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СВОЕГО мужчину.
Не быть молчаливой, многие скромность 

красивой женщины принимают за 
высокомерность. Общайтесь, улыбайтесь, 
шутите. Иногда у мужчин дух захватывает 
– она со мной заговорила.

Если вам кто-то нравится, и вы думаете, 
что это взаимно, но дело не двигается 
с «мертвой» точки, начните проявлять 
интерес первой, попросите помощи с 
компьютером или мобильным телефоном. 

В любом случае, надо искать такого 
мужчину – который вас воспримет ТАКОЙ 
– какая вы есть – умной, красивой. 

И, конечно же - оставаться такими же 
красивыми!

Лучше быть одной, чем… или с 
какими мужчинами лучше не начинать 
отношения.

Женатые мужчины – вот таких хоть 
отбавляй! Но женатые отнимают самое 
драгоценное что у вас есть – время… 
Иногда такие романы затягиваются на 
несколько лет.

По возможности избегать мужчин, 
для которых вы «статусная вещь». Что я 
подразумеваю под этим? Например, иногда 
мужчина, чаще всего намного старше 
и имея хорошую работу, ищет «жену-
украшение». Приятно показать красивую, 
молодую жену, а если ещё и умную и при 
должности – тогда ей вообще цены нет. 
На первый взгляд, в таких отношениях 
нет ничего плохого. Но, со временем 
понимаешь, что задача жены – хорошо 
выглядеть, выходя в свет мило улыбаться 
и вежливо разговаривать с женами 
руководства мужа. Твое личное мнение 
или интересы никому не нужны – все 
подчинено интересам мужа. Ну, а если вы 
начнете жить своей жизнью  и отстаивать 
свои интересы, тогда с вами разведутся, 
особо не интересуясь вашим мнением, и 
найдут новую замену… 

Не стоит быть рядом с мужчиной, 

если:
Вы его не любите. Тяжело быть одной, 

никто с этим не спорит, но подумайте – 
продолжая отношения, вы оттягиваете 
будущую встречу, которая возможно 
окажется той, которую вы всегда ждали.

Ошибки – нужно ли их бояться?
Естественно, никто не любит совершать 

ошибки. И в личной жизни также. Скажите, 
вы видели ребенка, который сразу начал 
ходить и не падать? Конечно, нет. И 
никто этому не удивляется. Точно так и в 
отношениях, вы учитесь, с каждой новой 
встречей вы становитесь более опытной и 
начинаете лучше понимать, кого именно 
ищите. Каждая женщина имеет право 
на ошибку. Если у вас не сложились 
отношения или вы пережили развод – это 
не повод, чтобы обидеться на всех мужчин 
во вселенной и уйти в монастырь. 

В качестве заключения процитирую 
притчу.

Один мудрец сказал:Женщины как 
яблоки. Самые вкусные висят на самой 
макушке дерева. Многие мужчины не хотят 
лезть на дерево за вкусными яблоками, 
потому что они боятся упасть и удариться. 
Вместо этого они собирают упавшие 
яблоки с земли, которые не так хороши, но 
зато доступны. Поэтому яблоки на макушке 
думают, что с ними, что-то не так, хотя на 
самом деле ОНИ ВЕЛИКОЛЕПНЫ. Им 
просто нужно дождаться, того человека, 
который не побоится залезть на макушку 
дерева...

И самое главное – верьте в свое счастье 
и идите ему на встречу!

Наталья Кондратенко, 
психотерапевт

тел.: (096) 536-53-91, 
www.happy-women.kiev.ua
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ІЗРАЇЛЬ
Вам відомо де народилась історія? Чим 

пояснити бажання кожного, побувати біля її 
витоків? Ізраїль - колиска трьох релігій: іудаїзму, 
християнства та ісламу. Країна трьох морів: 
Середземного, Червоного та Мертвого. Країна 
контрастів та конфліктів, „Земля обітована” . 
Хоч би раз у житті, тут варто побувати, щоб 
доторкнутись до святинь, відчути зв’язок з Богом, 
зануритись в історію тисячоліть.

Єрусалим (в перекладі з арабської - Святе 
місто, єврейської – Місто миру), за його стінами 
розташовуються святині трьох релігій. Починати 
огляд Єрусалиму варто з Елеонської гори 
(Маслянична гора), звідси відкривається чудовий 
краєвид на Мечеть Аль-Акса, Гефсиманські сади, 
монастир Марії Магдалини. Старе місто – це 
головна артерія Єрусалиму, саме в цій частині 
відбулись найважливіші історичні події.

Стіна плачу - (іудеї називають її Західною 
стіною), це рештки муру, які залишились, від 
Соломонового Храму. За традицією, новий храм 
не може бути збудовано на місці старого до 
приходу Месії. Стіну поділено на дві частини, 
жіноча (справа) і чоловіча (зліва). Іудеї вірять, 
що молитви і прохання прочитані біля Стіни, 
обов’язково будуть почуті. В щілинах між 
каменями, затиснені тисячі папірців, з проханнями 
до Бога. Виникає відчуття, що ці величезні брили 
тримаються не завдяки мистецтву стародавніх 
будівельників, а на людських бажаннях та 
молитвах.

Мечеть Аль-Акса - це третя за значимістю 
святиня для мусульман після Мекки та Медини. 
Вони вірять, що саме звідси пророк Магомет 
зійшов на небо. Палестинська автономія 
відмежована великим залізобетонним муром, 

„прикрашеним” колючим дротом. Сюди не 
пускають єврейських екскурсоводів. З давніх 
часів араби та іудеї конфліктують за ці землі.

Вифлиєм - місце де народився Ісус. Тут 
знаходиться Храм Різдва Христового, в передній 
частині якого є сходи, що ведуть в печеру 
на підлозі якої є срібна зірка, де написано 
латинською: „ Тут від Діви Марії народився Ісус 
Христос”. Відчуваєш неймовірне піднесення, 
доторкнувшись до цієї святині. І, нарешті, Храм 
Гробу Господнього – місце, де було розп’ято та 
поховано Ісуса та де Він воскрес. Тут пам’ятка на 
пам’ятці, справа в тому, що сам храм розташовано 
на Голгофі.

Хайфа – місто екзотичної краси, яке виросло 
на схилі гори Кармель. Якщо виникне бажання 
і буде можливість, треба пройти по Золотому 
шляху, піднятися на тисячу кроків і побачити 
фантастичний пейзаж, храм Бахай, та казкові 
зелені сади. Масада - це фортеця, побудована в 
пустелі на скелі. Під час антиримського повстання, 
тут переховувалось 968 іудеїв, які 3 роки відважно 
боролись з окупантами, та побачивши, що ось-ось 
ворожі війська увійдуть на територію фортеці, 
вчинили масове самогубство. В наш час, молоді 
люди, які вступають в армію (а це, як чоловіки, 
так і жінки), приймаючи присягу, вимовляють 
такі слова: „ Масада не впаде ніколи!”

Мертве море – знаходиться  на 400 метрів нижче 
рівня Світового океану. Назва у найкориснішого 
моря не дуже життєрадісна, проте досить влучна. 
У його водах концентрація солей становить 330 
гр. на 1 л. води, тому тут майже нічого не живе. 
Це море в якому неможливо потонути, а ще 
кажуть, що тут неможливо отримати сонячний 
опік. Спочатку в Мертвому морі м’яко кажучи не 
комфортно, потім приємно. Всі туристи вважають 
за свій обов’язок сфотографуватись сидячи на 
воді з газетою в руках. В якийсь момент море 
нагадує читальний зал бібліотеки. 

Це країна в якій кожен камінець може 
розповісти свою історію, варто лише 
прислухатись, придивитись і запам’ятати, щоб 
розповісти про це своїм нащадкам. Відвідавши 
Ізраїль усвідомлюєш, що у всього людства 
спільне минуле. Якщо ваше серце б’ється - тут 
ви відчуєте біль, спокуту та надію. Вас захопить 
вир почуттів, які відчували мільйони людей, що 
побували тут раніше.

Аліна Кобець

НОТАТКИ МАНДРІВНИКА
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- Памя’тайте, що пацієнт має право вільного 
вибору лікуючого  фахівця.

- Де б ви не були - на прийомі у приватного 
фахівця, в лікарні, амбулаторії,  професора 
- не соромтеся попросити, щоб Вам видали         
консультативний висновок (краще на офіційному 
бланку із реквізитами  лікаря)  з наявністю: 
діагнозу, здійснених заходів лікування, 
рекомендації.

- Ви прийшли до лікаря, народного цілителя 
до кабінету на прийом - зверніть увагу на умови 
в яких спеціаліст працює:

- санітарно – епідеміологічний стан - чистота, 
вмивальник, індивідуальні  простирадла, 
рушники, гумові коврики і т.д

- куточок споживача (для приватних, 
юридичних фірм) – де повинні бути копії 
виписки, або свідоцтва про держреєстрацію, 
свідоцтва про сплату єдиного  податку, реквізити 
фірми, прейскурант цін на послуги та товари, 
книга скарг та  подяк. 

- Негатоскоп - пристрій для розглядання 
рентгенівських кт, мрт, плівок, та інше...

- Обов’язково використовуйте індивідуальне 
чисте  простирадло, яке принесіть із собою, або 
попросіть у лікаря.

- Рекомендуємо щоб Вам застосовували 
м’які, повільні мануальні  техніки - де 
пацієнт знаходиться в лежачому положенні на  
високій  кушетці із використуванням лікарем 
постізометричних релаксацій м’язів та із 
застосуванням   в подальшому фіксації шийного 
відділу комірцем «Шанса», поперекового 
відділу - корсетом.

- У вертеброневрології, перш ніж вдатися 
до лікування хребта, особливо прийомами 
мануальної терапії, для вточнення діагнозу 
та виявлення протипоказів бажано виконати 
бстеження:

- рентгенографія хребта, 
- КТ (комп’ютерна томографія),
- МРТ (магнітно резонансна томографія),
- реовазографія, доплерографія, дуплекс 

- обстеження судин шиї, голови  при болях 
голови, запамороченнях, порушеннях орієнтації, 
онімінні кінцівок та інші…

- денситометрія на остеопороз (обстеження 

щільності кісткової тканини),
- загальні аналізи крові, сечі – на кальцій, 

фосфор, сечову кислоту та інші… 
- флюорографія органів грудної клітини 

(туберкульоз, хронічна пневмонія, плевріти, 
пухлини...)

- УЗД  щитовидної  залози органів живота, 
органів малого тазу, сечовивідних шляхів. 

- Якщо у Вас затяжна хвороба і не має ознак 
одужання, не соромтеся попросити лікаря надати 
консультацію інших спеціалістів, фахівців.

- Коли Вам поставили діагноз - кила (грижа) 
диску великих розмірів  понад 7-9 мм, проляпс 
(розрив фіброзного кільця) та секвестрація 
(висування  фрагментів) зруйнованого диску 
в спиномозковий канал, стеноз (звуження 
спиномозкового каналу) – тут мануальна терапія 
протипоказана, бо значно  погіршить стан 
пацієнта. Першою повинна бути консультація 
нейрохірурга.

- Вам надали допомогу у вигляді «блокади»:                                                                         
в нашому Медичному центрі ми відкриваємо 
ампули із ліками при пацієнтові та віддаємо 
йому використані ампули, щоб не було сумнівів 
у введенні саме цих ліків.

- Після «блокади» необхідно відпочити 
щонайменше 10 хв. та в кабінеті лікаря зміряти  
артеріальний тиск.

- Лікувальний масаж повинен проводитися 
в комфортній позиції – переважно в позиції 
хворого на боку, на спині. При необхідності із 
підкладанням валиків.

- Найважливіший акцент в роботі масажиста, 
народного цілителя  робиться на співпраці із 
лікарем.

- Будьте уважні при лікуванні механічними 
апаратами Релакс, Серагем, Нугабест - не 
передозуйте. На жаль, нам доводиться надавати 
допомогу за ускладнень після лікування цими 
апаратами.

З повагою, медпрацівники Медичного 
центру лікування захворювань   хребта

м. Вінниця, 21037, вул., Ленських подій, 50, 
тел.: 570-517, 096-3602-257,  067-9889-740

НА ПРИЙОМІ  У ЛІКАРЯ – МАНУАЛЬНОГО  ТЕРАПЕВТА  
ПОРАДИ ПАЦІЄНТУ
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ПІСЛЯ СВЯТ

ДОПОМОЖІТЬ СВОЄМУ ОРГАНІЗМУ ВІДНОВИТИСЯ
Свят стало більше. Не встигнуть пройти новорічні, 

як починається підготовка до Різдва, потім — Старий 
Новий рік та ще й звичайні вихідні, які у нас сьогодні 
об’єднують і переносять. Відпочинок виходить досить 
об’ємним та стомлюючим – особливо для шлунку. 
Збільшується зашлакованість організму, з’являється 
дизбактеріоз, загострюється алергія, проявляють себе 
серцево-судинні захворювання, знижується імунітет. 
За статистикою, під час свят зростає кількість звернень 
пацієнтів із симптомами диспепсії – розладами, що 
проявляються болем у шлунку, важкістю, нудотою, 
печією. Вони спостерігаються у 10% людей, що 
звертаються до лікарів після свят. Це може бути 
не лише наслідком надмірного споживання їжі, 
чи алкогольних напоїв, але й проявами серйозних 
захворювань, тому обов’язково у таких випадках треба 
обстежуватися у лікаря. Печінка в такій ситуації працює 
з перевантаженням, очищуючи наш організм, і не 
завжди справляється зі своїм завданням. Підшлункова 
залоза теж не в найкращому стані, переробляючи жири 
і вуглеводи. Крім того, організм підточують продукти 
розщеплення алкоголю. 

Потрібно допомогти організму швидше позбутися 
від токсинів і шлаків і підвищити імунітет. І багато хто 
одразу намагається вилікувати себе голодом. Однак 
дієтологи вважають, що від цього більше шкоди, ніж 
користі. Адже різка відмова від їжі - це такий самий 
стрес для організму, як і переїдання. Тому не починайте 
з ривків, переходьте на звичний режим харчування 
поступово. Організм вже випробував один стрес у 
вигляді надміру жирних страв і калорійних салатів з 
майонезом. Краще перейти на 5-разове харчування, 
їсти часто, але потроху.  Після вечері повинно пройти 
2-3 години до сну.

Обмежте в меню м’ясо і жирні продукти. 
Скоротіть споживання солі. Збільшіть кількість 
вітамінів і їжте більше сирих овочів, особливо капусти, 
моркви та буряку. Пектини і клітковина, які в них 
містяться, сприяють нормалізації роботи кишечнику, 
а мінеральні речовини і вітаміни поповнюють наш 
виснажений запас. Частіше вживайте каші. Вівсяна 

каша очищає стінки кишечника від слизу та шлаків і 
має високу поживну цінність. Містить багато кальцію, 
заліза, вітамінів групи В. У гречці - тільки їй властивий 
склад амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів, 
тому вона рекомендується для дієтичного харчування. 
Також в раціоні повинні бути страви з морепродуктів, 
курятини, кисломолочних продуктів, горіхів. Добре 
відновлюють сили свіжовичавлені соки, трав’яні чаї, 
а також мінеральна вода. Підкислені напої сприяють 
розщепленню жиру, що нагромадився, а от від чорної 
кави і міцного чаю краще відмовився.

Передсвяткові стреси, суєта, алкоголь і подвійні 
десерти напевно відбилися і на роботі серця (навіть, 
якщо ви цього не відчуваєте). Для відновлення здоров’я 
серцевого м’яза включіть в свій раціон печені яблука, 
фруктові салати, авокадо, сардини, лосось в будь-якому 
вигляді, шпинат, тушковану моркву. Особливо корисні 
родзинки і курага завдяки великому вмісту калію, а це 
забезпечує роботу серцевого м’яза.

Якщо після свят з’явилася тяжкість у правому 
підребер’ї, нудота, розлад травлення - допоможіть своїй 
печінці відновитися. Наступний орган, що потрапляє 
під удар - це шлунок. Консерванти, барвники, 
непоєднувані продукти, стабілізатори, ароматизатори 
.... Все це подразнює слизову, викликаючи болі в 
епігастрії, відрижку, нудоту, блювоту. Для заспокоєння 
«пожежі» в шлунку, поряд з дієтою, яка виключає все 
гостре, жирне, солоне, перчене, рекомендується прийом 
сорбентів (активоване вугілля або блакитна глина). 
Таке очищення важливо проводити протягом кількох 
днів. Разом з цим, не перестарайтеся, бо вони виводять 
з організму не тільки шлаки, а й корисні речовини.

Відвідайте лазню або сауну. З її допомогою ви 
очистите організм від токсинів, алкоголю та інших 
шкідливих речовин. Проте пам’ятайте, що не варто 
там пити пиво, солодку газовану воду та інші напої, які 
реклама нав’язує з відпочинком! Бажано привчити себе 
вчасно лягати і вставати. Адже не секрет, що кращим 
засобом боротьби з занепадом сил фахівці вважають 
саме повноцінний сон.

Більше рухайтеся. Варто згадати, що є не тільки 
літні, але й зимові види спорту. Якщо ви не дуже добре 
катаєтеся на ковзанах чи лижах, то вже на санках 
покататися або пограти в сніжки зуміє кожен – це 
набагато веселіше, ніж сидіти з тарілкою тістечок на 
дивані й дивитися всі новорічні програми поспіль. Є 
ще одна традиція, якої дотримувалися наші бабусі: до 
Різдва вони зазвичай влаштовували вдома генеральне 
прибирання та прання, відновлюючи не тільки порядок 
і чистоту, а й спалюючи накопичені калорії. Є ще 
простий і приємний спосіб привести себе в тонус – 
прогулянка. Не полінуйтеся вийти на одну зупинку 
раніше і пройтися зайвих 10 хвилин на свіжому повітрі, 
піднятися у квартиру по сходах. 

Підготував Олекса Теплий
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

СЕКРЕТНИЙ ЗАПОВІТ
Секретний заповіт подається нотаріусу 

особою, що його склала, у заклеєному конверті. 
На конверті має бути особистий підпис 
заповідача.

Нотаріус, у якого зберігається секретний 
заповіт, у разі одержання повідомлення про 

відкриття спадщини та подання свідоцтва про 
смерть заповідача, призначає день оголошення 
змісту заповіту. Про день та час оголошення 
змісту заповіту нотаріус повідомляє членів 
сім’ї та родичів спадкодавця, якщо їх місце 
проживання відоме, або робить про це 
повідомлення в друкованих засобах масової 
інформації. Нотаріус у присутності зацікавлених 
осіб та двох свідків відкриває конверт, у якому 
зберігався заповіт, та оголошує його зміст. Про 
оголошення заповіту складається протокол, 
який підписують нотаріус та свідки. У протоколі 
зазначаються: дата, час та місце складання 
протоколу про оголошення секретного заповіту; 
дата посвідчення та прийняття на зберігання 
секретного заповіту; прізвище, ім’я, по батькові 
осіб, присутніх при оголошенні, у тому числі 
свідків; відомості про повідомлення осіб, які не 
з’явились на оголошення секретного заповіту, 
або відомості про повідомлення в друкованих 
засобах масової інформації; стан заповіту 
(наприклад, наявність закреслених місць, 
поправок або інших недоліків); стан конверта, у 
якому знаходився заповіт, а також відтворюється 
весь текст заповіту. Якщо неможливо визначити 

справжню волю заповідача, нотаріусом у 
протоколі відтворюється витлумачений 
спадкоємцями текст заповіту та відомості про 
досягнення (чи недосягнення) між спадкоємцями 
згоди щодо тлумачення тексту заповіту. У 
тексті протоколу відображається попередження 
нотаріусом свідків про відповідальність за 
шкоду, заподіяну ними внаслідок розголошення 
відомостей, що стали їм відомі у зв’язку з 
оголошенням секретного заповіту. У протоколі 
можуть бути зазначені й інші істотні обставини 
оголошення заповіту. Секретний заповіт після 
його оголошення залишається в нотаріуса. 
Якщо зацікавлена особа, належним чином 
повідомлена про день оголошення секретного 
заповіту, на оголошення не з’явилась, нотаріус 
оголошує зміст секретного заповіту тим особам, 
які з’явилися. У разі з’явлення зацікавленої 
особи після оголошення заповіту нотаріус 
ознайомлює її з протоколом оголошення 
секретного заповіту, про що робить відповідну 
відмітку, яка підписується також цією особою. 
Оригінал секретного заповіту може бути 
виданий нотаріусом лише на письмову вимогу 
суду. У такому випадку у справах нотаріуса 
залишається фотокопія цього заповіту. 

У разі одержання заяви про скасування 
секретного заповіту, справжність підпису на 
якій має бути нотаріально засвідчена, нотаріус 
повертає заповідачу підписаний ним конверт, 
у якому міститься секретний заповіт, та робить 
відмітку про скасування заповіту в реєстрі для 
реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній 
книзі обліку заповітів.

Якщо заповідач подасть примірник свідоцтва 
про прийняття на зберігання секретного 
заповіту, нотаріус проставляє на ньому відмітку 
про повернення конверта, в якому міститься 
секретний заповіт і долучає зазначене свідоцтво 
до заяви заповідача про скасування секретного 
заповіту.

Дмитро Валерійович Кривцов,
приватний нотаріус 

Вінницького міського нотаріального 
округу,

вул. Театральна, 40(38),
тел. 676987, +380674306441.
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ПРО БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА
І ЗАХИСТ ДИТИНИ

Життя людини є бурхливим та 
непередбачуваним. Люди одружуються, 
кохають одне одного, але через певний 
час вони можуть зрозуміти, що подальше 
спільне життя є неможливим. Тоді 
найкращим виходом стає розлучення. І 
якщо за період подружнього життя в їхній 
сім’ї не було дітей, то процес розлучення 
буде не таким болісним. Але коли в сім’ї 
діти, свідки безперервних сварок, -  це 
трагедія. Тому для уникнення суперечок 
між матір’ю та батьком про їхню любов 
до дитини та щоб не травмувати дитячу 
психіку, краще вирішувати ці проблеми 
згідно із законом.

Так, якщо мати та батько, які 
проживають окремо, не дійшли годи 
про те, з ким буде проживати дитина, то 
спір вирішує орган опіки та піклування 
або суд. Вони не можуть надати право 
на проживання дитини з тим із батьків, 
хто не має самостійного доходу, 
зловживає спиртним або наркотиками 
чи веде аморальний спосіб життя. Зате 
батьки мають перевагу над іншими 
особами щодо перебування із ними 
дитини, і лише суд може відмовити їм 
в цьому, але лише тоді, коли це буде 
суперечити інтересам дитини. До речі, 
мати та батько можуть бути позбавлені 
батьківських прав, якщо:

- вони не забрали дитину із 
пологового будинку;

- ухиляються від виховання або 
жорстоко поводяться із нею; 

- є хронічними алкоголіками чи 
наркоманами; вдаються до будь-яких 
видів експлуатації; 

- раніше були засуджені за умисний 
злочин проти дитини. 

Також особа, позбавлена 
батьківських прав, втрачає і немайнові 
права щодо дитини, права на пільги 
та державну допомогу, не може бути 
опікуном чи усиновлювачем та не може 
в майбутньому отримати майнові права, 
повязані із батьківством (діти не будуть 
зобов’язані їх утримувати).

Щодо права на звернення до суду 
про позбавлення батьківських прав, 
то це можуть зробити: один із батьків, 
опікун, орган опіки чи сама дитина, 
яка досягла 14-ти років. І ще, на мою 
думку, найголовніший у цьому переліку 
- навчальний або інший дитячий заклад, 
бо саме там дитина проводить більшу 
свого часу. До речі, дитина, яка була 
передана родичам чи органам опіки, 
зберігає за собою право на проживання 
у житловому приміщенні, де вона 
проживала, і може у будь-який час 
повернутись до нього.

Сподіваюсь, що у цій статті ви 
знайшли для себе відповіді на ті болючі 
питання, які, можливо, хвилювали 
вас. Але все ж таки краще попередити 
проблему, ніж потім вирішувати її. 
Тому вчіться не конфліктувати, бути 
уважними один до одного та вмійте 
вислуховувати і поважати думку своєї 
другої половинки. І тоді вам не потрібно 
буде думати про проблеми, повязані із 
розлученням.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС
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ПЕНСІЇ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
ВІСТІ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Збільшено вимоги до страхового стажу, за наявності якого особа набуває права на пенсію за 
віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону 1058. Так, для призначення 
пенсії за віком потрібно мати не менш як 15 років страхового стажу (ст.26); для призначення пенсії 
за І групою інвалідності, а також у період до 1 січня 2016 р. для призначення пенсії за ІI групою 
інвалідності залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією 
слід мати від одного року до 10 років страхового стажу (ст.32 та п.42 Прикінцевих положень Закону 
1058), а саме:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік; 
від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років.

Для призначення пенсії за ІІІ групою інвалідності та пенсій в разі втрати годувальника, а також 
починаючи з січня 2016 р. для призначення пенсії за II групою інвалідності на день звернення 
за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть 
годувальника), слід мати від одного року до 14 років страхового стажу (ст.32 і 36 та п.42 Прикінцевих 
положень Закону 1058), а саме:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, передбаченого 
ст.26 Закону 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного 
в абзаці першому ч.1 ст.26 названого Закону.

Надія Дідик,
заступник начальника управління

ПФУ у Вінницькому районі
14

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

Дільничні інспектори – це ті люди, які щодня 
змушені тримати руку на пульсі подій, бути у 
курсі життя кожної родини, знати деталі сімейних 
трагедій, характерів та стосунків. Дільничні 
інспектори міліції — це багаточисельна і 
відповідальна категорія працівників, які 
найбільше спілкуються з народом. Від їх 
злагодженої роботи залежить правопорядок в 
населених пунктах. Професійність дільничного 
інспектора міліції визначається з огляду на його 
вміння працювати з людьми, досвід і спеціальну 
підготовку в попередженні та розкритті злочинів 
і профілактиці правопорушень, рівнем довіри до 
нього населення. 

Справедливо оцінити значення роботи 
дільничних інспекторів можуть перш за все ті 
люди, які безпосередньо стикалися з їхньою 
роботою й отримали допомогу. Працівники міліції 
громадської безпеки завжди були уособленням 
органів внутрішніх справ в очах людей.

МІЛІЦІЯ ЗАСТЕРІГАЄ: ОБЕРЕЖНО — 
АФЕРИСТИ!

Впродовж минулого року почастішали 
випадки, коли жертвами злочинців стають 
самотні особи похилого віку, що відчинили 
зловмисникам двері власних помешкань . Так, 
83–річна бабуся і не підозрювала про наміри 
двох жінок, які представились працівниками 
соціальної служби та під приводом обміну 
нових грошових купюр на поношені зайшли 
до її помешкання, що по вулиці Некрасова. 
З довірою, літня жінка пройшла до іншої 

кімнати та дістала гроші. На кухні пенсіонерка 
та дві “соц працівниці” зайнялись обміном 
купюр, тим часом третя жінка, яка весь цей час 
ховалась за дверима, пройшла до тієї кімнати, 
де пенсіонерка зберігала свої кошти та забрала 
все, що там знаходилось, а саме — гроші в сумі 
1280 гривень. Після закінчення обміну купюр 
жінки, не поспішаючи, залишили помешкання 
пенсіонерки.

Другий випадок відбувся того ж дня за тією 
ж самою схемою. Жертвою шахрайок стала 
77–річна пенсіонерка з вулиці Грибоєдова. Сума 
заробітку шахрайок становила 300 гривень. По 
обох випадках порушено кримінальні справи за 
ст. 185 ч 3 ККУ.

З метою запобігання в подальшому випадків 
шахрайства в даний спосіб міліція звертається 
з проханням до громадян, особливо людей 
похилого віку, не довіряти незнайомим людям, 
не пускати незнайомців до своєї оселі, бути 
обачнішими та у випадку виявлення шахрайських 
дій одразу повідомляти міліцію, адже, як показує 
практика, виявити та затримати злодія легше по 
гарячих слідах.

УВАГА КОНКУРС!!!
З метою популяризації служби дільничних 

інспекторів міліції, ознайомлення громадськості 
з їхньою діяльністю, підвищення іміджу служби 
серед громадян, МВС України запровадило ряд 
заходів з організації та проведення конкурсу 
на кращий лист громадян про діяльність 
дільничних інспекторів міліції на тему: 
«Дякуємо за допомогу». Тематика листів має 
бути спрямованна на висвітлення прикладів 
професійних дій дільничних інспекторів міліції 
при виконанні службових обов’язків, надання 
реальної допомоги у вирішенні різноманітних 
проблем громадян. Листи мають містити 
відомості про авторів і дільничних інспекторів 
міліції, територіальний орган внутрішніх справ у 
якому працює дільничний. Матеріали на конкурс 
надсилати до 20 травня 2011 року у редакцію 
тижневика «Іменем Закону» за адресою м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика 22/2, з поміткою «На конкурс 
«Дякуємо за допомогу»»

Іван Заяц,
заступник начальника СДІМ 

Староміського РВ ВМУ

МВС ІНФОРМУЄ
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МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ У ВИРОЩУВАННІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
У наш час інтенсивних технологій 

вирощування сільськогосподарських 
культур мікробні препарати набувають 
все більшого значення в підвищенні 
родючості грунтів та захисту рослин 
і стають важливою складовою 
для екологічно чистої продукції. 
Мікроорганізми в грунті беруть участь як 
у розпаді, так і в синтезі гумусових сполук, 
підтримуючи таким чином рівновагу 
в системі. Вони утворюють біологічно 
активні речовини: вітаміни, амінокислоти, 
фітогормони, які активно впливають на 
найважливіші процеси життєдіяльності 
рослин. Біомаса мікроорганізмів — це 
набір біологічно важливих хімічних 
елементів для рослин і акумулятор 
енергії в біоценозах. Мікроорганізми 
захищають рослини від хвороб, завдяки 

утворенню антибіотичних речовин 
до фітопатогенних грибів та бактерій. 
Рослини виділяють в грунт різноманітні 
мінеральні та органічні сполуки, якими 
мікроорганізми живляться, регулюють 
кислотність грунту та рівень вологості в 
зоні коріння, тобто створюють сприятливі 

умови для розвитку мікроорганізмів.
Невміле використання людиною цих 

можливостей і призводить до втрати 
стійкості грунту, і тут в нагоді можуть 
стати мікробні біопрепарати вітчизняного 
виробництва.

Для знезараження насіннєвого 
матеріалу, збільшення енергії 
пророщування, збільшення кількості 
здорових проростків використовують 
біопрепарати Азотофіт та Фітоцид. При 
обробці насіння основна дія Азотофіту 
відводиться гормонам росту і вітамінам, 
макро- і мікроелементам, які саме і 
забезпечують покращення схожості 
рослин, мікрофлора грунту доповнюється 
азотофіксуючими бактеріями. Бактерії, 
які входять до складу препарату Фітоцид, 
здатні не тільки захищати рослини від 
різноманітних хвороб, але й активно 
мобілізувати фосфор, азот та інші макро- 
і мікроелементи.

Для запобігання розтріскування 
плодів кісточкових дерев, стручків 
бобових культур, ріпаку під час дозрівання 
і збирання урожаю рекомендовано 
проводити обробіток препаратом 
Липосам, який має унікальні липкогенні 
властивості.

Таким чином, використання 
біопрепаратів з комплексом необхідних 
агрономічних заходів дає можливість 
отримувати якісну, вільну від хімікатів 
рослинну продукцію, збільшувати врожаї, 
покращувати смакові якості та зниження 
вмісту нітратів.

Марія Марковська,
провідний спеціаліст інспекції

захисту рослин Вінницького району.
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ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
Моя сестра — інвалід першої групи, я 

її доглядаю. Нещодавно у неї помер чоловік, 
з яким вона перебувала у шлюбі, хоча вже  
давно не жили разом. Після його смерті 
залишився будинок і земельна ділянка, на 
які він склав заповіт на свого родича. Чи має 
право моя сестра на частину спадщини?

(Кравець В.М., с.Якушинці)

Ваша сестра має право на обов’язкову частку 
в спадщині, незалежно від наявності заповіту. 
Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти 
спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та 
непрацездатні батьки спадкують, незалежно 
від змісту заповіту, половину частки, яка б 
належала кожному з них у разі спадкування за 
законом (обов’язкова частка). Інваліди І, ІІ, ІІІ 
груп є непрацездатними. Обов’язкова частка 
виділяється у тому разі, якщо порушуються 
права такого спадкоємця: він не зазначений 
у заповіті або йому заповідана частка, що є 
меншою від обов’язкової.

Право на отримання обов’язкової частки 
не може бути поставлене в залежність від 
згоди інших спадкоємців. Однак, якщо інші 
спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва 
про право на спадщину на обов’язкову частку, 
з відповідним позовом вони мають право 
звернутися до суду.

Я — літня хвора людина, живу у 
віддаленому селі. Хочу зробити заповіт на 
мою сусідку, яка за мною доглядає. Чи можу 
я зробити заповіт у сільській раді?

 (Бабій С.С., с. Кордишівка)
В населених пунктах, де немає нотаріусів, 

посадові особи виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад посвідчують 
заповіти та довіреності, засвідчують вірність 
копій документів і виписок з них, засвідчують 
справжність підпису на документах, а у 
населених пунктах, де немає державних 
нотаріусів, посадові особи  виконавчих 
комітетів сільських, селищних, міських 
рад також вживають заходів щодо охорони 
спадкового майна та накладають і знімають 
заборону відчуження жилого будинку, 

квартири, дачі, садового будинку, гаража, 
земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

Відомості про заповіти підлягають 
обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі.

Три роки живу без паспорта, оскільки 
втратив його. Чи передбачено законом 
якусь відповідальність за проживання без 
паспорта?

(Сас О.О., смт Стрижавка)

Проживання громадян без паспорта та без 
реєстрації тягне за собою попередження або 
штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Те саме передбачено й за 
недбале зберігання паспорта, що спричинило 
його втрату, а також за допущення громадянами 
проживання у займаних ними житлових 
приміщеннях осіб без паспортів чи реєстрації.

Якщо посадова особа підприємства, 
установи, організації прийняла на 
роботу громадянина без паспорта, вона 
буде оштрафована на суму від 1 до 3 
неоподатковуваних мінімумів громадян.

 Те саме порушення, допущене посадовою 
особою після застосування до неї протягом 
року заходу адміністративного  стягнення 
за такі дії, тягне за собою штраф від 10 до 
14 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

У яких випадках до працівника може бути 
застосовано дисциплінарне стягнення?

(Волинець І.С., смт Вороновиця)

За порушення трудової дисципліни 
передбачено лише один із двох заходів 
дисциплінарного стягнення – догана або 
звільнення. Дисциплінарні стягнення 
застосовуються органом, якому надано 
переважне право на прийняття на роботу 
працівника. Особи, які займають виборні 
посади, можуть бути звільнені тільки за 
рішенням органу, який їх обрав, і лише на 
підставах, передбачених законодавством.

Дисциплінарне стягнення застосовується 
власником або уповноваженим ним органом 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ”

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 

ОГОЛОШУЄ 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.uaу у
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безпосередньо за виявленням проступку, але 
не пізніше місяця з дня його виявлення, не 
рахуючи часу звільнення працівника від роботи 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 
перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути 
накладене  пізніше 6 місяців з дня вчинення 
проступку. До застосування цього заходу 
впливу за порушення трудової дисципліни 
власник або уповноважений орган повинен 
зажадати від порушника трудової дисципліни 
письмові пояснення.

Обираючи вид стягнення, власник 
або уповноважений ним орган повинен 
враховувати ступінь тяжкості вчиненого 
проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, 
за яких вчинено проступок, і попередню 
роботу працівника. Працівник має право 
оскаржити дисциплінарне стягнення у порядку, 
встановленому законодавством.

Я узяла відпустку повної тривалості, а 
звільнилася з підприємства ще до закінчення 
робочого року. Керівництво поставило мене 
перед фактом, що відрахує із зарплати зайву 

суму. Чи законно це?
(Новікова О.О., смт Вороновиця)

Для покриття заборгованості працівника 
власник (уповноважений ним орган) проводить 
відрахування із зарплати за дні відпустки, 
наданої в рахунок невідпрацьованої частини 
робочого року.

Розраховуючись з працівником при 
звільненні, обчислюють сума відпускних, яку 
було нараховано за дні невідпрацьованого 
ним періоду. Далі обчислюють зарплату за 
відпрацьовані в поточному місяці дні та 
віднімають від неї суму зайвих відпускних. З 
отриманої суми стягують податок з доходів та 
соціальні внески. Якщо ж заробітку за поточний 
період не вистачає для компенсації виплачених 
наперед коштів, то працівник повинен внести 
відповідну суму до каси підприємства. У 
разі відмови це зробити роботодавець може 
звернутися до суду.

Ірина Лісовенко,
провідний спеціалістВінницького

районного управління юстиції
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Не можу примиритись із тим, що люди 
носять у своїх клітинах ВІЛ! Дуже хотіла, 
щоб слова, що ви прочитаєте зараз, не були 
для вас пустим звуком, а були словами 
життя, що ідуть від серця до серця.

Відтоді, як було відкрито ВІЛ, минуло 
майже 30 років. За цей час епідемія ВІЛ/
Сніду охопила усю планету.

В останні роки на мапі Світу з’явились 
гарячі точки епідемії: Індія, країни Східної 
Європи і Центральної Азії. На превеликий 
жаль, Україна належить до країн «нової 
хвилі», які найбільше потерпають від 
епідемії.

За оцінками експертів, в Україні 
інфіковано 1,63% дорослого населення. 
Ця цифра означає, що епідемія набирає 
загрозливих масштабів. Занепокоєння 
викликає той факт, що ВІЛ –інфекція 
виходить за межі уразливих груп населення 
і швидкими темпами поширюється 
статевим шляхом.

Особливо критичною на  сьогоднішній 
день стала проблема молоді та СНІДу. І 
якщо раніше ВІЛ-інфекція асоціювалася 
з вживанням ін’єкційних наркотиків і 
представниками секс-бізнесу, то сучасне 
«обличчя» ВІЛ/Сніду – це переважно 
обличчя соціально благополучної молоді. 
Але чому? Відповідь проста: саме ця 
верства населення найбільше піддається 
на різноманітні спокуси. Саме бажання у 
ранньому віці скуштувати «заборонений 
плід» найчастіше стає причиною 
зараження ВІЛ.  Спробувати наркотики, 
дістати сексуальне задоволення будь-якою 
ціною. А наслідки? Про наслідки, роблячи 
непотрібні вчинки, не задумується ніхто. 
Схоплюються лише тоді, коли пізно.

Адже більшість людей з ВІЛ 
почуваються цілком здоровими. Зазвичай 

вони навіть не підозрюють, що мають 
ВІЛ. Так званий «період вікна», тобто 
безсиптомний період, може тривати 
протягом 10 років. У той час, як хвороба 
невгамовно вбиває наш імунітет, ми навіть 
не здогадуємось, що заражені…

Якщо ви почуваєтесь здоровими, 
єдиний спосіб перевірити, чи ви не заражені, 
зробити ВІЛ-тест. Завчасне тестування 
є дуже важливим. Воно допоможе ВІЛ-
інфікованому отримати потрібне лікування 
в період, коли можна побороти ВІЛ і 
попередити появу можливих інфекцій.

Сучасні ліки не виліковують СНІД, 
але вони попереджають його розвиток, 
зупиняють поширення  вірусу в тілі 
людини, а це, в свою чергу, не дозволяє 
вірусу нищити імунну систему.

Але якими би ефективними не були ліки, 
вони не виліковують СНІДу. Вони можуть 
залікувати, призупинити поширення, але 
не вилікувати… На долю нашого покоління 
випало серйозне випробування – створити 
сім’ю і виховати здорових дітей в умовах 
епідемії ВІЛ/СНІДу.

Попередні покоління людства не знали 
подібних загроз. Але те, що найбільше 
цінувалось у ті часи – дошлюбна 
цнотливість і подружня вірність, – 
допоможе і нам. Адже це найкращий захист 
від ВІЛ. Як і золоте правило моральності: 
«Стався до інших так, як ти хочеш, щоб 
вони ставились до тебе». Воно дасть сили 
протидіяти дискримінації і підтримувати 
людей, які цього потребують. І лише від 
нас залежить, бути здоровими чи піддатись 
на спокуси. «Бути, чи не бути» усьому роду 
людському…

Мирослава Власова,
учениця 11- Б ЗОШ №2

смт Муровані Курилівці, Вінницька обл.

ВІДЗНАЧЕНО В СІЧНІ НА КОНКУРСІ:

МОЛОДЬ І СНІД
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Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

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

до автомобілів (ремкомплект)

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

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

1

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

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

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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Виготовлення номерних знаків
взамін втрачених
та пошкоджених

тел.: (098) 691-84-03

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
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ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

2
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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

АВТОСЕРВІС. СТО

3

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”

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”

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 розрахкнок.

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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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
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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

ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА

4

ТАКСІ. ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5

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

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

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
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Перевезення по місту, області, країні.
Вантажопідйомність - 2 тонни.

Розміри: 1,90х1,50х2,90.
В кабіні водія 5 пасажирських міст.

тел.: (0432) 50-42-81
моб.: (067) 960-89-26
Володимир

Перевезення по місту, області, країні.
Працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + ПДВ

моб.: (097) 939-24-24
моб.: (093) 909-54-45

ÅÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6

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

від 20 до 40 тонн.

вул. Гонти, 92
моб.: (067) 366-73-88

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

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.

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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Плитка тротуарна та фасадна,
поребрики, дашки,

з/б огорожі нового покоління,
вироби з бетону

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

“ÁÅÒÎÍ-ËÂ”
ÍÀÉØÈÐØÀ 

ÃÀÌÀ ÊÎËÜÎÐ²Â

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”

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.

ПЛІНТУС.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
вул. Чорновола, 14
т./ф.: (0432) 55-43-43

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”
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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

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”

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

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

8

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. БЕНЗОТЕХНІКА

9
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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

БУДІВЕЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

10

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
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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

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”

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

ОПАЛЕННЯ. ГАЗИФІКАЦІЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

11

ÏÏ «ÁÅÐÅÒÒÀ-ÏÎÄ²ËËß»

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 Ä²Ì

ПРОДАЄТЬСЯ УСТАНОВКА ДУ-15
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

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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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

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

та кондиціонування повітря

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

ÒÎÂ
“ÖÈÊËÎÍ”

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

туючі, фітинги. ОПТОВІ ЦІНИ.
ЗНИЖКИ МОНТАЖНИМ БРИГАДАМ.

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

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”

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

Водопостачання, каналізація.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.

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

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

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

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

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
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

12

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”

 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

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

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

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

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

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

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

13

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

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

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

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

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

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

вання. Оптова та роздрібна торгівля

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

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

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

Металопластикові вікна, двері, балкони. 
Енергозберігаючі склопакети.

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

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

ÏÏ
“ÊÀÉÐÎÑ 777”

Виготовлення та встановлення
металопластикових конструкцій.

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

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

Металопластикові вікна,
двері, москітні сітки, підвіконня,

зливи, штори-жалюзі.
Сайдинг. Скло в асортименті

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

ÏÎÁÓÒÎÂÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

“Ì²ËÀ”

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

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

Залиште свої проблеми
за нашими вікнами

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

СКЛО. ДЗЕРКАЛА

14

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

15

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

Граніт, бетон,
мармурова крихта.

Високопрофесійне оформлення.
Доставка. Встановлення

моб.: (098) 210-61-30
моб.: (097) 239-05-53 ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ

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

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

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

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

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕÍ²×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. КАБЕЛЬНА ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

17

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

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

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

ÏÏ
“ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÖÑÅÐÂ²Ñ”

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

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

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

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

ÒÎÂ
“²ÒÖ “ÅÍÅÐÃÎÎÁË²Ê”
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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

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”

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”

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

19

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

РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

18

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

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”

42

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

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.: (067) 286-44-78
e-mail: rokada1@mail.ru

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×ÅÅÅ Ê Î
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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”

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. АВТОМАТИКА

20

ВТОРИННА СИРОВИНА

21

Оптова та роздрібна торгівля металопрокатом.
Сітка рябиця, канілірована. Сталі машинобудівної 
групи. Виготовлення металевих виробів для різних 
галузей господарства. Продаж металообробних 

верстатів. Зварювання аргоном.

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

ÌÅÒÀËÎÁÀÇÀ
ÍÀ ÂÈØÅÍÜÖ²

44

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

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

САЛОНИ МЕБЛІВ. МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

22

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

торгівельне обладнання.
Виїзд дизайнера безкоштовний!

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

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

Широкий вибір,
в наявності та на замовлення!!!

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

“ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ”ÌÅÁË² ÁÎÑÒÎÍ

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ âiä 2000ãðí.
ÊÓÕÍI

Меблі
за індивідуальними

проектами

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

ÔÎÏ
Ë²ÑÎÂÑÜÊÈÉ Â.Ñ.

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

46

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”

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

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

“ÌÅÁË² ÌÀÍ²ß”
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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 МЕБЛІВ. ФУРНІТУРА

23

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

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”

48

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

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”

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

24

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”



49

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

50

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

РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ. ТЕКСТИЛЬ

25
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СПОРТИВНІ ТОВАРИ

26

52

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

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”

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. РАМКИ

27
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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

ПОСУД

28

НАСІННЯ. ДОБРИВА. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

29

ПАКЕТИ ТА ПОСУД
від виробника

ГУРТ ТА РОЗДРІБ

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

54

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

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”

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

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

“ÇÎËÎÒÈÉ ÊÀÐÀÑÜ”

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

30

МИСЛИВСЬКА ЗБРОЯ.
Ножі. Спорядження. Біноклі.
Засоби самозахисту. Сейфи

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

31

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

33

МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

32

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

56

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

34

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”

ПРОДАМ МЕД:
ГРЕЧАНИЙ, ЛИПОВИЙ,

РІЗНОТРАВНИЙ.

моб.: (098) 978-21-38
моб.: (098) 089-26-86ÌÅÄ

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
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НАВЧАННЯ. СТУДІЇ ТАНЦІВ

35

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”Ö

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”

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”

58

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

ªäèíà â Â³ííèö³ æ³íêà-³íñòðóêòîð

АВТОШКОЛИ

36
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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

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

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”

РОБОТА

37

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

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

39

БАНКИ

38

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

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”
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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”

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ
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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) 57-07-40
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”
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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
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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×

62

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

НОТАРІУСИ
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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) 65-68-24

ÍÎÒÀÐ²ÓÑ
ÁÅÇÏÀËÞÊ Ë.Ñ.

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

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

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

сб., нд. - вихідні

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß.

ÀÄÂÎÊÀÒÈ
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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

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

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.

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ
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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. 
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×
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ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ
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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”

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”

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
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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”

ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні
та за кордон - Єгипет, ОАЕ,

Індія, Тайланд. Автобусні та авіатури
до Європи, Домінікани.

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ 
ÀÃÅÍÖ²ß 

² ÁÞÐÎ
ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â
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АТЕЛЬЄ
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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”

ПРОКАТ ТА ПОШИВ НОВОРІЧНИХ ТА КАРНАВАЛЬ-
НИХ КОСТЮМІВ. 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.

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

ÀÒÅËÜªÀÒÅËÜª
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РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
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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.

вул. Коцюбинського, 27/1

тел.: (0432) 69-24-55
моб.: (067) 507-54-13

ÒÅÕÍÎËÞÊÑ-
ÑÅÐÂ²Ñ

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

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

ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ. КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

46

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

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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КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

49

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

ІНТЕРНЕТ. WEB-ДИЗАЙН

48
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ПОБУТОВА ТЕХНІКА

50

Різноманітні електронні ваги.
Послуги з впровадження, гарантійного та 

сервісного обслуговування.
Модернізація механічних автомобільних 

ваг в електронні.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²

ÂÀÃÈ

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

ЧОРНИЛА. КАРТРИДЖІ.
КОМПЛЕКТУЮЧІ.

НОУТБУКИ.

пр. Коцюбинського, 11
(“Будинок одягу”)
моб.: (097) 251-59-80
моб.: (093) 148-32-46
e-mail: kicya25062007@rambler.ru

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ 
ÄËß ÂÑ²Õ
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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

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

цифровий друк, фотостудія.
Кольорові візитки від 50 грн.

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

ÔÎÏ Ñ²ËÀÃ²Í Î.Â.

Зовнішня реклама. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ. РЕКЛАМА. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА

51

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”

Найбільший вибір техніки
за найнижчими цінами.

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Працюємо без вихідних

вул. Фрунзе, 4,
склад “ТЕХНІКА”
моб.: (097) 555-00-66
моб.: (067) 432-16-56
e-mail: genseca@mail.ru

ÑÊËÀÄ 
ÏÎÁÓÒÎÂÎ¯ 

ÒÅÕÍ²ÊÈ
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
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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

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
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Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 210грн. - 1000шт.,

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

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16ÏÎË²ÃÐÀÔ²×Í²
ÏÎÑËÓÃÈ
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ПАПІР. КНИГИ

54

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

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

52

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

ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПИ

53
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА

56

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ

55
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Весільне фото.
Альбоми. Віньєтки. Сімейне фото.

Портрет. Реклама

тел.: (0432) 69-59-70
моб.: (097) 346-06-08
моб.: (063) 621-21-73

ÔÎÒÎÃÐÀÔ

Профессиональная фото-видеосъёмка. 
Качественно, оригинально, стильно.

Гибкие цены.
Индивидуальный подход к заказчику

ФОТО (063) 337-59-93 
Руслан

ВИДЕО (063) 828-63-69 
Роман

ÔÎÒÎ
ÂÈÄÅÎÑÚ¨ÌÊÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈÉ

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

76
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ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ДИЗАЙН. КВІТИ

58

Живі квіти. Штучні квіти. Вазони та аксесуари. 
Сувеніри та листівки. Доставка по місту.
Розрахунок готівковий та безготівковий.
Виготовляємо: весільні, святкові букети,

корзини. Без вихідних з 700 до 2000

вул. 50-річчя Перемоги, 4
(біля БК “ЗОРЯ”)
моб.: (096) 363-94-04

“ÊÂ²ÒÈ
Ç ËÞÁÎÂ’Þ”

Продаж, виробництво та ремонт
ювелірних виробів.

Ми працюємо для Вас 20 років!

вул. Талаліхіна, 3
пров. Станіславського, 19 
(ТЦ “Гаманець”)
тел.: (0432) 26-91-02

ÞÂÅË²ÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

“Ä²ÀÌÀÍÒ-Ë”

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

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

59

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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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА

60

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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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ

61
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

62

САЛОНИ КРАСИ. ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА
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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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РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ЇДАЛЬНІ 

64
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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.: (093) 131-00-11

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ

“ÌÅÐÊÓÐ²É”

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

88

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



89

ÄÎÂIÄÍÈÊ

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

ПІЦЕРІЇ. КОНДИТЕРСЬКІ
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www.terramare.vn.ua



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

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

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

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

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

САУНИ. ЛАЗНІ

67

ГОТЕЛІ

66
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Лікування дорослих та дітей.
Протезування сучасними матеріалами.
Хірургічна стоматологія. Безкоштовні 

консультації. Гарантійне обслуговування.

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß

“Ê²ÑÌÅÒ”

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

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

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

ÌÅÄÈ×ÍÎ-
ÎÇÄÎÐÎÂ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ 

“ÎË²ÌÏ”

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

68

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×

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.

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

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

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА

70

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”

НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА

69

Розповість про минуле і сьогодення; передбачить 
майбутнє по картам, руці, рисах обличчя і фотогра-
фії; зніме навроки та зглаз; унеможливить невдачі в 

бізнесі; з’єднає долі; усуне проблеми в родині;
зніме вінець безшлюбності; ставить захист.

тел.: (0432) 57-71-18
моб.: (097) 635-28-28

ÏÐÎÂÈÄÈÖß
ÍÅËß ÑÅÐÃ²¯ÂÍÀ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ òåë.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ, ВЗУТТЯ
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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

РОЗВИТОК ДІТЕЙ
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Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ë²ÊÀÐÍß

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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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



ІГРАШКИ
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ÄÎÂIÄÍÈÊ

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






