
и т. д. Такое наращивание совсем не 
предполагает использование натуралього 
меха. Шерсть животных - сильнейший 
алерген, и использовать её на одном 
из самых чувствительных органов 
недопустимо. Таким образом, все эти 
реснички изготовляются из искуственного 
моноволокна.

Ресницы наращивают не только разной 
длины ( 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17), но и 
диаметра (0.1 мм, 0.15мм, 0.2мм, и 0.25мм).
Обычно для достижения “бархатных глаз” 
требуется от 50 до 100 ресничек разного 
размера.

 Правильно подобрав длину и 
направление наращивания ресниц, 
можно  скорректировать размер глаз. Для 
определения подходящей длины и диаметра 
искуственных ресниц надо отталкиватся 

от длины и толщины натуральных.
Для выполнения наращивания ресниц 

«норкой» требуются густые и крепкие 
собственные. Дело в том, что норковые 
отличаются  больщим диаметром 
синтетического волокна. Поэтому они 
более тяжёлые, зато по сравнению с 
остальными типами выглядят более 
насыщено, выразительно и ярко.

Шёлковые ресницы — тоненькие, 
мягкие, идентичные натуральным. 
Общий их вид — нежный, естественный 
и акуратный. Процедура наращивания 
ресниц происходит  лёжа и полулёжа, 
глаза при этом закрыты и занимает 1,5 — 2 
часа, а корекция 0,5 — 1 час. Нарощенные 
ресницы гибкие, подвижные, устойчивые 
к воздействию солнца и воды, но излишнее 
касание уменьшает срок их носки. Макияж 
следует снимать с особой осторожностью 
и ни в коем случае не использовать жирные 
масляные средства.

Юлия Юрьевна Беликова ,
Все, кто желает качественно 
и красиво нарастить ресницы, 

обращайтесь по тел: 
0930200585 или 0679322711.

«СТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД»,
или Технологии удлинения ресниц
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Діти – це маленькі «дзиги». Щохвилини 
бігають, стрибають, танцюють, а  найцікавіше 
те, що не втомлюються, адже їхній організм 
розрахований на таке фізичне навантаження. 
Під час своїх рухливих ігор маленьке «шило» 
встигає не лише нашкодити, розбивши 
декілька улюблених маминих ваз, а й пізнати 
світ та навчитись чомусь новому! При цьому 
фізична активність сприяє розвитку мислення, 
пам’яті, уяві. І з шестирічного віку дітки 
розпочинають нелегкий шлях до знань. Саме 
у школі їм доводиться  проводити по декілька 
годин за незручними партами, а вдома — за 
столом. І це стає неабияким навантаженням 
на маленький, ще не до кінця сформований 
опорно-руховий апарат. Адже 45 хвилин на 
місці для «непосидьки» - це вже перше велике 
випробування. При цьому важливо не забувати 
про таку важливу річ, як постава. З часом 
кількість предметів збільшується, і все менше 
і менше часу лишається на фізичну активність 
учня. В той же час, батьки і вчителі основну  
увагу концентрують на розумовому розвитку, а 
не фізичному. А отже і забувають про здоров’я 
власних дітей. Адже саме фізичний розвиток 
формує імунітет і, тим самим, здоров’я.

Якщо назвати усі предмети, які вважаються 
основними на думку не лише учителів, а й батьків, 
то фізкультура до такого списку дисциплін 
не ввійде. Отже, середньостатистичний 
учень мало того, що на уроках по 45 хвилин 
сидить за партою ( і так 5-7 уроків щодня, 
5-6 днів на тиждень), та ще й на додачу 
вдома на нього чекає  виконання домашніх 

завдань теж у сидячому і часто в незручному  
положенні!   Наслідками такого нерівномірного 
навантаження стануть регулярні проблеми 
зі здоров’ям і навчанням. Хоча відповідно 
виникає запитання: а чому ж з навчанням? 
Адже діти те й роблять, що вчаться! Звісно, 
вони читають, пишуть, «зубрять» годинами, а 
в результаті окрім щовечірньої головної болі, 
в’ялості, дратівливості, пасивності, нічого не 
отримують. Причину цьому треба шукати у 
фізичному здоров’ї дитини. А поглянувши на 
його чи її поставу, все стане на свої місця. Адже 
просидівши «скрючено» 7 уроків у школі й 
кілька годин вдома, організм довго не витримає 
таких знущань! І початковою реакцією стає 
порушення роботи опорно-рухового апарата. І, 
в першу чергу, постави. («Постава (осанка)» - 
це звичайне положення тіла людини – її поза, 
котру вона непримусово зберігає, перебуваючи 
у вертикальному положенні: стоячи, сидячи, при 
ходьбі або іншій діяльності ). Характеризується 
вона такими ознаками (правильна):

1. голова тримається рівно (лоб і підборіддя 
розташовані в одній площині, перпендикулярній 
підлозі);

2. мочки вух – на одній висоті;
3. плечі ледь опущені, відведені назад і 

знаходяться на одному рівні;
4. живіт підтягнутий, коліна випрямлені;
5. таз – не перекошений;
6. вигини стоп добре виражені.
А чи відомо вам, що відхилення від 

правильного положення постави веде до таких 
наслідків:

з’являється біль у суглобах і м’язах, у 
попереку та стопах, який виникає здебільшого 
в другій половині дня;

внутрішні органи зміщуються, що 
призводить до порушення їхньої діяльності; 

рухи дітей стають незграбними, змінюється  
зовнішній вигляд та форма тіла;

швидко втомлюються м’язи;
діти часто хворіють.
Найчастіше ці порушення виникають ще 

у дитячому віці, а саме в період інтенсивного 

ПОСТАВА – ПОКАЗНИК ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
БЕЗ ПОСТАВИ КІНЬ – КОРОВА!

(народна мудрість)
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розвитку рухових навичок (становлення ходи 
й манери тримати своє тіло). На жаль, батьки 
забувають, що «осанка» не передається 
у спадщину, її слід формувати у родині, 
дитячих закладах, у побуті. Тому потрібно 
охоче залучати дітей до виконання певних 
фізичних вправ з метою виховання в них 
правильної постави. До речі, перевірити  
її можна самостійно. Станьте спиною у 
звичайній позі (впритул) до рівної стіни чи 
дверей. І прослідкуйте, чи торкаються стіни 
у такому положенні ваші потилиця, лопатки, 
плечі, сідниці та п’яти. Якщо з списку 
випадає хоча б одна точка, то така постава 
вважається неправильною. Наприклад, слабка 
мускулатура живота та попереку наявна, 
якщо до стіни доторкаються потилиця, спина 
і ступні. А от про слабку мускулатуру шиї та 
плечового поясу свідчить торкання стіни лише 
спиною і п’ятами. Цю процедуру перевірки 
виконати дуже просто, а при виявленні 
певних відхилень від норми обов’язково 
потрібно звернутися до спеціалістів. Так, 
за словами кандидата медичних наук лікаря 
ЛФК (лікувальна фізична культура) Сергія 
Івановича Ломиноги: «Профілактика будь-
якого захворювання неодмінно краще, ніж 
лікування! Це ж стосується і постави людини. 
Так,  виконання звичайних фізичних вправ 
допоможуть малечі не лише уникнути багатьох 
проблем з опорно-руховою системою, а й 
привчать дисципліні ще з раннього дитинства. 
Але якщо проблема вже з’явилася, то 
зволікати не слід, адже занедбані порушення 
постави перетворюються на захворювання 
(наприклад, сколіоз та інші) й лікування їх – 
це нелегка довготривала справа.»

Отже, в процесі навчання потрібно не 
розмежовувати поняття “розумове та фізичне 
виховання”. Адже основою для формування 
всесторонньо розвиненої особистості  є його 
гарне фізичне здоров’я.

Кваліфіковану консультацію з ЛФК та 
лікування патології постави ви можете 

отримати за адресою:
вул. Келецька, 27-А,
тел. (0432) 527-547,

моб. тел. (067)327 – 72 - 97,
(067) 327-72-62.

Кожен рік світом проходить епідемія 
грипу. Тисячі вчених, фармацевтичних 
компаній розробляють все нові і нові вакцини 
та медикаменти. Проте люди все одно 
хворіють і помирають. Цього року Вінницю 
знову лихоманить і школи закриваються на 
карантин.

Між тим, давно помічено, що ті, хто працює 
в соляних шахтах практично не хворіють 
на респіраторні захворювання. Менше 
хворіють жителі на морських узбережжях, на 
Південному березі Криму. Причиною цього є 
поварена сіль - хлорид натрію. Ця природна 
сполука знищує всі види вірусів і мікробів. 
При вдиханні соляного пилу він осідає на 
поверхні тканин, створюючи захисний шар, 
що і попереджує захворювання. Висновок: 
кожній родині потрібно мати вдома маленьку 
соляну шахту - соляний інгалятор. Такий 
апарат створено у Вінниці і запатентовано. 
Він отримав схвальні відгуки в одній поважній 
медичній установі, але потім хтось зрозумів, 
що коли менше буде хворих, то навіщо тоді 
лікарі. Письмового відгуку автор винаходу не 
отримав, соляний інгалятор безслідно пропав і 
в серійне виробництво не пішов.

Тому пропонуємо громадянам зробити 
соляний інгалятор самим. У кришці звичайної 
кавомолки необхідно просвердлити отвір 
діаметром 7,8 мм, щільно вставити туди прозору 
медичну трубку  діаметром 8мм, довжиною 
20см, і соляний інгалятор готовий. Потім 
насипаємо туди дві столові ложки звичайної 
повареної солі й включаємо на 2-Зсекунди. 
Вдих соляного пилу повільно робимо ротом і 
видихаємо через ніс. Два вдихання соляного 
пилу вранці та ввечері зменшують ризик 
захворювання на грип, ангіну, кір, коклюш, 
скарлатину, вітрянку і перешкоджають 
запаленням легенів як у дорослих, так і у дітей. 
Якщо ви все ж захворіли, то ці процедури 
потрібно робити 4-5 разів на день, а потім 
ще й інгаляції ментоловим чи евкаліптовим 
маслами. Не хворійте і будьте здорові!

Валерій Кульматицький,
еколог

ХВОРА НАЦІЯ ВИГІДНА... ЛІКАРЯМ
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Сауна - відома практично в усьому світі. 
Позитивний вплив сауни на здоров’я очевидний: 
тепло відкриває пори шкіри і виводить шлаки з 
організму. Пар освіжає тіло і заспокоює душу. Дерево, 
виділяючи корисні аромати, посилює терапевтичний 
вплив сауни на здоров’я людини. Традиційно сауну 
опалювали дровами. Щоб зберегти тепло, топку 
обкладали камінням. Електричні печі - сучасні 
аналоги дров’яних - компактніші, не засмічуються 
плпелом і вугіллям, дозволяють встановити 
постійний температурний режим. Камені в парній 
періодично поливають водою, а різні аромати, що 
додаються у воду, наповнюють повітря в парній 
цілющим ароматом. Дуже корисно попаритися в сауні 
після фізичних навантажень та занять спортом. Після 
регулярних відвідувань сауни шкіра стає пружною і 
здоровою.

 Перед сауною потрібно прийняти душ, але без 
мила, яке змиває жирову плівку, що захищає нашу 
шкіру від пересихання. Та ні в якому разі не мочіть 
голову перед заходом в парну, щоб не викликати 
перегріву голови.  Обов’язково надіньте на голову 
рушник або спеціальну шапочку - це попередить 
можливий тепловий удар. Зайшовши в парну, не 
лягайте на верхню полицю, оскільки до температури 
треба звикати поступово. Краще полежати внизу в 
горизонтальному положенні, розслабивши м’язи. 
Перший захід повинен тривати не більше 10 хвилин. 
Після ньго відправляйтеся під холодний душ або 
в басейн, потім непогано прийняти гарячий душ 
протягом півтора хвилини і відпочити 20 хвилин. До 
речі, багато людей не знає, що краще пити в сауні. 
Традиційним і найбільш правильним питвом в сауні 
вважається чай. Він чудово втамовує спрагу і містить 
безліч корисних речовин. Але, окрім чаю та відварів, 
можна використовувати різні види квасу, вживати 
напої з глоду, журавлини, яблук і т.п. Після другого 
заходу в сауну на 10-15 хвилин - знову холодний душ, 

відпочинок і третій захід.
Потрібно уникати при відвідуванні сауни таких 

пошерених помилок:
- сидіти на нижній, самій холодній лаві, щоб 

пробути в сауні якомога довше; 
- сидіти на верхній полиці, звісивши ноги вниз, а 

голову тримаючи під стелею; 
- обливатися після сауни теплою водою замість 

холодної; 
- вживати в сауні алкоголь. Кровоносні судини, і 

без того розширені, можуть розширитися до загрози 
колапсу;

- після сауни занурюватися в басейн, не змивши 
з себе піт. Це негігієнічно. 

 При правильному відвідуванні сауни можна 
ефективно знижувати артеріальний тиск у хворих 
на гіпертонію, поліпшувати самопочуття людей із 
захворюванням нирок, регулювати обмін речовин. 
Значний ефект від сауни досягається при лікуванні 
таких захворювань периферичної та центральної 
нервової систем, як радикуліт, остеохондроз, 
хронічний поліартрит. Внаслідок поліпшення 
кровообігу в пошкоджених тканинах в парній 
швидше загоюються травми м’язів, зв’язок і суглобів. 
Для профілактики простудних захворювань особливо 
важливе значення має правильне чергування теплого 
і холодного подразників, що покращує адаптаційні 
можливості основних фізіологічних систем організму. 
Особливе значення має оздоровча цінність сауни як 
методу антистресової терапії. Тож слід забувати і про 
психологічний вплив сауни. Настрій і самопочуття 
залежить багато в чому від методики проведення 
процедури, організації  відвідин, оформлення 
інтер’єру.

Матеріали були надані адміністрацією 
готелю-сауни „Катрін”, вул. Артема, 5,

тел: (097)504-04-03, (093)303-02-32.
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Цього року зима видалася досить 
суворою. Маються на увазі сильні морози, 
що скували річки та озера товстим шаром 
снігу та льоду. І до цієї пори мало хто 
похизувався успішною риболовлею через те, 
що через сильні морози риба менш активна 
(мало рухається та практично не їсть), десь 
стоїть косяком на ямах та чекає весни. 
Довелося чекати потепління, коли почав 
топитися сніг і лід, і вода річок та озер почала 
збагачуватись киснем. Щодо риболовлі на 
річці Південний Буг, то вона тут цікава. 
Взимку можна було половити окуня, судака, 
підлящика, плітку, карася. Інколи і короп 
може зустрітись. Але не завжди вдається 
знайти місце стоянки риби. От, наприклад, 
судак чи окунь часто зустрічається на ямах 
з численною кількістю коряг, водоростів, 
каміння, під яким судак і  ховається, щоб 
упіймати свою здобич – бичка, який теж 
полюбляє кам’яне дно. Коропа, карася, 
ляща можна було також половити на ямах з 
болотяним  закоряженим дном  або на руслі 
річки, де, глибше. А вже ближче до весни, 
коли температура повітря збільшується, 
риба виходить зі своїх ям у пошуках корму 

на менш глибокі місця, де вода скоріше 
збагачується киснем та є чим поживитися. 
На мілинах багато мальків, водяних комах 
та мотиля. Також цікаво ловити взимку 

щуку, особливо на зимові жерлиці. І не 
один раз мені доводилося піймати на них 
досить солідних щук. Бувало навіть так, що, 
приїхавши на ту чи іншу водойму половити 
щук на жерлиці, не встигав розкласти всі 
снасті. А коли клав п’яту – шосту жерлицю, 
спрацьовувала вже перша. За наживку 
беру мальків таких риб, як плітка, піскар, 
карасик. Можна навіть використовувати 
маленького окунька, яким щука теж досить 
часто не проти поласувати. Воду для мальків 

беру тільки з водоймища, але ні в якому разі 
не з крану. А от така риба, як сом, взимку 
практично не ловиться. Активно він клює 
восени та навесні, запасаючись жиром. А 
коли приходить зима, сом залягає в глибокі 
ями і спить аж до весни. Не один раз навесні 
мені доводилось ловити соменят вагою 3-5 
кг, на тілі яких  помічав пявок, що свідчило 
про те, щ оці сомики нещодавно вийшли зі 
свого “лежбища”.

А взагалі, риболовля взимку - це велике 
випробування. По-перше, треба тепло 
одягатися, бо навіть у «теплі» зимові дні 
над льодом досить холодно. По-друге, маєте 
володіти міцним терпінням, адже взимку 
рибу важче знайти, аніж влітку. Тому не 
слід довго чекати кльову риби на щойно 
пробурених лунках, а, посидівши хвилин 
15-20, треба шукати далі. І, по-третє, 
вірити в себе, й у вас усе вийде. Бажаю вам 
успішної сезонної рибалки і - ні хвоста вам, 
ні луски!

Сергій Невінський                                                                                                               

ЯК ЛОВИЛОСЯ ВЗИМКУ
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Телефонні переговори - невід’ємний атрибут роботи 
співробітника будь-якого рангу, дієвий засіб ділового 
зв‘язку, завдяки якому підвищується оперативність 
розв‘язання багатьох невідкладних проблем. Вміння 
вести телефонні розмови за етичними нормами 
є важливою умовою набуття відповідної ділової 
репутації.

Основою успішного проведення ділової телефонної 
розмови є компетентність, тактовність, доброзичливість, 
володіння прийомами ведення бесіди, прагнення 
оперативно і плідно вирішувати проблему або надавати 
допомогу в її вирішенні. Важливо, щоб службова, ділова 
телефонна розмова велася в спокійному, ввічливому тоні 
й викликала позитивні емоції. Якщо ваш співрозмовник 
схильний до суперечок, в його тоні звучить зарозумілість, 
то наберіться терпіння і не відповідайте йому тим 
же.Основні правила, котрих доцільно дотримуватися при 
телефонному спілкуванні, коли телефонують до вас:

- відповідаючи на телефонний дзвінок, треба 
відрекомендуватись;

- за жодних обставин не давати волі негативним 
емоціям. Якщо у вас поганий настрій, спробуйте взяти 
себе в руки перш, ніж відповідати на телефонний 
дзвінок;

- не можна перетворювати телефонну розмову на 
допит, ставити запитання типу “З ким я розмовляю?” або 
“Що вам потрібно?”;

- уважно слухайте співрозмовника, ніколи не 
перебивайте його;

- якщо телефон турбує вас у той час, коли ви зайняті 
розмовою по іншому телефону, попросіть пробачення у 
першого співрозмовника за перервану розмову, зніміть 
трубку та повідомте, що ви зайняті, з’ясуйте в того, хто 
дзвонить, чи зможе він почекати декілька хвилин чи 
передзвонити;

- завершуючи телефонну розмову, слід 
дотримуватись основного правила етикету: першим 
кладе трубку той, хто зателефонував;

- якщо подзвонили вам, неприпустимо переривати 
розмову, перш ніж ваш співрозмовник попрощається з 
вами і ви почуєте гудок відбою;

- якщо ви домовились про телефонну розмову, то 
обіцянку слід обов’язково виконати;

- якщо під час розмови вас роз’єднали, передзвонює 
той, хто дзвонив перший;

- під час ділової розмови не можна жувати; 
- деяких висловлювань у діловій розмові 

рекомендується уникати, зокрема: “Я не знаю”, “Ми не 
зможемо цього зробити”, “Ви повинні…”, “Почекайте 
секунду, я незабаром повернуся” та ін.

 Коли ж телефонуєте ви, то обов’язково памятайте:
- до телефонної розмови слід готуватися, чітко 

визначивши для себе мету розмови, запитання, які 
необхідно поставити, документи та матеріали, потрібні 
для розмови;

- коли вас з’єднали з абонентом, слід привітатись, 
назвати своє ім’я та прізвище, місце роботи, посаду. Це 
зорієнтує співрозмовника та наблизить вас до головної 
мети цього спілкування;

- будь-яка телефонна розмова передбачає ввічливу 
форму спілкування, привітність та доброзичливість. 
Ось такі початки фрази вважаються ввічливими: 
“Доброго ранку (дня, вечора)!,” “Чи можна попросити 
до телефону…”, “Чи не могли б ви попросити…”, “Чи 
вам не важко попросити”… тощо;

- Якщо ви налаштовані на довгу телефонну 
розмову, перш ніж її розпочати, поцікавтесь, чи має ваш 
співрозмовник достатньо часу, щоб з вами розмовляти 
або домовтесь про зручний час.

При телефонних переговорах є деякі обмеження, 
які слід знати:

- не обговорюйте питання з некомпетентною 
особою або людиною, яка не володіє відповідними 
повноваженнями, навіть якщо вона дуже ввічлива;

- іноді (наприклад, якщо вам невідомий режим 
роботи людини, якій ви телефонуєте, чи абонент 
дуже шановна і зайнята людина) доречно запитати на 
початку розмови: “Вибачте, чи є у вас час для розмови 
зі мною?”;

- припустимо, ви зателефонували людині на її 
прохання, але в момент дзвінка її не виявилося на 
місці чи вона не змогла підійти до телефону. У такій 
ситуації треба попросити передати цій людині, що ви 
телефонували, і повідомити номер телефону, за яким з 
вами можна зв’язатися, а також у який час;

- не рекомендується телефонувати зі службових 
питань після 21 години вечора;

- “повислі” дзвінки - грубе порушення правил 
ділового етикету. Якщо змінилися обставини і ділова 
необхідність у дзвінку, про який ви домовилися, відпала, 
необхідно зателефонувати, вибачитися і повідомити, що 
питання вирішено.

І тим, хто телефонує, і тим, кому телефонують, варто 
пам’ятати: у телефонному спілкуванні, як ні в якому 
іншому, важливо, щоб мова була правильною. Стежте за 
інтонацією, вимовою, змістом. Багатослівність заважає 
не тільки іміджу, але й гаманцю. Будьте лаконічні, 
ввічливі і доброзичливі.

Віктор Рудь,
член МОЖу

ЕТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО СПІЛКУВАННЯ
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З отриманням незалежності на українську 
державу звернуло увагу світове масонство й 
почало послідовно плести свою павутину. 
Так, у 1998 році в Києві створено таємний 
масонській орден «Святого Станіслава» в 
який увійшли представники вищої влади: 
колишній президент, міністри, військові, 
генеральні прокурори, керівники і генерали 
СБУ та МВС. Після скандального витоку 
інформації та оприлюднення фотографій 
церемонії посвяти високопосадовців у члени 
ордену СС, влада постаралася представити 
все це у гру та забаганки багатого панства, 
що казиться з жиру. Але достатньо навіть 
поверхневого аналізу для усвідомлення тих 
небезпек, які уготовані Україні та її народу.

Для зрозуміння причин створення в 

Україні ордену СС, необхідно заглибитись 
в історію створення масонських лож, 
першим з яких був орден Тамплієрів. За два 
століття свого існування орден Тамплієрів 
досяг такої могутності, багатства і впливу, 
що став загрозою для цілих держав. Тому 
Папою Климентієм V і французьким 
королем Філіпом IV орден був розгромлений, 
багатьох членів було убито, а його магістр 
Жак де Моле після довгих катувань був 
спалений на вогнищі. Помираючи, Жак 

де Моле проклинав Папу і короля. Вцілілі 
члени ордену Тамплієрів пішли у підпілля і 
продовжили свою діяльність через наступні 
століття. Цей рух отримав назву франк-
масонство, що призвело до Французської 
революції, встановлення якобінської 
диктатури і страти короля. В подальшому свій 
розвиток масонство отримало після створення 
ордену «Баварських ілюмінатів», заснованого 
професором Вейсгауптом. Таємною метою 
ордену було руйнування всіх держав, націй, 
догм і церков, а також встановлення «нового 
світового порядку». Ілюмінати (просвітлені) 
мали тісні контакти із франк-масонами і 
брали актвну участь у підготовці французької 
революції. Про діяльність баварських 
ілюмінатів стало відомо після того, як їхній 
кур’єр був випадково убитий блискавкою на 
шляху до Парижу. Спільними рисами масонів 
є протидія християнству, поширення свого 
міжнародного економічного і політичного 
впливу та захоплення влади в усьому світі. З 
часом масони перебрались в Америку і брали 
участь в боротьбі за незалежність від Англії. 
Символ масонів - недобудована піраміда та 
всевидяще око, зображене на однодоларовій 
купюрі. Поступово вплив на масонів 
перебрали до своїх рук банкіри, зокрема 
сімейства Ротшильдів, Гарріманів, Морганівта 
інших. Так навіщо ж створений в Україні 
орден СС? Невже і справді поважні особи 
граються, мов діти, в таємній «пісочниці»? В 
цю побрехеньку ніхто, звичайно, не повірить. 
Істина стає зрозумілою з тексту присяги, згідно 
з якою члени ордену повинні беззаперечно 
виконувати накази магістра (закордонного) 
і пріорату, а це вже є загрозою національній 
безпеці та має ознаки державної зради. На 
питання, чи повинні ми - прості Українці - 
сприяти діяльності масонських лож, байдуже 
мовчати чи активно протидіяти впливу агентів 
таємних міжнародних організацій, спробуємо 
відповісти в наступних публікаціях.

Валерій Кульматицький,
політолог

ТАЄМНИЦІ СУЧАСНОГО МАСОНСТВА



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ” та РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ВІННИЦЯ»

ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ КОНКУРС 

“ПРОБА ПЕРА”на найкращий репортаж, інтерв’ю, нарис.

ВОГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” запрошує до співпраці творчу обдаровану 
молодь, а також педагогічні колективи навчальних закладів м. Вінниці та Вінницької обл. з метою 
пошуку талантів серед молоді та сприяння їхньому розвитку, сприяння розвитку молодіжної 
журналістики та реалізації наукового, творчого потенціалу молодих людей, а також стимулювання 
учнівської та студентської молоді до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної 
культури. 

Деталі конкурсу шукайте на сайті www.vinnicya.vn.ua

ПАРТНЕР КОНКУРСУ:
Видавництво “РАНОК”

Прикро визнавати, що в наш час технічного прогресу, здавалося б, ідеального в 
плані побуту, є ще так багато недоопрацьованих деталей. Не зважаючи на певні недоліки 
сучасного суспільства, кожен прагне наздоганяти останні тенденції моди в будь-яких 
аспектах цього питання.

Одним з важливих рушійних важелів теперішнього є усім відома мережа Інтернет, 
а також не менш популярні зараз соціальні мережі. Нинішня молодь особливо слідкує 
за усіма новинками, що з’являються, наче гриби після дощу, не оминаючи спілкування 
у всесвітній павутині. Найбільші рейтинги, велика кількість друзів, години перед 
монітором комп’ютера і, як наслідок, - залежність.

Важко визнавати, але факт очевидний. Більшість молодих людей віддає перевагу 
спілкуванню онлайн.

Я також колись мала свою сторінку у «всесвітній павутині». Приблизно півроку мене 
вистачило на таке спілкування. Один повчальний випадок дав зрозуміти: не всі друзі 
онлайн - справжні друзі. Потім я вирішила видалити свою сторінку. Спочатку найбільше 
хотілося перевірити свою силу волі. А також власним прикладом довести своїм друзям, 
що і в реальному світі теж цікаво. Багато моїх знайомих вважали, що повернуся, не зможу 
жити інакше, хоча ніколи не була палкою прихильницею такого виду спілкування. Їхні 
припущення виявилися помилковими.

Боляче дивитись на свої друзів, що проводять свій відпочинок у віртуальному світі. 
Вони втрачають безцінний час, а також не мають шансу на цікаві спогади.

Зрозуміло, що мода проходить, але життя також не стоїть на місці.  Можливо варто 
переглянути свої погляди на життя і дещо змінити в ньому.

Соціальні мережі не вважаю необхідністю, а просто засобом спілкування.
Алла Грушко,

студентка Вінницького будівельного технікуму

А ПРО ЩО БУДУТЬ ТВОЇ СПОГАДИ?!
ВІДЗНАЧЕНО У БЕРЕЗНІ НА КОНКУРСІ “ПРОБА ПЕРА”
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Характерна ознака сьогодення – широке 
розмаїття релігійних конфесій. Цьому сприяють 
світові глобалізаційні процеси, стирання культурно-
етичних відмінностей. У такому хаосі людина, 
як ніколи, потребує духовності, але замість 
неї все частіше знаходить «гниле яблуко», за 
допомогою якого її заманюють у напівкримінальне 
співтовариство – секту.

Що таке секта і чим вона небезпечна?
Секта (від латинського secare – відрізувати, 

відокремлювати) – релігійна організація, що 
утворилася в результаті відокремлення від 
традиційної релігії світу. Релігійні вчення, що 
нав’язуються нашим співгромадянам, направлені на 
руйнування традиційної культури, а тому маскуються 
під такі загальновизнані цінності, як пошук сенсу 

життя, віра в безсмертя, позбавлення людства від 
страждань, самовдосконалення тощо. Ця «реклама» 
і приваблює новачків. Насправді ж більшість сект 
переслідує меркантильні інтереси – збагачення 
еліти за рахунок фінансової та фізичної експлуатації 
рядових членів.

Людей, котрі сповідують одну зі світових релігій, 
об’єднує спільне розуміння цінностей та принципів, 
а сектантів — авторитет учителів та особисті 
відносини з іншими членами секти. Для тоталітарних 
сект характерні залізна організованість, прагнення 
повністю заволодіти людиною. Зомбування – 
один із численних методів психологічної обробки 
своїх членів. Сучасному сектантству притаманна 

посилена увага до молодого покоління. Керівники 
общин чудово розуміють, що молодь, у якої ще не 
сформувалися світоглядні принципи, простіше 
«обробити» й підпорядкувати собі.

Основні стадії здійснення такого психологічного 
насильства

1.«Оточення любов’ю». Ви розчаровані 
жорстокістю, бездушністю, байдужістю суспільства? 
– Члени секти оточать вас увагою і любов’ю. Вам 
розкажуть, як любить вас сам Бог, що саме ви обрані 
для високої місії. У результаті такого «оточення» у 
людини зникають будь-які сумніви щодо можливої 
небезпеки і виникає потреба увійти до «сім’ї».

2.«Поява нової сім’ї». Відбувається 
відокремлення від минулого, емоційне зближення з 
«новою родиною» (тобто з людьми, які знаходилися 
поруч на попередніх стадіях). Людина переживає 
«духовне народження». Знецінюється все, що не 
пов’язане з «істинним вченням». Вищим законом для 
члена секти стає слово наставника.

Найчастіше всі секти вимагають лише одного, 
щоб «новонавернені» відраховували їм значну 
частину своїх доходів і переписували на них своє 
майно.

Що робити, коли ваші рідні опинилися в тенетах 
секти

Якщо ви помітили, що близьку вам людину 
оточують підозрілі люди, що у неї з’явилася 
література певного змісту, – це привід для відвертої 
розмови. Але не слід тиснути (можливо, від вашого 
тиску близька людина тікає в секту). Важливо дати 
зрозуміти людині, що вона найдорожча для вас, що 
ви готові прислухатися до її думки. Варто пам’ятати, 
що потенційні члени секти – це люди, які зазнали 
приниження і зневаги, не зайшли розуміння та 
співчуття з боку свого найближчого оточення. Тому 
не слід розпікати близьких за щонайменшу провину 
– наслідки такого «виховання» можуть обернутися 
лихом.

Таким чином, кращий спосіб профілактики – 
дати людині відчути власну значущість і повагу тих, 
хто її оточує. Не останню роль у захисті від сект 
відіграє і досконале знання релігійних традицій. 
Особистість, яка чітко усвідомлює свою культурно-
релігійну ідентичність, має змогу задовольнити 
власні духовні потреби в рамках традиційної релігії і 
не вдається до сторонньої допомоги.

Роман Крохмалюк, 
член МОЖу

ОБЕРЕЖНО: СЕКТИ !!!
«Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечій,

а всередині - хижі вовки» ( Мт. 7:15 )
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Таксі  «Вимпел 555-777» - ваш надійний 
перевізник

Викликаю  з мобільного 555-777. 
Вперше користуюсь послугами цієї 
служби. І насправді, відразу приємно дивує 
рівень обслуговування. Автомобіль приїхав 
вчасно, водій допоміг завантажити особисті 
речі, в дорозі поводив себе ввічливо та 
чемно. Знаєте, таким таксі хочеться їздити. 
Після першої поїздки, я уже став постійним 
пасажиром таксі «Вимпел» і поповнив 
багатотисячну армію прихильників цієї 
служби. Звичайно, хочеться більше 
знати про таксі, яке так вразило своїм 
професіоналізмом. З питаннями звертаюсь 
до директора ТОВ «Вимпел» Леоніда 
Вільчинського. 

- Леоніде Борисовичу, як вдалось за 
такий короткий термін (службі лише 
в вересні виповниться 4 роки від. А.В) 
досягнути таких успіхів?

- Ну, перш за все, досвідом! Саме 
це допомагає працювати так, щоб наші 
пасажири були задоволені. Адже, ринкові 
закони нині дуже жорсткі: люди платять 
гроші і повинні отримувати якісні 
послуги. Постійно  удосконалюємо роботу 
підприємства, залучаючи новітні технології. 
Диспетчерська служба обладнана за 

останнім словом техніки. Нагадаю, саме 
«Вимпелу» - першій службі в Україні 
- вдалось впровадити безкоштовний 
передзвін пасажирам. Зрозуміло, техніка – 
технікою, але «погоду» все ж таки роблять 
люди. Водії, диспетчери – спеціалісти 
високого рівня.  Наші працівниці  завжди 
з позитивом виходять на роботу. Так само, 
як і перед виїздом на лінію, перевіряється 
фізичний стан водія і технічний стан 
автомобіля. 

- Леоніде Борисовичу, ваше 
підприємство займається лише 
перевезенням пасажирів?

- Звичайно, ні. Здійснюємо вантажні 
перевезення, та    надаємо послуги 
евакуатора.  І про те, який спектр послуг 
пропонує таксі 555-777, завжди можна 
дізнатися з нашого сайту www.vimpel.
vn.ua. Все робимо для зручності наших 
пасажирів. Розробили безліч рубрик. 
Зокрема «Загублені речі» - це дуже 
важливо. 

- І що ж забувають?
- Та забувають практично усе.  Не 

дивуйтесь, але був навіть випадок, що й 
наші водії дитину повертали. Що вже й 
казати про гаманці, ключі, дитячі коляски 
тощо.

- Чим ще допомагаєте споживачам 
транспортних послуг?

-Ми створили власний багатоканальний  
телефон автовідповідач 507-777.  Таку 
собі своєрідну «Книгу побажань та 
пропозицій». Саме на цей номер  кожен 
пасажир може передзвонити та внести свої 
побажання щодо покращення або співпраці 
з нашою службою. Уже півроку діє акція 
для постійних пасажирів. Хто користується 
послугами «Вимпел», завжди отримує  
по 10 грн. на мобільний телефон, а ще  

555-777 «ВИМПЕЛ» 655-777 -
ВАШ НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК
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безкоштовні  поїздки впродовж місяця на 
25, 50 та 150 грн.

- В будь-якій роботі є негативи. Що 
або хто заважає працювати? 

- Дійсно, немає проблем у тих, хто не 
працює. Удар по нашій репутації завдають 
так звані «грачі». Часто перекручуючи 
символіку служби: як приклад: бренд 
«Вимпела» 555-777 - на машинах «грачів» 
777-555 або 477-555, і люди помиляються. 
Звичайно, схожість цифр вводить  в оману.  
Через таку «підставу» страждає не лише 
авторитет служби, а й пасажири.  Звичайно, 
ми намагаємось убезпечити себе  від 
непорядності нелегальних перевізників. 
Тепер  кожна машина таксі «Вимпел» 
їздить із спеціальним прапорцем, а ще 
на панелі автомобіля є посвідчення: 
вказано ім’я, позивний та фото водія таксі 
«Вимпел»

- Зараз в усіх на устах Євро -2012. Як 
ви до нього готуєтесь? 

- Звичайно, готуємось. І на першому 
місці знову ж таки якісне  обслуговування 
пасажирів. Ми йдемо в ногу з часом. На 
нашому сайті є безліч пропозицій для 
іноземних туристів. Так ми виклали список 
водіїв, які мають престижні автомобілі та 
володіють іноземними мовами: англійська, 
німецька, французька, іспанська, польська, 
іврит, російська, чеська, португальська 
та індуська … Знаєте, ще хочеться про 
прекрасне. 8 Березня - свято наших любих 
жінок, мам та бабусь. Таксі «Вимпел» бажає 
нашим чарівним панянкам завжди бути 
щасливими, здоровими та усміхненими. 
А ще користуючись  нагодою, хочу 
привітати усіх колег ще з одним  святом. 
22 березня – Всесвітній день таксиста. 
Адже, саме в цього дня 105 років тому в 
Лондоні встановили перший таксометр. 
Усім диспетчерам, водіям бажаю гарної 
роботи.  А пасажирам - приємних поїздок 
та позитиву. 

Сергій Ольховенко, НСЖУ

У мальовничому селі Перекоринці  
Мурованокуриловецького району є дуже гарна 
споруда. Це школа. У ній я працюю перший рік 
директором навчально-виховного комплексу.

На період 2011-2012 н. р. у ньому навчається 
28 учнів та виховується 18 дошкільнят. Це одна 
з найменших шкіл у нашому районі. Проте, 
незважаючи на це, постійну допомогу школа 
одержує від приватного підприємця Анатолія 
Івановича Скрипника. Він завжди знаходить час 
і кошти для нашої школи. Лише протягом цього 
навчального року в дитячому садку за рахунок 
приватного підприємства «Скрипник і К» було 
обладнано спальню, придбано покривала, 
ковдри, постільну білизну, а для школярів – 
новорічні подарунки та спортивний інвентар. 
Анатолій Іванович постійно забезпечує наш 
НВК продуктами харчування, яке виробляє 
його підприємство: борошном, олією та різними 
крупами. Як добре, коли поруч є людина, яка 
цікавиться проблемами школи. А є школа, є 
село – буде жити і наша Україна. Тож від імені 
працівників школи, учнів та вихованців НВК с. 
Перекоринці висловлюю щиросердну подяку 
Анатолію Івановичу і зичу йому міцного здоров’я 
та всіх гараздів у повсякденному житті. 

Жанна Михайлова,
директор НВК

На фото: Анатолій Іванович Скрипник

ЗБЕРЕЖЕМО ШКОЛУ – 
ЗБЕРЕЖЕМО СЕЛО
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АВТОБУСНІ МАРШРУТИ В ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ РУХУ
(МУНІЦИПАЛЬНІ АВТОБУСИ)

№ 1 “Залізничний вокзал – Педучилище” (пр. Коцюбинського – 50-річчя Перемоги – Д.Нечая 
– Московська – Ломоносова)

№ 2 “Залізничний вокзал – пл. Шкільна” (Коцюбинського - 50-річчя Перемоги – Д.Нечая – 
Молодогвардійська)

№ 5 “П’ятничани – Пирогово” (О.Кобилянської – І.Богуна – Театральна – Соборна –   Пирогова 
— Комарова)

№ 7 “Вул. Примакова – Пирогово” (Примакова – Д.Нечая – Московська – 8 Березня –Козицького-
Соборна-Пирогова-30-річчя Перемоги-600-річчя-Келецька-Юності-Пирогова)

№ 8 “Залізничний вокзал – вул. Бучми(ліс)” (Привокзальна – Бучми)
№ 9 “Залізничний вокзал – Вантажна станція” (Кірова – Гонти – Цимлянська – М.Вовчка)
№ 11 “Ботанічна – Сабарів” (Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – Першотравнева – 

Театральна –Соборна – Пирогова – Черняхівського)
№ 14 “Муніципальний ринок – Будинок відпочинку” (Кірова – пр.Коцюбинського – 50-річчя 

Перемоги – Д.Нечая – Московська – Маяковського)
№ 16 “Водоканал – вул. Стельмаха” (Київська-Чорновола- пл. Радянська- Театральна - Соборна 

- Хмельницьке шосе, Барське шосе)
№ 21 “Педучилище – вул. Пирогова” (Ломоносова -Маяковського – Московська – 8 Березня-

Козицького-Соборна-Пирогова)

АВТОБУСНІ МАРШРУТИ В РЕЖИМІ МАРШРУТНОГО ТАКСІ (МАРШРУТКИ)

№ 1А “пл. Перемоги - Педучилище” (50–річчя Перемоги - Д.Нечая – Московська – Маяковського 
– Ломоносова)

№ 2А “пл. Перемоги – Примакова” (50–річчя Перемоги – Д.Нечая – Примакова)
№ 2Б “пл. Шкільна – ВПЗ” (Молодогвардійська – Д.Нечая – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського 

– Кірова – Липовецька –Тарногродського)
№ 3А “1–й пров. Київський – Гонти” (1–й Київський пров. – Київська – Фрунзе – 50–річчя 

Перемоги – Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – К. Маркса – Провул. К.Маркса - 
Ватутіна – Гонти (вул. Північна)

№ 3Б “вул. Лугова – пл. Перемоги” (Ватутіна – Чехова – Немирівське шосе – Лебединського – 
Привокзальна –пр. Коцюбинського)

№ 5А “П’ятничани – лікарня  ім. Пирогова” (О. Кобилянської – І.Богуна –Театральна  – 
Соборна – Пирогова)

№ 6А “Олієжиркомбінат – пл. Перемоги” (Вул. Іванова – 1-й проїзд Чехова – Іванова – 
Немирівське шосе – Лебединського – Островського – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського – 
Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Іванова.)

№ 7А “Примакова – ринок «Урожай»” (Примакова – Д.Нечая – Московська – 8 Березня – 
Козицького – Соборна – Пирогова –Скалецького – Свердлова – 8 Березня – Московська – Д.Нечая 
– Примакова)

№ 8А “Вул. 50-річчя Перемоги - Бучми (ліс)” (0-річчя Перемоги - пр. Коцюбинського –  
Привокзальна - Бучми )

№ 8Б “Вул. Бучми – вул. О.Кобилянської” (Бучми – Блюхера – Чехова – Немирівське шосе 
– Лебединського – Привокзальна – пр. Коцюбинського – 50-річчя Перемоги – Фрунзе – Київська – 

МЕРЕЖА АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. ВІННИЦІ
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Чорновола – І.Богуна – О.Кобилянської)
№ 9А “Залізничний вокзал – Вантажна станція” (Кірова – Гонти – Цимлянська – М.Вовчка)
№ 10А “Аграрний університет – пл. Гагаріна” (Гніванське шосе – Пирогова)
№ 11А “Ботанічна (ліс) – лікарня ім. Пирогова” (Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – 

Першотравнева - Театральна – Соборна — Пирогова)
№ 11Б “Ботанічна – ринок «Урожай»” (Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – Арабея – 

Хмельницьке шоссе – 40-річчя Перемоги – Медведєва – Блока – Пирогова – Келецька –      40-річчя 
Перемоги – Хмельницьке шосе – Арабея – Л.Українки – С.Щедріна – Ботанічна)

№ 12А “Сабарів – Західний автовокзал” (Черняхівського – Пирогова – 30-річчя Перемоги – пр. 
Космнонавтів – Келецька –пр. Юності – Хмельницьке шосе)

№ 13А “Барське шосе – Свердловський масив” (Барське шосе – Квятека – Порика – 600-річчя 
– 30-річчя Перемоги – Академіка Ющенка – Зодчих-Свердлова)

№ 14А “пл. Перемоги - Будинок відпочинку” (Маяковського – Московська – Д.Нечая – 50-річчя 
Перемоги)

№ 16А “Барське шосе – Водоканал” (Барське шосе – Хмельницьке шосе – Першотравнева – 
Чорновола – Київська)

№ 16Б “Водоканал – Залізничний вокзал” (Київська - Фрунзе – 50-річчя Перемоги –  
Червоноармійська – Кірова. В зворотному напрямку: Кірова – Фрунзе – Київська)

№ 17А “Барське шосе – вул. Лугова” (Хмельницьке шосе – Першотравнева – Чорновола – 
Київська – Островського – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна)

№ 17Б “Західний автовокзал – Лугова” (Хмельницьке шоссе – пр. Юності - Стахурського - 30-
річчя Перемоги – Зодчих – Свердлова – Г.Успенського – Д.Нечая – Островського – Лебединського 
– К.Маркса – Ватутіна)

№ 18А “Пирогово – Західний автовокзал” (Пирогова – пр. Юності – Хмельницьке шосе)
№ 18Б “Пирогово – пл. Радянська” (с. Пирогово (склеп) – вул. Пирогова – пр.Юності – 

Хмельницьке шосе – Першотравнева)
№ 19А “Вишенька – Чехова” (Келецька – Пирогова – Соборна – Островського –  Лебединського 

– Немирівське шосе)
№ 20А “ВПЗ – Лугова” (Тарногродського – Київська –Коцюбинського - Привокзальна – 

Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна)
№ 21А “Педучилище – ринок «Урожай»” (Ломоносова – Маяковського – Московська – 8 

Березня – Козицького –Соборна – Пирогова – Скалецького – Свердлова – 8Березня – Московська 
– Маяковського – Ломоносова )

№ 22А “Свердловський масив – Муніципальний  ринок” (Свердлова – Козицького – Соборна 
– пр. Коцюбинського — Кірова)

№ 23А “Стахурського – Муніципальний  ринок” (Стахурського – 600-річчя – Хмельницьке шосе 
– Соборна - Театральна–Чорновола – Київська – Фрунзе – 50-річчя Перемоги – пр. Коцюбинського 
— Кірова)

№ 25Н “Вишенька – Залізничний вокзал” (Келецька – Пирогова – Соборна — Коцюбинського) 
(Нічний з 22-00 до 6-00)

Автобусні маршрути загального користування, що працюватимуть до повного закінчення 
раніше укладених договорів

№ 8А “Вул. 50-річчя Перемоги – Бучми (ліс)” (Вул. 50-річчя Перемоги,  Коцюбинського, 
Привокзальна – Бучми (ліс) до 05.2016р.

АВТОБУСНІ МАРШРУТИ В РЕЖИМІ МАРШРУТНОГО ТАКСІ, ЩО 
ПРАЦЮВАТИМУТЬ ДО ПОВНОГО ЗАКІНЧЕННЯ РАНІШЕ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ 

(МАРШРУТКИ)

№ 7А “Примакова – пр. Космонавтів” (Примакова – Д.Нечая – Московська – 8 Березня – 
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Козицького – Соборна – Пирогова – 30-річчя Перемоги – 600-річчя – Келецька – пр. Космонавтів 
– Келецька – 600-річчя – 30-річчя Перемоги – Пирогова – Скалецького – Свердлова – 8 Березня – 
Московська – Д.Нечая – Примакова) до 02.2013 р.

№ 33 “Вишенька (ТРЦ «Шок») – вул. Київська” (Келецька – Пирогова – Соборна – Театральна 
– Чорновола – Київська) до 02.2013 р.

№ 34 “Барське шосе – Муніципальний ринок” (Барське шосе - Хмельницьке шосе – Соборна – 
пр. Коцюбинського — Кірова) до 08.2013 р.

№ 35 “Вишенька – Муніципальний ринок” (Келецька – Пирогова – Соборна – пр. Коцюбинського 
–пл. Героїв Сталінграду – Кірова) до 01.2014 р.

№ 40 “Аграрний університет – вул. Київська” (Гніваньське шосе – Пирогова – Соборна – 
Театральна – Чорновола — Київська) до 01.2013 р.

№ 42 “Аграрний університет – вул. Лугова” (Пирогова – Соборна – Коцюбинського – 
Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна) до 04.2012 р.

№ 46 “Ботанічна (ліс) – Муніципальний  ринок” (Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – 
Першотравнева – Чорновола –Київська – Коцюбинського – пл. Героїв Сталінграду – Кірова 
(зворотний напрямок: Кірова пл. Героїв Сталінграду – Коцюбинського – Першотравнева – Артинова 
– Грушевського –Театральна – Першотравнева – Л.Українки – С.Щедріна – Ботанічна) до 12.2012 
р.

№ 47 “П’ятничани – вул. Стельмаха” (О. Кобилянської – Богуна – Театральна – Соборна – 
Пирогова – 30-річчя Перемоги – Стахурського – Квятека – В.Порика – Стельмаха) до 02.2013 р.

№ 48 “Сабарів – Пирогово” (Черняхівського – Пирогова – р.Урожай – Пирогова – пр.Юності - 
Хмельницьке шосе – (до Західного автовокзалу) – Хмельницьке шосе - Юності–Пирогова (склеп)– 
Вишневського – Комарова – Корнійчука – Комарова - Пирогова – Черняхівського) до 07.2013 р.

№ 52 “П’ятничани – вул.  Бучми” (О. Кобилянської – І. Богуна – Чорновола – Київська – Фрунзе 
– 50-річчя Перемоги – пр. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – 
Чехова – Блюхера- Бучми) до 02.2013 р.

№ 56 “Барське шоссе (Стьельмаха,47) – Педучилище” (Барське шосе – Хмельницьке шосе – 
Соборна – Козицького – 8 Березня – Московська – Маяковського – Ломоносова) до 02.2013 р.

№ 58 “Сабарів – Муніципальний ринок” (Черняхівського – Пирогова – Соборна  – 
Коцюбинського — Кірова) до 12.2012 р.

№ 60 “Хмельницьке шосе – Тяжилів (СТО)” (Хмельницьке шосе-пр.Юності-Стахурського-
30-річчя Перемоги-Пирогова-Р.Скалецького-Свердлова-пр. Коцюбинського-Привокзальна - 
Лебединського-Чехова-провул. К.Маркса – вул. К.Маркса — Ватутіна.) до 05.2012 р.

№ 61 “Муніципальний ринок - Барське шосе” (по вул. Кірова - пл. Героїв Сталінграда- 
пр.Коцюбинського-Київська-Чорновола-Першотравнева-Хмельницьке шосе -      600-річчя – 
Порика - Квятека-Стельмаха-Барське шосе) до 05.2012 р.

№ 62 “Аграрний Університет – Тяжилів (СТО)” (Гніваньське шосе – Пирогова – Соборна – 
Театральна – Чорновола – Київська – Фрунзе – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського – Привокзальна 
– Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна.) до 05.2012 р.

№ 65 “Олієжиркомбінат – вул. Стельмаха” (Вул. Іванова – Немирівське шосе – Лебединського 
– Привокзальна – пл. Героїв Сталінграда - просп. Коцюбинського – 50-річчя Перемоги – 
Червоноармійська – Чорновола - Театральна – Соборна - Пирогова – Келецька –  600-річчя – 
Порика – Квятека – Стельмаха.) до 05.2012 р.

№ 67 “Вул. Бучми – вул. Сонячна” (вул. Бучми, Привокзальній, пр. Коцюбинського,  50-
річчя Перемоги, Д.Нечая, Г.Успенського, Свердлова, Р.Скалецького, Пирогова,  Гніваньське шосе, 
Сонячна) до 08.2012 р.

№ 70 “Пирогово – Тарногродського (ВПЗ)” (В прямому напрямку: с. Пирогово (склеп)-вул. 
Пирогова-пр.Юності – Хмельницьке шосе - Соборна – Коцюбинського – Кірова-Тарногродського. 
В зворотньому напрямку: вул. Тарногродського-Кірова-Коцюбинського-Соборна- Хмельницьке 
шосе-Юності-Пирогова-Комарова - Корнійчука-1 пров. Корольова) до 02.2013 р.

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ.
ØÈÍÈ. ÀÂÒÎÔÀÐÁÈ. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

“Еталон”, мікроавтобусів “MERCEDES”, 
“VOLKSWAGEN”, “IVECO”, “FIAT“

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ

ПРОДАЖ АВТОШИН:
легкові, вантажні, сільськогосподарські.

СУПЕРНИЗЬКІ ЦІНИ

вул. Ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 50-91-16
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua

ÑÏÄ ÌÀÐÓÍßÊ

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

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

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ
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ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÎ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯
ÒÅÕÍ²ÊÈ

2

Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03
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Механічна обробка деталей двигунів, 
ремонт головок блока циліндрів. Рестав-
рація шатунів. Шліфування та балан-
сування колінчастих валів. Державний 

технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14А
тел.: (0432) 61-27-94
тел.: (0432) 69-62-74
моб.: (098) 007-96-46
моб.: (063) 103-31-51
e-mail: vlsignal@gmail.com

ÒÎÂ “ÑÈÃÍÀË”

СТО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ. ÑÒÎ3
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Автозапчастини з СНГ, Європи. СТО: комп’ютерне 
розвал-сходження та безкоштовна діагностика. 
Ремонт ходової і двигуна, стартерів і генераторів. 

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

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

ÒÎÂ
“ÏÐÎÄÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ”

ÑÒÎ
(äîêóìåíòè ç ÏÄÂ)

Ремонт ходової частини. Діагностика. 
Автоелектрик. Розвал-сходження. За-
міна зчеплення, мастила, ременів ГРМ 
та часткова реставрація. Встановлення 

автосигналізації. Ремонт скутерів

вул. Пирогова, 153
моб.: (097) 404-95-96 ÑÒÎ

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

Обтяжка сидінь. Пошив чохлів.
Гуртова торгівля: автотканинами,

шкірзамом, шкірою, клеями.

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

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

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА. Ремонт,
заправка кондиціонерів; заміна ременів ГРМ

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

ÀÂÒÎØÒÎÐÌ
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ÒÀÊÑ². ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊ² ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß5

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

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

ул. Пирогова, 135
тел.: (0432) 69-86-59
тел.: (0432) 67-27-33
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua

ÂÅËÎ-, ÌÎÒÎÒÅÕÍ²ÊÀ4

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

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

Полірування. Заміна мастила, фільтрів. 
Запчастини та комплектуючі.

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

ÑÒÎ
“ËÀÊ-ÑÅÐÂ²Ñ”

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

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

Комплексне та технічне обслуговування автомобілів. 
Ремонт ходової китайських автомобілів:

позашляховиків та легкових авто.
Ремонт двигунів та КПП всіх іномарок.

Автозапчастини до китайських, корейських та япон-
ських авто. Готівковий та безготівковий розрахунок.

вул. Г.Успенського, 91
(перше СТО від мосту)
тел.: (0432) 50-93-44
моб.: (067) 403-48-04
www.solar.vn.uaÑÒÎ ÂÊÔ “ÑÎËÀÐ”
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Послуги автокрана.

Форма оплати будь-яка

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-33-07
моб.: (067) 433-05-34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

ÒÎÂ “ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”

Перевезення вантажів,
спецтехніки, негабарит, 1- або 2- легкові.

Технічна допомога цілодобово
до 6 тонн до 8 метрів.

моб.: (096) 227-96-43
Володимир
Йосипович

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ “MERCEDES”

ÂÀÍÒÀÆÍ² ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß6

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88
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ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÀ ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ7

Венеціанські і римські штукатурки.
Марсельський віск.

Студія дизайну інтер’єру.

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

“ÅÊÎËÎÐ”

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

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

Немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61
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ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19
тел.: (0432) 27-59-87
моб.: (067) 490-79-28

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Î.Ã.

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
вул. Чорновола, 14
т./ф.: (0432) 55-43-43
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Електро-, пневмо-, акумуляторний інструмент.
Генератори, комплектуючі та обладнання,
витратні матеріали. Продаж та ремонт.
Гарантійне обслуговування. Мотоблоки.

Бетонозмішувачі. Зварювальне обладнання.

вул. Київська, 4
2 поверх
тел.: (0432) 55-21-43
тел.: (0432) 55-21-63
budpostach@vinnitsa.com

ÁÓÄÏÎÑÒÀ×
²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ. ÁÅÍÇÎÒÅÕÍ²ÊÀ9

Металочерепиця та профнастил. Ціна 
від 51 гривні. Утеплення “ROCKWOOL“.

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

Гарантія 10 років

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

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
тел.: (0432) 69-37-99
тел.: (0432) 27-16-33
моб.: (097) 392-70-31
моб.: (096) 555-67-89

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍ

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

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

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

Заміри безкоштовно, доставка по місту.

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

“ªÂÐÎÑÒÀËÜ”

ÏÎÊÐ²ÂÅËÜÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ8

Бетон, розчин та фундаментні блоки. 
Доставка.

Ціни від виробника.

вул. Київська, 138А
тел.: (0432) 56-01-26
тел.: (0432) 55-10-89

ÏÏ 
“ÁÓÄ²ÍÄÓÑÒÐ²ß-Ê”
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ВИГОТОВЛЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВО
дерев’яних зрубів, дачних будиноч-
ків, саун, альтанок, нестандартних 

дерев’яних віконних та дверних блоків.

моб.: (0432) 69-81-50
моб.: (067) 790-68-77

ÑÏÄ ÃÎÐÁÅÍÊÎ

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÒÀ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÏÐÎÅÊÒÍ² ÐÎÁÎÒÈ11

Ë²ÖÅÍÇÓÂÀÍÍß. ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß. ÒÅÕÍÀÃËßÄ10
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Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

тел.: (0432) 56-80-06
моб.: (067) 158-87-75ÊÐÈÍÈÖ²

ÊÎÏÀªÌÎ
ÊÐÈÍÈÖ²

Копка, докопка та чистка криниць.
Усі роботи “під ключ”.

Висока якість за помірну ціну.
Доставка кілець

моб.: (097) 453-37-22

Протикорозійний захист. Вогнезахисне 
покриття. Теплова ізоляція. Обмурівка. 

Загально-будівельні роботи.
Робота в межах України

вул. Черняховського, 78
тел.: (0432) 57-12-62
тел.: (0432) 57-12-60
моб.: (067) 430-87-05
e-mail: zatukrexi@ukr.net
www.ukrexi.vinnitsa.com

ÇÀÒ
“ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÕ²Ì²ÇÎËßÖ²ß”

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

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
Пусконалагоджувальні роботи

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

ÒÎÂ “ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425

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

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

вул. Зодчих, 28А, оф.16
тел.: (0432) 57-71-11
моб.: (097) 298-95-25
www.santava.com.ua
e-mail: santava@rambler.ru

ÍÀÒßÆÍ² ÑÒÅË²
ÐÓËÎÍÍ² ØÒÎÐÈ-ÆÀËÞÇ²

ÍÀÒßÆÍ²
ÑÒÅË²

Французькі натяжні стелі від виробника. 
Виклик замірника і консультація

БЕЗКОШТОВНО.
Гарантія 10 років!

моб.: (067) 519-64-03
моб.: (093) 216-92-02
e-mail: vasilikv@mail.ru
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ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÁÀÑÅÉÍ²Â12

Архітектура, дизайн.
Проектування усіх видів споруд

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

ÒÎÂ “ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“ÏËßÑÎÂÈÖß”

Проектні роботи.
Технічне обстеження споруд

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19А
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 461-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“ÅÊÐÀÍ-Ñ”
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Котли всіх видів:
імпортного та вітчизняного виробництва. 
Товар на замовлення: роздріб, гурт. сер-
віс, гарантія. Монтаж систем опалення 

від ТОВ “Гранд ЛТД”

вул. Стеценка, 24
вул. Островського, 14А
тел.: (0432) 55-46-19, 65-51-00

тел.: (0432) 66-71-50,66-70-84

ÒÅÏËÈÉ Ä²ÌËÈÉËËËË

ПРОДАЄТЬСЯ УСТАНОВКА ДУ-15
для перевірки лічильників води

Ціна: 25000грн.

тел.: (0432) 57-64-24
моб.: (067) 289-83-13

ÏÐÎÄÀÌ

Кондиціонери, 
теплові насоси, вентилятори. 

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

Продаж, монтаж, сервіс. 

вул. Соборна, 4
(кінотеатр “Росія”)
тел.: (0432) 69-03-12
моб.: (067) 736-65-54
www.teplo-invest.com.ua
e-mail: teplo-invest@i.ua
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ÏÏ «ÁÅÐÅÒÒÀ-ÏÎÄ²ËËß»

Найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

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

Хмельницьке шосе, 13, 
офіс 411А
моб.: (050) 313-41-47
моб.: (097) 605-62-47
www.veneraice.prom.ua

ÏÏ
“ÂÅÍÅÐÀ ÀÉÑ”

КОТЛИ НОВІ ТА Б/В.
Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 

Гарантія. Сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-31-56
моб.: (063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

Котли і колонки “BOSCH“, “JUNKERS“.
ОПАЛЕННЯ.

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

вул. Свердлова, 3
тел.: (0432) 35-02-51

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

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

вул. 600-річчя, 40А
тел.: (0432) 69-00-70
моб.: (097) 621-55-95
e-mail: brillion.vin@gmail.com

www.brillion.com.ua

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога”

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Козицького, 63
т./ф.: (0432) 35-60-04
e-mail: myteos@ukr.net
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âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999

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

Все для опалення:
котли газові та електричні,

дров’яні котли, колонки, конвектори, 
бойлери, теплові панелі, каміни.

пров. Залізничний, 7/9
тел.: (0432) 55-61-06
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua

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

водонагрівачі та теплу підлогу. 
Оформлення документів. Газифікація

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

ÊÎÌÔÎÐÒ
Â ÊÎÆÍÓ

ÎÑÅËÞ

Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. Проектуван-
ня, монтаж та сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попере-
дньої вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ.

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх

тел.: (0432) 61-04-50
моб.: (067) 430-10-30

ÊË²ÌÀÒ ÁÓÄ ÑÅÐÂ²Ñ

Дахові котельні. Котли.
Конвектори. Колонки.

Системи опалення та водопостачання. 
Монтаж. Пуско-наладка.

Захист димоходів від руйнування

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

ÏÏ “Ô²ÐÌÀ
“²ÍÆÒÅÕÑÅÐÂ²Ñ”

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

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

Опалення, водопостачання, каналізація. 
ОЧИСТКА ВОДИ.

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

циркуляційні, побутові

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

“ÀÊÂÀ-ÏËÞÑ”
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Виготовлення міжкімнатних дверей нестандартних
розмірів. Тонування. Встановлення за місцем.

Різні конфігурації сходів (відкриті, закриті) будь-якої 
складності. Виготовлення. Монтаж. Фарбування.

вул. Максимовича, 10А
тел.: (0432) 55-18-11
моб.: (050) 461-30-01
моб.: (097) 335-10-02

ÌÏÏ
“ÂÀØÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß”

ÄÂÅÐ² ÂÕ²ÄÍ² ÒÀ Ì²ÆÊ²ÌÍÀÒÍ²14

Енергозберігаючі технології.
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
тел.: (0432) 67-11-93
e-mail: 5ok.plus@i.ua

 АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ.
Документи, монтаж, ремонт.

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

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 57-85-36
моб.: (097) 278-31-18
twokapitana@gmail.com
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ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂ² Â²ÊÍÀ15

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

Підвіконня, відливи, протимоскітні сітки.
Низькі ціни. Гарантія 5 років 

тел.: (0432) 69-23-75
моб.: (067) 591-59-71Â²ÊÍÀ

Двері міжкімнатні:
білоруські шпоновані, київські, МДФ. 

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

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

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

вул. Некрасова, 127
тел.: (0432) 55-72-97
тел.: (0432) 57-62-21
моб.: (098) 460-20-18

ÄÂÅÐÍÅ
Ä²ËÎ
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Вікна, двері, балкони, перегородки
з металопластику та алюмінію.

Профіль “DECCO“. 4-х та 6-ти камерні.
Фурнітура “МАСО”.

Підвіконня, відливи, сітки.

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

ЄВРОВІКНА
з євробрусу

та МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

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

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

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

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

тел.: (0432) 52-78-67
моб.: (067) 430-63-89
моб.: (098) 693-95-67

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

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
моб.: (067) 793-19-97
моб.: (050) 444-18-45

Â²ÊÍÀ
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ÐÈÒÓÀËÜÍ² ÂÈÐÎÁÈ18

ПАМ’ЯТНИКИ.
Всі види робіт по каменю.
Фотоовали. Фототаблички.

Гурт та роздріб.

моб.: (096) 700-00-89
Магдалена
моб.: (067-103-78-69 
Влад
моб.: (096) 657-57-03

ÐÈÒÓÀËÜÍ² ÏÎÑËÓÃÈ17

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

Дзеркала на замовлення. Скло 3-5мм. 
Скло візерунчасте для дверей

(більше 30 видів). Скління дверей.
Шліфовка. Сверління отворів.

вул. Привокзальна, 24
моб.: (097) 435-76-72
моб.: (096) 294-33-18

ÑÂ²Ò
ÄÇÅÐÊÀË

ÑÊËÎ. ÄÇÅÐÊÀËÀ16
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ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освіт-
лення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізато-
ри. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та монтажні роботи 

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”

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

фарбування металевих виробів

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

ÒÎÂ
“ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ-425”

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

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

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

Хмельницьке шосе, 82
тел.: (0432) 65-90-90
тел.: (0432) 50-88-99
моб.: (096) 29-000-69
e-mail: kabel.77@mail.ru
www.tl.vn.ua

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß.
ÊÀÁÅËÜÍÀ ÒÀ ÎÑÂ²ÒËÞÂÀËÜÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

19

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

Індивідуальний підхід, ексклюзивна 
робота. Ціни виробника

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

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ,
ÂÈÐÎÁÈ

Ç ÊÀÌÅÍÞ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111
тел.: (0432) 57-63-04
тел.: (0432) 27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

ÐÈÒÓÀËÜÍ²
ÒÎÂÀÐÈ
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ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ. ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ21

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ 

Тяжилівський тупик, 1
(напроти Дерево-
обробного заводу)

тел.: (0432) 64-37-33
моб.: (067) 777-69-85
моб.: (067) 527-55-71

ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß20

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

ÒÎÂ
“Â²ÍÍÈÖßÅËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒ”

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

вимикачі промислові, реле.

пров. Щорса, 14А, 
офіс 201
тел.: (0432) 55-38-57
e-mail: kec_22@mail.ru

ÏÏ
“ÊÀÁÅËÜ-

ÅËÅÊÒÐÎÑÂ²ÒËÎ-22”

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

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

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com
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ШЛЯПИ ТА НАКЛАДКИ
на цегляну огорожу
з кольорової жерсті

вул. Івана Богуна, 2
офіс 306
тел.: (0432) 67-57-01
моб.: (066) 787-59-75

ÔÎÏ ÄÎËÅ×ÅÊ Î.ÂÎÏ ÄÎËÅ×ÅÅ×ÅÅÅ Ê Î

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

ÊÁÌÏ 
“Ä²ÀÏÀÇÎÍ-ÅÊÑÏÐÅÑ”

ВИГОТОВЛЯЄМО 
брами, огорожі металеві, 

перила, гойдалки 
та інші вироби з металу.

вул. Уборевича, 13
моб.: (067) 366-45-75
моб.: (098) 597-31-99

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓÂÈÐÎÁÈ Ç ÌÅÒÀËÓ

ВСІ ВИДИ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ:
решітки, ворота, двері, перила, 
козирки, навіси, сходи, огорожі, 

художня ковка та ін.

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (096) 454-10-72
e-mail: rokada1@mail.ru
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Промислові ворота гаражні секційні,
відкотні консольного типу, автоматика

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

тел.: (0432) 52-88-22
www.remcentr.vinnitsa.com 

e-mail: rspgoravs@gmail.com

ÒÎÂ “ÐÅÌÖÅÍÒÐ ² ÊÎ”

ÂÎÐÎÒÀ ÃÀÐÀÆÍ² ÑÅÊÖ²ÉÍ². ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ22
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Меблі за індивідуальними
замовленнями. Кухні, шафи-купе, дитячі.
Проектування, дизайн. Меблі плетені, 

м’які. Для дому та офісу.

вул. Ленінградська, 36
тел.: (0432) 26-10-49
моб.: (098) 254-43-67
моб.: (093) 150-33-80

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”

ÑÀËÎÍÈ ÌÅÁË²Â. ÌÅÁË² ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß24

Кухні, шафи-купе, офісні меблі, матраци.
Індивідуальний підхід.

Розумні ціни.

вул. Соборна, 41
2 поверх
тел.: (093) 632-52-05

ÌÅÁË²
“ÊÎÌÔÎÐÒ”

ЗАКУПОВУЄМО
брухт чорних та кольорових металів. 

Демонтаж та самовивіз.
Високі ціни

вул. Ватутіна, 1А
моб.: (067) 430-49-91
моб.: (067) 430-49-96
моб.: (067) 430-43-82

ліц. АВ №470071, АВ №470085

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËËß-ÖÅÍÒÐ”

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ23
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Авторські корпусні меблі
з будь-якими примхами.

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

вул. Привокзальна, 9А
тел.: (0432) 69-78-00
моб.: (093) 646-27-99
моб.: (097) 487-07-72

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ:
кухні, шафи-купе, дитячі, вітальні,

торгівельне обладнання.
Виїзд дизайнера безкоштовний!

моб.: (063) 617-39-68
моб.: (067) 661-70-05

СТАНДАРТНІ ТА НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ.
Меблі для дому та офісу:
кухні, дитячі, шафи-купе,
торгове обладнання та ін.

тел.: (0432) 69-35-55
моб.: (067) 738-35-36

ÊÎÐÏÓÑÍ²
ÌÅÁË²

“VICONTI”   
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МЕБЛІ на замовлення.
Столешні, поклейка ПВХ,

плівкове МДФ.
СКЛО. ДЗЕРКАЛА

вул. Кірова, 12, склад №18
тел.: (0432) 69-08-87
моб.: (097) 797-36-77
вул. Чехова, 2
ТЦ “МАГНІТ” (біля ГРОШа”)

тел.: (097) 662-99-22

ÂÈÐÎÁÍÈ×À
ÌÀÉÑÒÅÐÍß

“²ÍÆÅÍÅÐ”

ДОБРОТНІ, ЯКІСНІ ТА ЕЛІТНІ МЕБЛІ
за помірними цінами.
Для дому та офісу

вул. Папаніна, 12
вул. Пирогова, 97
тел.: (0432) 26-12-30
тел.: (0432) 68-23-84
моб.: (067) 764-52-91

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ 
“ÌÅÁË²”
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МЕБЛЕВІ ФАСАДИ:
профіль МДФ, пластик, алюміній.

Розсувні системи.
Матраци та ламелі.

вул. К. Маркса, 42
тел.: (0432) 69-07-95
моб.: (067) 915-78-80
моб.: (063) 828-63-55
e-mail: urafasad@mail.ru

“ÑÂ²Ò ÔÎÐÌ”

РЕМОНТ І ПЕРЕТЯЖКА
М’ЯКИХ МЕБЛІВ.

Реставрація і модернізація.
Будь-які види ремонту.

тел.: (0432) 50-20-51
моб.: (098) 528-66-00

ÔÎÏ ÊÎÂÀËÜ

ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁË²Â. ÔÓÐÍ²ÒÓÐÀ25

Меблі
за індивідуальними

проектами

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.
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Купальники відомих польських фірм
для жінок та чоловіків.
Гімнастичні купальники.

Гарна якість за розумну ціну!!!

маг. “NINA”
(напроти Центр.Ринку)
ТЦ “Жовтень”,
2 пов., бутік №2-8
моб.: (067) 954-70-03

“ÏËßÆÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

Ö²ËÈÉ Ð²Ê”

СУМКИ.
Кейси, рюкзаки

на всі стилі та смаки

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

“ÑÓÌÊÈ”

БРЕНДОВАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Бижутерия и ремни.

Турция

пр. Коцюбинского, 25
ТЦ “4 Сезона”, бутик №14

моб.: (067) 298-81-56
моб.: (098) 447-96-33

Màêîøú

ÎÄßÃ. ÂÇÓÒÒß. ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ26
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ÐÓÊÎÄ²ËËß. ÂÑÅ ÄËß ØÈÒÒß. ÒÅÊÑÒÈËÜ27

ДИТЯЧЕ
ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ.

Найнижчі ціни в місті!

вул. Некрасова, 81Б
тел.: (0432) 69-26-80
моб.: (098) 960-89-96
моб.: (063) 278-49-90

ÏÏ
“ÍÀÕÎÄÊÀ”

81

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÒÎÂÀÐÈ28
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ÑÓÂÅÍ²ÐÈ. ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ. ÐÀÌÊÈ29
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ПАКЕТИ ТА ПОСУД
від виробника

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

вул. Короленка, 5
моб.: (096) 306-81-33
моб.: (066) 768-04-32

ÏÎÑÓÄ31

ÀÍÒÈÊÂÀÐ²ÀÒ30

ПОСТІЙНО КУПУЄМО
АНТИКВАРІАТ

Експертна оцінка безкоштовна

вул. Кропивницького, 4
тел.: (0432) 35-26-90
моб.: (096) 633-18-18
моб.: (066) 377-85-77

ÀÍÒÈÊÂÀÐ²ÀÒ

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

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

термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички

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

ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
ÄËß ÂÑ²ª¯ 
ÐÎÄÈÍÈ

Оформлення в РАМКИ:
картин, ікон, фотографій,

вишивок, дзеркал.
Фото-рамки у великому асортименті

вул. Кропивницького, 6
тел.: (0432) 35-16-74
моб.: (096) 268-07-68

ÑÀËÎÍ ÐÀÌÎÊ

“ÂÅË²ÑÒÀ”
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МИСЛИВСЬКА ЗБРОЯ.
Ножі. Спорядження. Біноклі.
Засоби самозахисту. Сейфи

вул. Коцюбинського, 24
тел.: (0432) 27-58-21

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ. ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ33

ПОСУД. 
Кераміка. Скло. 
Електротовари. 

Широкий вибір та дуже гарні ціни.

вул. Карла Маркса, 54
моб.: (067) 490-55-83
моб.: (050) 537-12-97

ÏÎÑÓÄ

ÍÀÑ²ÍÍß. ÄÎÁÐÈÂÀ. ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ32
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ÑÏÅÖÎÄßÃ. ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ34

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ.
Вмонтовані у стіну, офісні,

архівні шафи.

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

“ÑÅÉÔ
ÒÀ

ÑÅÉÔ”
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КРУПИ В АСОРТИМЕНТІ
Гурт.

Можлива доставка

вул. Енергетична, 5
тел.: (0432) 66-48-23
тел.: (0432) 35-02-80
тел.: (0432) 66-01-44
моб.: (098) 505-41-11

ÊÐÓÏÈ

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

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

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß36

Кофе и оборудование
для его приготовления.

Широкий ассортимент чая
разных сортов.

ул. Козицкого, 55
тел.: (0432) 57-76-88
моб.: (067) 430-87-66
моб.: (093) 760-66-55
моб.: (066) 458-56-65
vinvey@svitonline.com

ÑÏÄ ×ÕÀÍÜ À.Â.

ПЕРЕРОБКА МОЛОКА.
Виготовлення сиру

за італійською технологією.

вул. Тарногродського, 34
тел.: (0432) 62-37-30
тел.: (0432) 69-88-71

“ÀÂÅÐÑÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ”

ÌÈÞ×² ÒÀ ÄÅÇÈÍÔ²ÊÓÞ×² ÇÀÑÎÁÈ35
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Оренда квартир
подобово з євроремонтом.

Можливе оформлення документів.
Великий вибір

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

ÎÐÅÍÄÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÏÎÄÎÁÎÂÎ

Купівля, продаж нерухомості!
Повний юридичний супровід.

Для продавців послуги безкоштовні.

вул. Грушевського, 50, 
кв. 13
тел.: (0432) 35-93-51
моб.: (096) 469-39-99
моб.: (067) 744-22-81

ÀÍ “ÅÑÒÀ-ËÏ”

Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ ПМЖ в Болгарії.

Відкриття підприємств на території Болгарії.

вул. Р.Скалецького, 15А,
офіс 7
тел.: (0432) 57-78-18
моб.: (067) 430-80-33
моб.: (067) 501-06-83
www.prestijpodillia.ucoz.ua

ÀÍ “ÏÐÅÑÒÈÆ ÏÎÄ²ËËß”

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ37

ПРОДАМ МЕД:
АКАЦІЄВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

моб.: (098) 978-21-38
моб.: (098) 089-26-86ÌÅÄ
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ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÑÒÓÄ²¯ ÒÀÍÖ²Â38

Масаж. Перукар.
Манікюр. Педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “Ювілейний”, 6пов., оф.28
тел.: (0432) 27-56-08
тел.: (0432) 57-96-55
моб.: (067) 251-15-05
моб.: (093) 979-68-69

“ÊÓÐÑÈ”
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Если ты хочешь иметь то, чего никогда не 
имел, - начни делать то, что никогда не 

делал (Джим Рон).
Практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

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

ÁÈÇÍÅÑ-
ÖÅÍÒÐ

“ÓÑÏÅÕ”

Заробляйте на фінансових ринках 
інтернет-трейдингом.

Навчання початкове та спецкурси,
відкриття рахунків, підтримка, клуб

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

ÐÎÁÎÒÀ39

Запрошуємо на навчання. В програмі:
- повний курс петриківського розпису;

- холодний батіл.
Кілька форм навчання.

Індивідуальний підхід. Різні вікові групи.

вул. Коцюбинського, 4А
моб.: (063) 243-17-89
моб.: (097) 748-30-89
моб.: (097) 748-30-88

ÑÒÓÄ²ß
“×ÀÐ²ÂÍÅ ÑÓÖÂ²ÒÒß”ÂÍÅ ÑÅ ÑÅ Å ÑÑÑÓÖÂ
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ÑÒÐÀÕÎÂ² ÊÎÌÏÀÍ²¯41

Всі види страхування.

МЕГА - ВИГІДНО, МЕГА - ЗРУЧНО, 
МЕГА - НАДІЙНО!

вул. 50-річчя Перемоги, 33

тел.: (0432) 55-02-35
моб.: (050) 300-28-27
e-mail:dem.ni@megagarant.com

ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“ÌÅÃÀ-ÃÀÐÀÍÒ”

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

відкриття рахунків, підтримка, клуб.

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

ÁÀÍÊÈ. Ô²ÍÀÍÑÈ40

ÊÐÅÄÈÒÍ² ÑÏ²ËÊÈ42

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

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

тел.: (0432) 69-72-11
моб.: (096) 367-59-97

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

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

вул. Винниченка, 34, 
офіс 302
тел.: (0432) 57-24-69
моб.: (098) 118-84-16
моб.: (063) 032-12-96

ÆÓÐÍÀË

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

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

Судова будівельно-технічна  експертиза

вул. Першотравнева, 84,
к.5 (2 поверх)
тел.: (0432) 35-50-25
моб.: (097) 251-49-94

ÒÎÂ
“ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ-

ÖÅÍÒÐ
“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË”

Бухгалтерські послуги для юридичних та фізичних 
осіб: ведення бухгалтерського та податкового об-
ліку; ведення книжки доходів та витрат; складання 
та подання податкової та фінансової звітності; 

практикуми по роботі в програмі “1С: Бухгалтерія 8”; 
консультації постійним клієнтам - безкоштовно.

вул. Академіка Ющенка, 8, 
оф. 131А
тел.: (0432) 69-25-62
тел.: (0432) 50-78-90
e-mail: dekartkonsalt@gmail.com

“ÄÅÊ ÀÐÒ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”

ОЦІНКА МАЙНА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
Технічні звіти. Введення в експлуатацію.

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
т./ф.: (0432) 35-54-92
моб.: (067) 359-44-56
моб.: (067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

ÒÎÂ
“ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÉ 
ÖÅÍÒÐ”

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

ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія.

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

www.kapital-invest.com.ua

“ÊÀÏ²ÒÀË-²ÍÂÅÑÒ”

ОЦІНКА МАЙНА,
нерухомості, майнових комплексів,

землі, транспорту та ін.

вул. Соборна, 28, 3 поверх
тел.: (0432) 61-37-68
тел./факс: (0432) 35-71-78
моб.: (050) 224-90-27
e-mail: prof_expert@mail.ru

ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ

ÖÅÍÒÐ

“ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË ² Ê”

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власності 
(в т.ч. для ДКЦПФР). 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.14
(1 поверх Центр. Універмагу)
тел.: (0432) 55-08-03
моб.: (097) 448-90-98
e-mail: standart@vinnitsa.com
www.audit-standart.vn.ua

ÒÎÂ “ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏËÞÑ”

Юридичні послуги.
Судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

вул. 40-річчя Перемоги, 27
офіс 404-411
тел.: (0432) 35-10-70
факс.: (0432) 57-07-44
моб.: (050) 461-00-88
slaudi@sovamua.com

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ Ô²ÐÌÀ 
“ÑËÀÓÄ² ² Ê”

Професійна оцінка
земельних ділянок та нерухомості.

Всі види оцінки для застави.

вул. Козицького, 15
(1 поверх, вхід з двору)

тел.: (0432) 65-88-66
моб.: (067) 975-02-52
e-mail:podilla_expert_2@ukr.net

ÏÏ
“ÏÎÄ²ËËß-ÅÊÑÏÅÐÒ”

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊ², ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊ² ÒÀ ÅÊÑÏÅÐÒÍ² ÏÎÑËÓÃÈ43

ДЕПОЗИТИ під вигідні відсотки.

КРЕДИТИ на будь-які потреби.

вул. Стеценка, 58
тел.: (0432) 57-96-27
тел.: (0432) 57-86-27
моб.: (096) 420-29-56
www.zlagoda.vn.ua
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Послуги адвоката в цивільних, кримінальних 
та ін. справах. Захист інтересів в суді та на 
слідстві. Складання позовів, скарг та ін. до-
кументів юридичного характеру. Письмові та 
усні консультації. Інші юридичні послуги.

вул. Коцюбинського, 20
4 поверх, к. 401
моб.: (067) 230-01-43

свідоцтво №654

Â²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ 
ÊÎËÅÃ²ß ÀÄÂÎÊÀÒ²Â

ÀÄÂÎÊÀÒ
ÊÐÀÑÍÎÌÎÂÅÖÜ

ÍÀÒÀË²ß ÏÅÒÐ²ÂÍÀ

Правова допомога
в кримінальних, господарських,
цивільних, земельних справах.

Складання процесуальних документів.

вул. Коцюбинського, 20
к. 404
моб.: (067) 904-09-72
моб.: (067) 432-31-33

ÀÄÂÎÊÀÒ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ

ªÂÃÅÍ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÞÐÈÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ44

Фахові юридичні консультації. Захист у криміналь-
них, цивільних, господарських справах. Допомога в 
оформленні та отриманні дозвільної документації. 
Оформлення та захист права власності. Захист при 

перевірках контролюючими органами.

вул. Едельштейна, 6, оф.9

тел.: (0432) 56-19-42
моб.: (067) 430-83-08
моб.: (093) 167-79-79
e-mail: 575654@i.ua

ÏÐÈÂÀÒÍÀ 
ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ 

ÏÐÀÊÒÈÊÀ
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Звертайтесь з питань: - проблемної нерухомості (спад-
щина, поділ майна, самовільна реконструкція та будівни-
цтво тощо); - заснування та припинення підприємницької 
діяльності; - корпоративних, кредитних, трудових спорів; 

- захисту прав споживачів; - вирішення господарських 
спорів між суб’єктами господарської діяльності.

вул. Соборна, 41
3-й поверх
тел.: (067) 754-88-22
крім Сб., Нд.

ÔÀÕÎÂÎ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ

ВСІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ.
Представництво в судах, в тому числі в Євро-
пейському, Вищому спеціалізованому та ін.

Існує пільгова система.

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

Â²ÍÍÈÖÜÊÅ
ÞÐÈÄÈ×ÍÅ

ÁÞÐÎ
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Вінницький міський нотаріальний округ. 
з 900 до 1700 без перерви

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÎÐÒÍ²Ê

ßÍÀ ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

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

Працюємо без перерви

вул. 50-річчя Перемоги, 51/2

тел.: (0432) 61-77-17
моб.: (067) 712-64-96
e-mail: vip@inbox.vn.ua

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÐÓÄÈÊ

ËÞÄÌÈËÀ Â²ÊÒÎÐ²ÂÍÀ

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

ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ
ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÒÐÅÒßÊ
ÀË²ÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍÀ

вул. Гоголя, 1, кв. 1
(вхід з двору)
тел.: (0432) 69-30-11
тел.: (0432) 35-82-70

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÎÂÀËÜÎÂÀ

Â²ÐÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо без перерви з 1000 до 1700

НОТАРІУС ПРАЦЮЄ
ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ!

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÂËÞÊ

²ÐÈÍÀ ²ÂÀÍ²ÂÍÀ

вул. Михайличенка, 10,
кв. 2
тел.: (0432) 67-17-77
т./ф.: (0432) 61-15-00

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÄÐÎÁÀÕÀ

Â²ÊÒÎÐ ÎËÅÊÑ²ÉÎÂÈ×

ÄÐÎÁÀÕÀ
ÎËÅÍÀ ÄÀÍÈË²ÂÍÀ

Нотаріальна контора Вінницького району
Купівля-продаж. Дарування. Міна.

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

Сб., нд.: вихідний

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Графік роботи: Пн.-сб.: з 900 - 1700

Неділя - за домовленістю

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
Á²ËÎÓÑ

ÎËÜÃÀ ÁÎÐÈÑ²ÂÍÀ

вул. Грушевського, 6
тел.: (0432) 67-71-88
моб.: (096) 974-44-74
olya-notarius@mail.ru

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ45
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Системи відеоспостереження, контр-
олю доступу. Домофони. Встановлення, 
гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування. Форма оплати: готівковий та 

безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (067) 722-09-23
(067) 931-64-03
(063) 596-11-99

ÏÏ “INTER VISION”

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

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

Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх

тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00

ÎÕÎÐÎÍÍ² Ô²ÐÌÈ, ÑÈÑÒÅÌÈ ÒÀ ÑÈÃÍÀË²ÇÀÖ²ß46

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÀÐÔÜÎÍÎÂ 

²ÃÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ×

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
тел.: (0432) 57-63-74
тел.: (0432) 43-34-67
тел.: (0432) 50-51-10

ÍÎÒÀÐ²ÓÑÈ
ÒÐÎßÍ

ÀËËÀ ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ

ÕÐÀÏÅÍÊÎ
ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ

Часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÊÐÈÂÖÎÂ Ä.Â.

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: з 900 до 1800

Субота - 900-1300

Неділя - вихідний.

вул. Інтернаціональна, 13

кв. 20
тел.: (0432) 35-51-23
тел.: (0432) 65-68-94

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ

ÁÅÇÏÀËÞÊ
ËÀÐÈÑÀ ÑÅÐÃ²¯ÂÍÀ

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Час прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви
субота, неділя - вихідний.

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÏÎÑÂßÒÅÍÊÎ
ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

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

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

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

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ËÓÊÀØÅÍÊÎ Â.Á.

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому: Пн.-Пт: 900-1800

Сб.: 900-1400. Неділя - вихідний.
Працюємо без перерви

пр. Коцюбинського, 41
тел.: (0432) 26-19-50

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÄÎÂÃÀËÞÊ

ËÞÄÌÈËÀ ÁÎÐÈÑ²ÂÍÀ
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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
тел.: (0432) 56-27-13
моб.: (093) 02-00-556

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.

Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до Європи.

вул. Соборна, 41А
моб.: (093) 082-83-71
моб.: (096) 703-53-53
e-mail: euroviza@i.ua
www.viza.vn.ua

ÒÓÐÈÑÒÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ47

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
моб.: (097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

ÏÏ
“ÀÒ²Ñ ÓÊÐÀ¯ÍÀ”
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Візова підтримка в країни шенген-зони.
Швидко та надійно.

Відпочинок: Єгипет, ОАЕ, Кіпр, автобусні 
тури по Європі. Діють акційні програми

та відсоткові знижки.

вул. Соборна, 79, оф.1
тел.: (0432) 35-35-22
тел.: (0432 69-64-62
моб.: (067) 291-67-16
e-mail:110120101@mail.ru

ÒÓÐÀÃÅÍÑÒÂÎ
“ËÀÍÜ”
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ÀÒÅËÜª48

Повне або часткове оновлення дизайну і розмірую Із од-
ного або двох б/в речей зкомбінувати нове і з більшого - 
менше і навпаки. Пальто, тканини, дублянки, шуби, шкіра 

- клеїти порване, шити нове. Вкоротити, звузити,
розширити, заміна деталей, блискавок, підкладки.

38 років стажу роботи індивідуально - гарантія якості!

вул. Стеценка, 75А
2 поверх, офіс 5
моб.: (068) 211-57-88
Ігор Аркадієвич
тел.: (0432) 26-87-51
з 920 до 2100

“ÌÀÉÑÒÅÐÍß”
ÐÅÌÎÍÒ ÎÄßÃÓ
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Гарантійний та
післягарантійний ремонт

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

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

ÑÅÐÂ²ÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÒÅËÅÔÎÍ²Â,
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯ ÒÀ ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ

50

Хімчистка текстильних виробів.
Чистка та прання всіх видів і типів

шкіряних виробів. Чистка пухових курток.
Чистка ковдр і коврів.

вул. Бевза, 34
вул. Порика, 47
тел.: (0432) 26-71-05
тел.: (0432) 69-63-39

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Хімчистка верхнього одягу.
Хімічна чистка та фарбування

шкіри та дублянок

вул. 50-річчя Перемоги, 26

БП “Ювілейний”, 1 поверх

тел.: (0432) 57-62-47
Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Õ²Ì×ÈÑÒÊÈ. ÏÐÀËÜÍ²49

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

вул. Скалецького, 7
(р-н ринку “Урожай”)
ТЦ “ОМЕГА”, 2-й поверх

моб.: (067) 274-25-32

ÀÒÅËÜª
“PICCOLA”

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

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

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª

Швидкий та якісний
ремонт (пошив) ексклюзивного і повсяк-
денного шкіряного одягу, дублянок.

ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “Ювілейний”
к. 607, ліве крило
тел.: (0432) 57-68-25
моб.: (098) 238-72-50

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª
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ПРОДАЖ ТА РЕМОНТ.
Мобільні телефони та ноутбуки.

Принтери МФУ+СНПЧ.
Чорнила та фотопапір.

пр. Коцюбинського, 38
ТЦ “СВ”, 4 поверх
тел.: (0432) 57-60-27
моб.: (063) 749-92-77
моб.: (096) 257-84-27
моб.: (093) 638-37-60

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ ÒÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞ×². ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß52

НОУТБУКИ З ФРАНЦІЇ.
Комп’ютери, оргтехніка, мережі та ін.
Продаж та якісний ремонт техніки.
Відновлення та заправка картриджів.

вул. Соборна, 30
тел.: (0432) 57-90-49
факс: (0432) 35-02-90
моб.: (063) 227-26-85

ÖÅÍÒÐ
ÏÐÎÄÀÆÓ

ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
“ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍ² 

ÑÈÑÒÅÌÈ”

²ÍÒÅÐÍÅÒ. WEB-ÄÈÇÀÉÍ51

Ремонт телевізорів, моніторів LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.

Телевізори б/в.

вул. 50-річчя Перемоги, 16

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

ÔÎÏ ÁÓÐÀÊ²ÂÑÜÊÈÉ

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

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

пр. Коцюбинського, 7Б

тел.: (0432) 69-24-55

моб.: (067) 507-54-13

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ
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Найширший вибір побутової техніки для 
дому, офісу, ресторану. Найнижчі ціни. 
Інтернет-магазин: www.saturn.vn.ua
Працюємо: пн.-пт.: з 900 до 1600

сб.: з 900 до 1300, неділя - вихідний

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

Телевізори. Музичні центри.
Акустичні системи. DVD.

Холодильники.
Та ДУЖЕ багато іншого

Центральний ринок, 
м’ясомолочний павільйон, 
2 поверх

моб.: (067) 970-60-18
моб.: (093) 793-85-81

ÏÎÁÓÒÎÂÀ 
ÒÅÕÍ²ÊÀ

Á/Ó
Ç ªÂÐÎÏÈ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ53
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Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
моб.: (067) 251-65-68
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua

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

Маркувальні етикетки

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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÊËÀÌÈ

ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ. ÇÎÂÍ²ØÍß ÐÅÊËÀÌÀ.
ÏËÀÑÒÈÊÎÂ² ÊÀÐÒÊÈ

54

Шовкодрук.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
моб.: (067) 432-26-33
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Друкуємо: книги, бланки, рекламна полі-
графія. Друк: офсетний, різографічний, 

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

палітурні роботи та ін.

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

Тамподрук.
Сувенірна продукція.
Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11
тел.: (0432) 53-68-37
e-mail: dp_post@mail.ru

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

Сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. Поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90
тел.: (0432) 61-15-93
www.neodizain.com

Виготовлення
папок, планшетів, посвідчень,
фотоальбомів, фотокниг.
Ремонт книг та підручників.

вул. Чехова, 10
тел.: (0432) 27-70-05
моб.: (067) 266-11-75
моб.: (097) 185-44-56

ÊÏ “ÏÀË²ÒÓÐÍÈÊ”
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Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

флаєри - 290грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16
ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²

ÏÎÑËÓÃÈ
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ÊÀÍÖÅËßÐÑÜÊ² ÒÎÂÀÐÈ. ÏÀÏ²Ð. ÊÍÈÃÈ57

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

Пломбіри, промбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

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

Печатки, штампи,
факсиміле, екслібрис.

Візитні картки, логотип на сувенірах.
Таблички, вивіски.

вул. Соборна, 59
(МІСЬКВИКОНКОМ)
тел.: (0432) 579-510, 509-149
моб.: (097) 000-40-35
моб.: (067) 766-79-57
email: stampik@ukr.net

ÏÅ×ÀÒÊÈ ÒÀ ØÒÀÌÏÈ56

Дорожні знаки, знаки індивідуального 
проектування. Плотерна порізка само-
клеючої світлоповертальної плівки. 
Виготовлення зовнішньої реклами

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (067) 286-44-78
e-mail: rokada1@mail.ru

ÄÎÐÎÆÍ² ÇÍÀÊÈ53
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ÂÅÑ²ËÜÍ² ÑÀËÎÍÈ58
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Весільне фото
(фотоальбоми, слайд-шоу, фотокниги). 

Випускні альбоми та віньєтки.
Портфоліо. Рекламна зйомка

вул. Лебединського, 34
офіс 25, 3 поверх
тел.: (0432) 57-91-92
моб.: (067) 713-91-82
моб.: (098) 127-27-85

Якісна, професійна та художня
фотозйомка урочистих подій.
Висока якість за помірну ціну!

м. Вінниця
тел.: (068) 210-98-21

ÏÐÎÔÅÑIÉÍÈÉ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔ

ÔÎÒÎ-, Â²ÄÅÎÇÉÎÌÊÀ59

ВІДЕО І ФОТО.
Класичті та нестандартні весілля.
Зйомка в форматах DV і FULL HD.

Слайд-шоу.
LOVE-STORУ на цифровому проекторі.

тел.: (0432) 57-82-54
моб.: (067) 787-48-09
моб.: (067) 300-90-78
Парфенюк Ігор
www.pik.vn.ua
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ÂÅÑ²ËÜÍ² ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÄÈÇÀÉÍ. ÊÂ²ÒÈ60

ВСІ ВИДИ ФОТОПОСЛУГ
Весільна фотозйомка.
Запрошення на весілля.

Фотоальбоми. Фотокниги. Слайд-шоу

пр.Космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89
Віталій Сторожук
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ÂÅÄÓ×² ÑÂßÒ. ÒÀÌÀÄÀ. ØÎÓ-ÏÐÎÃÐÀÌÀ62

ÔÅªÐÂÅÐÊÈ. ÑÀËÞÒÈ61

Феєрверки. Салюти. Ракети.
Все для постановки піротехнічного шоу.

Зробимо яскравим і неповторним
Ваше свято!

вул. Шмідта, 28
(Центр.ринок “Госп.Двір”)
тел.: (0432) 52-87-52
моб.: (097) 484-76-26
моб.: (067) 504-14-47

ÌÀÃÀÇÈÍ
“ÐÈÁÀËÈÌÎ ÐÀÇÎÌ”

Â²ÄÄ²Ë
“ÑÂ²Ò Ï²ÐÎÒÅÕÍ²ÊÈ”
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Дитячі свята.
Приватні та корпоративні свята.

Все для весілля ( до, під час та після).
Ексклюзивні акторські номери.

Виїзд в населені пункти Вінницької області

вул. Соборна, 87А
тел.: (0432) 52-76-36
моб.: (063) 179-70-65
divo.agency@gmail.com
www.divo-agency.at.ua
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ÂÅÑ²ËÜÍÈÉ ÊÎÐÒÅÆ63
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ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ. ÏÅÐÓÊÀÐÍ². ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ65

Найсучасніший метод логляду за тілом та 
обличчям за допомогою масажу та клітинної 
косметики. Безкоштовна діагностика шкіри. 
Корекція фігури. Антицелюлітний масаж. 

Косметологічні послуги.

вул. Келецька, 51А
тел.: (0432) 69-59-66
моб.: (093) 578-15-27
моб.: (097) 019-48-47

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ64

Найкращий та найдовший в світі 
лімузин-джип “Cadillac Escalade”.
Комфорт і сервіс найвищого класу!

Довжина - 13 метрів!

моб.: (067) 966-36-43
моб.: (093) 563-73-79
Станіслав Іванович
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Професійні супер-стрижки.
Чудові зачіски. Відмінний манікюр і педи-

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

вул. 50-річчя Перемоги, 26

(буд.побуту “Ювілей-
ний”), 1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

ÑÀËÎÍ-ÏÅÐÓÊÀÐÍß 
“Ä²ÀÍÀ”
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Дві затишні зали на 80 і 20 чол. Щодня жива музика. 
Супутникове TV для вболівальників, більярд. Запро-
шуємо для відзначення свят, урочистих подій, кор-
поративів та весіль. Кондитерський цех виготовляє 
торти та тістечка на замовлення. Комплексні обіди.

вул. Фрунзе, 63
тел.: (0432) 66-71-53
моб.: (063) 131-00-11

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ. ÁÀÐÈ. ÊÀÔÅ. ¯ÄÀËÜÍ²66
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Домашня кухня. Комплексні обіди. Швид-
ко та смачно за помірними цінами!!! 
Працюємо з 900 до 1800. Сб.-Нд. - вихідні. 
Приймаємо замовлення на банкети, ве-

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. Коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)

тел.: (0432) 27-26-79
моб.: 097) 968-59-09
моб.: (096) 765-58-33

¯ÄÀËÜÍß
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Ï²ÖÅÐ²¯. ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊ²67
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ÃÎÒÅË²68

www.terramare.vn.ua
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— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

âóë. Àðòåìà, 5, òåë.: (097) 504-04-03, (093) 303-02-32

ÑÀÓÍÈ. ËÀÇÍ²69

Готельні номери. 
Сауна.

Кімната відпочинку. Паркування

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

ÃÎÒÅËÜ-ÑÀÓÍÀ

Пропонуємо
зручні готельні номери класу

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

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

ÃÎÒÅËÜ
“Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ ÁÓÃ”

ÒÎÂ Ô²ÐÌÀ
“ÀÊÖÅÍÒ” 

Çàïðîøóºìî äëÿ â³äçíà÷åííÿ
ñâÿò, óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â.

Óêðà¿íñüêà êóõíÿ. 2 áàíêåòíèõ çàëè ïî 100 ÷îë.
 Êîíôåðåíö-çàë íà 50÷îë.

20 çðó÷íèõ ãîòåëüíèõ íîìåð³â
êëàñó “ñòàíäàðò”, “íàï³âëþêñ”, “ëþêñ”.

Ñïîðò-áàð, á³ëüÿðä. Äèòÿ÷å êàôå “ÁÄÆ²ËÊÀ”

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

Системное укрепление. Вкус жизни.
Диагностика. МАССАЖ

ул. Зодчих, 36
(микрорайон “Подолье”)

тел.: (0432) 57-17-33
моб.: (067) 720-27-83
vitamaxua@gmail.com
www.vitamax.ru

“VITAMAX”

Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ-ÀÊÒÈÂÍ² ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ71

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

консультації. Гарантійне обслуговування.

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

Лікування та діагностика головних болей, 
депресії, хронічної втоми, судомних 
нападів, нічного енурезу, заїкування, 
затримки психічного розвитку у дітей. 
Електроенцефалографія (ЕЕГ), М-ехо.

вул. Зодчих, 28А, 
офіс 11
моб.: (067) 42-42-140

Ë²ÊÀÐ-ÏÑÈÕÎÍÅÂÐÎËÎÃ

ßÐÓÙÀÊ
ÞÐ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 
в суглобах, післяпологовий біль, біль 

куприка, аритмії. Реабілітація після опе-
ративних втручань на хребті та травм.

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

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍß

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÕÐÅÁÒÀ

ÌÅÄÈ×Í² ÒÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×Í² ÏÎÑËÓÃÈ70

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

вул. Келецька, 27 А
вул. Пирогова, 19/2
тел.: (0432) 527-547
моб.: (067) 327-72-62

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

Алкоголізм: обрив запою, лікування.
Неврози. Анорексія: лікування

Ліцензія АВ №567971 від 25.11.2010р.

пл. Жовтнева, 1, оф. 822
(готель “Південний Буг”)

тел.: (0432) 57-88-67
моб.: (050) 542-38-34
моб.: (067) 191-15-90

Ë²ÊÀÐ
ÏÑÈÕ²ÀÒÐ-ÍÀÐÊÎËÎÃ

ÞÐ×ÅÍÊÎ Î.Â.
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   Семейный психолог Евсеева окажет:
   1. Помощь в изменении коммуникации между всеми      
членами семьи.
  2. Снижении тревоги о детях и улучшении с ними  
взаимопонимания.
   3. В понимании себя и своих поступков.

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

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 
ÅÂÑÅÅÂÀ

ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

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

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

ÍÀÒÀË²ß ÀÍÀÒÎË²¯ÂÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ72

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИТОКОМПЛЕКСЫ.
Питание для диабетиков. Натуральная лечебная косме-
тика. Индивидуальный подбор препаратов. Профилакти-
ка заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной, имунной, 
мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, корекция зрения.

вул. Бевза, 34
офіс 302
моб.: (097) 473-98-34
моб.: (067) 899-23-92
www.artlife.ru

Психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

моб.: (094) 903-62-49
e-mail: poligraf_test@mail.ru

www.poligraftest.at.ua

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ÉÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÏÎË²ÃÐÀÔ ÒÅÑÒ - 
SPRINT TEST”
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Підготовка до пологів. Гімнастика та аквааеробіка 
для вагітних. Ранній розвиток дітей (індивідуальні та 

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

Психологічна допомога

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

ÖÅÍÒÐ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÇÄÎÐÎÂÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ 

ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÒÂÀ

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. 50-річчя Перемоги, 16

(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 55-44-40
моб.: (067) 527-87-42

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ä²ÒÅÉ74

Вітаміни для с/г та домашніх тварин і птиці. 
Біопрепарати, вакцини. Кормові добавки, 
ветеринарні препарати, інструментарій,
дез. засоби, зоотовари вітчизнянного

та закордонного виробництва

Немирівське шосе, 143б
тел.: (0432) 55-74-11
моб.: (097) 476-66-90
моб.: (067) 740-16-22

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ
ÀÏÒÅÊÀ

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ73
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ІГРАШКИ.
КАНЦТОВАРИ. ПІРОТЕХНІКА.

Гурт та роздріб.

вул. Некрасова, 69
склад №1
тел.: (0432) 27-25-90
моб.: (067) 430-35-40
моб.: (097) 354-64-14

ÄÈÒß×ÈÉ ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß. ²ÃÐÀØÊÈ75
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