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   Ну и какое же новоселье без праздничного настро-
ения! Создать эту атмосферу удалось благодаря удачно 
подобранной шоу-программе.

После оригинальных позывных, «выданных» фее-
рическими шоу-барабанщиками Rhythmmen из Киева, 
на сцену вышел ведущий вечера - Ванчо Грозный.

И на этот раз его конферанс изобиловал оригиналь-
ными шутками и прибаутками. После торжественного 
перерезания ленточки и вручения сертификата паном 
Я. Птачеком директору автоцентра С.Римкину состоя-
лась презентация автомобилей. Хочется отметить, что 
этот момент запомнился своими оригинальными спец-
эффектами. Все тот же неугомонный В.Грозный не пе-
реставал информировать собравшихся о достоинствах 
и преимуществах новых французских автокрасавцев.

 После второго выступления шоу-барабанщиков 

Ян Птачек Ирина Гон Валерий
Коровий

Сергей
Римкин 

Представитель 
правления  АТ 

«Рено Украина»

«Мы и далее будем укреплять позиции 
Renault на Виннитчине. Запуск новых мо-
делей подчеркивает стремление  нашего 
бренда серьезно обосноваться в Украине. 
Немаловажным вопросом для нас является 
также и обеспечение качества обслужива-
ния клиентов как в области продаж, так и 
по послепродажному обслуживанию…»

«Главной стратегией Renault  в Укра-
ине является качественное развитие сети, 
в соответствии с высокими требованиями 
производителя.»

«В этом светлом просторном авто-
салоне, где представлена вся линейка 
автомобилей  Renault, клиент сможет  про-
тестировать автомобиль, воспользовавшись 
услугой тест-драйв. В зоне ожидания для 
клиентов созданы комфортные условия…»

Директор по 
продажам 

и  развитию 
дилерской 

сети АТ «Рено 
Украина»

Зам. мэра
 г. Винницы

Генеральный
директор

Автоцентра

Rhythmmen , состоялся розыгрыш призов и подарков от 
Renault.

Кульминацией торжеств стало выступление «Не-
Ангелов». Фанаты этой группы имели возможность не 
только насладиться прекрасными вокальными данными 
поп-див, но и сфотографироваться с ними на память. За-
кончилась автофеерия грандиозным салютом, и не менее 
впечатляющей барабанной дробью все тех же киевских 
музыкантов 

 Уважаемые «Фаворитовцы»!
 С новосельем, Вас! Пусть из года в год

множатся  ряды Ваших клиентов.
Процветания и дальнейших успехов!
С уважением - редакция журнала Autohouse.
	 	 Текст:	Сергей	Оваким
	 	 Фото:	Виктор	Бондарь

Программа вечера была насыщенна выступления барабанщиков 
Rhythmmen и группы «НеАнгелы». Закончилась автофеерия салютом!

Этот концептуаль-
ный салон «Фаво-

рит Авто Винница», 
по мнению  специ-
алистов, отвечает 

последним тре-
бованиям бренда 

Renault и мировым 
стандартам, как в 
оформлении, гра-
мотной организа-

ции рабочих мест в 
торговом зале, так 

и качественном 
обслуживании.

«Открытие нового концептуального 
автоцентра « Фаворит Авто Винница» явля-
ется важным событием для Винницы. Это, 
в первую очередь, будет способствовать 
развитию инфраструктуры. Появятся новые 
рабочие места. Увеличатся налоговые по-
ступления в бюджет города…»

1 августа 2013 года этот всемирно извест-
ный французский автопроизводитель пе-
реехал в новый, прекрасный «прозорий» 
офис, по ул. Свердлова, 89.

   Этот концептуальный салон «Фаворит Авто 
Винница», по мнению  специалистов, отвечает по-
следним требованиям бренда Renault и мировым 
стандартам как в оформлении, грамотной организа-
ции рабочих мест в торговом зале, так и высококласс-
ным сервисом.

   Открытие автоцентра Renault дает возможность 
нашим клиентам получить качественное обслужи-
вание по продажам и сервису. Общая его площадь - 
около 1400 кв.м.. Что касается модельного ряда, то 
он представлен полностью ( среди них и такие ныне 
популярные модели, как: Renault Logan, Sandero, 

Sandero Stepway, Duster, Fluence и другие.). По слу-
чаю открытия салона  были представлены два но-
вых универсала Renault: Dokker u Lodgy. Это стало 
кульминацией праздника и приятной неожиданно-
стью для многочисленных посетителей.

  Каждый автосалон имеет свою визитную 
карточку. Если уж вкратце, то основными направ-
лениями деятельности нового винницкого автоса-
лона являются продажа автомобилей, а также их 
высокопрофессиональное техническое и сервисное 
обслуживание. Сервисная станция «Фаворит Авто 
Винницы» оснащена современной ремонтно - диа-
гностичной базой. На территории сервисной зоны 
расположены 5 подъемников и 8 постов обслужива-
ния, оснащенных современным высокотехнологич-
ным оборудованием.

Открытие нового автосалона  
RENAULT в г.Виннице.
 Автомобили чем-то напоминают людей. Кто-то из них носит благозвучное имя, кто-то 
обладает богатой родословной. А у моделей марки Renault – имеется и имя, и родословная.

По случаю от-
крытия салона  
были представ-
лены два новых 
универсала 
Renault: Dokker u 
Lodgy
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Статистика SIA’2013:

- Общая площадь экспозиции – 23 тыс.кв.м.

- Участники – 376 компаний из 21 страны.

- «Хрустальное колесо» вручено Hyundai Santa Fe Grand.

- Дипломы и ценные призы от организаторов: Chevrolet Tracker;  
  Geely Emgrand 8, Geely MK New; KIA Quoris; Opel Cascada;       
  SsangYong Rexton W; «Газель NEXT»; ZAZ Vida Pick-Up.

- 22-й Киевский международный автосалон SIA’2014 состоится в      
  Киеве с 28 мая по 1 июня 2014 года.

Экспозиция GeelyЭкспозиция Тюнинг
Презентация Kia Quoris

Электромобиль Mitsubishi i-MiEVChevrolet Camaro RS

В передверии летних отпусков корреспонденты журнала “Autohouse” имели возможность посетить ХХІ Международный автосалон 
SIA’2013. Он проходил с 29 мая по 2 июня в Киеве, на левом берегу величавого Днепра. 

Организаторы автовыставки: Ассоци-
ация автопроизводителей Украины 
«Укравтопром», компании «Премьер 

Экспо» (Украина) и ITE Group Plc (Велико-
британия) приложили максимум усилий для 
того, чтобы это красочное автобиенале про-
шло на высоком уровне.

376 компаний из 21 страны мира, среди 
которых Германия, Дания, Индия, Иран, Ита-
лия, Китай, Литва, Польша, Россия, Турция, 
Украина разместили свои стенды в 3 пави-
льонах МВЦ. Не менее был внушителен и 
список фирм. На суд строгого жюри и много-
численных посетителей были выставлены ав-
томобильные бренды от  Mercedes, Hyundai, 
KIA, MG, Opel, Chevrolet, Chery, SsangYong, 
Geely, Saipa, ZAZ, ГАЗ и др.

Наивысшую автомобильную награду 
– «Хрустальное колесо» - получила новин-
ка японских дизайнеров – Hundai Santa Fe. 
Не менее эффектно выглядел и новый КІА 
Quoris – строгий корейский люкс. Правда, 
в этом году КІА уступил лавры победителя. 
Хотя в минувшем, 2012 году, один из соро-
дичей KIA C’eed смог оказаться на вершине 
славы.

Не уступал лидеру и обворожительный 
длинный кабриолет темно-вишневого цвета 
Opel Cascada, который пожаловал к нам впер-
вые, хотя за границей этот «немец» уже успел 
«засветиться».

Заодно с многочисленными автофанами 
мы можем заявить, что Киевский  салон в ко-
торый раз порадовал своими автоновинками, 
зарядив, к тому же, массой позитивной энер-
гии. Надолго запомнятся и показательные 
выступления мотоциклистов стант-райдеров, 
мастерство автомобильного дрифтинга, кар-
тинг-драйвинга, параллельного слалома, шоу 
Time Attack. Выяснилось также, что SIA’2013 
– прекрасное место отдыха для любителей 
экстремального спорта. Устроители этого не-
забываемого автошоу и Ready To Race смогли 
превратить автовыставку в настоящий  празд-
ник автолюбителей.

Если и Вы не представляете свою жизнь 
без авто, тогда Киевская автофиеста с ко-
роткой, но запоминающейся аббревиатурой 
«SIA’» – именно тот бальзам, по которому 
страдает Ваша неуемная автодуша!

Текст: Алла Горобец
Фото: Виктор Бондарь

Группа ГАЗ представила новый модельный ряд автомобилей

Nissan GTR Экспозиция Opel

Экспозиция Smart Экспозиция Mercedes-Benz

376 компаний из 21 страны мира, среди которых Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, 
Китай, Литва, Польша, Россия, Турция, Украина разместили свои стенды в 3 павильонах.

Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ AutohouseAutohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59

/7АВТОШОУ6/ АВТОШОУ



/9АВТОДОЗВІЛЛЯ 8/ АВТОДОЗВІЛЛЯ 

Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ Autohouse

Автомобілі, які взяли участь у зма-
ганнях, були поділені на такі класи:
- перегін А: автомобілі спортивних класів,
   виготовлені до 1946 р.;
- перегін В: автомобілі неспортивних класів,
   виготовлені до 1946 р.;
- перегін С: автомобілі неспортивних класів,
   виготовлені після 1946 р.;
- перегін D: автомобілі  спортивних класів,
  виготовлені після 1946 р.;
- перегін E: Запорожець ЗАЗ-965;
- перегін F: вільний.

Перегони відбувалися зі швидкістю 30 
– 50 км/год. За порушення правил змагань 
учасникам були нараховані карні секунди. У 
вільний від змагань час автомобілі знаходи-
лися у закритому парку. Але й тут усе суворо: 
учасники, які запізнилися до парку більше, 
ніж на 10 хвилин, виключалися зі змагань. 

Цього року перемогу у «Леополісі» 
дістало польське подружжя Іремеуша та 
Дороти Осовскі, проїхавши старовинним 
Львовом у ретро автомобілі Rosengart 1938 
року випуску. Віце-чемпіонами стала под-
ружня пара Міхал і Анна Дзеньо із Польщі 
на «Аеро-3000». Михайло Прудніков з 
Дніпропетровська на BMW 1948 року 
одержав бронзу. Окремо нагороджували 
переможців змагань на «ЗАЗ-965». Пер-
ше місце вибороли львів’яни Андрій Шев-
ченко та Назар Бідник. Срібло дісталося 
Володимирові та Северину Янкевичам теж зі 
Львова. На третьому місці опинилися Сергій 
та Анна Тищенко із Запоріжжя.

Львів’яни та гості міста мали змогу на-
солодитися яскравим видовищем, у якому 
був задіяний увесь історичний центр Льво-
ва. Символом фестивалю став розмальова-
ний автомобіль Chevrolet Belleir 1956 року, 
що красувався перед Оперним театром. Це 
автомобільне свято - особливе, адже такі 
раритетні машини зараз не побачиш отак 
просто неба. Головна мета автофестивалю – 
повернути хоча б частинку історії, вдихнути 
повітря, яким дихали майже століття тому. І, 
дивлячись на радісні обличчя учасників та 
глядачів, ми побачили, що ніхто не залишив-
ся байдужим, а отже, мету досягнуто. 

Перегін С: автомобілі неспортивних

 класів, виготовлені після 1946 р.

Перегін В: автомобілі неспортивних класів, виготовлені до 1946 р.

Колоритний учасник автоперегонів
 Leopolis 2013 

Fiat 508 S (1937)

Головна мета автофестивалю – 
повернути хоча б частинку історії, 

вдихнути повітря, яким дихали майже 
століття тому.

Кільцеві перегони на львівському 
трикутнику проводяться вже 83 роки  

Вже вкотре славетне місто Лева стало осередком автомобільної феєрії серед старовинних автомобілів. 20 – 23 
червня 2013 року у самісінькому центрі Львова представники журналу «Autohouse» спостерігали за автосвятом, 
організованим громадською організацією «Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ-КОЗАК», захоплювались теплотою і енергетикою 
давніх «металевих друзів».

«Леополіс Гран Прі» - це автомобільні пе-
регони вулицями історичного Львова. Впер-
ше такі кільцеві перегони у Львові старту-
вали 30 вересня 1930 року, які дістали назву 
«Львівський трикутник» через цікаву форму 
траси (трикутник, у якого трішки зрізані 
кути). Львівські перегони стартували за зраз-
ком кільцевих перегонів у Монако, відкритих 
роком раніше. За спогадами учасників, 
Львівським перегонам не було рівних в 
Україні та Польщі. Згодом, у Львівському 
«Леополісі» взяли участь представники з по-
над десяти країн Європи, але в ході історії, 
після Другої світової війни, «Леополіс Гран 
Прі» став сторінкою минулого аж до 2011 
року.

Традиційно «Леополіс Гран Прі» про-
водиться у формі змагання. Спочатку ек-
сперти оцінюють технічний стан Його 
Величності Автомобіля,  зовнішній ви-
гляд відповідно до часу випуску, а потім 
автомобілі проявляють свою майстерність 
у автоперегонах дистанцією у 6 кіл (понад 
18 км) славнозвісним «Львівським трикут-
ником». Завершувалися змагання конкур-
сом автомобільної моди. І все це супровод-
жувалося виступами рок-гуртів, дружніми 
зустрічами та по-домашньому святковою ат-
мосферою. Взяти участь у «Леополісі» може 
кожен, хто дотримається усіх вимог, вста-
новлених Регламентом фестивалю та І етапу 
Кубку України для історичних автомобілів.

Бондар Віктор - 
фотограф нашо-
го журналу був 
очевидцем на 
Leopolis 2013.
Фото на згадку
біля наймен-
шого серійного 
автомобіля у світі 
Peel 50

СХЕМА ГРАНД ПАВІЛЬЙОНУ

На сцені Гранд павільйону почесне місце 
зайняли рідкісні автоекземпляри 

Jaguar E-type - почесний 

гість ретро виставки

Виставка Volkswagen BeetleBrush Runabout(1911)Відвідувачі Гранд павільйону

Всі бажаючі мали можливість оглядати та 

залишити собі на згадку фото біля ретро

автомобілей  

На Leopolis 2013 з’їхалися гості
 зі всієї України
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Цього року шлях від Пекіна до Пари-
жа, що пролягав через вісім країн: Китай, 
Монголію, Росію, Україну, Словаччину, 
Австрію, Швейцарію та Францію, пройш-
ли автомобілі з 1913 по 1982 рік випу-
ску. Українці були в захваті від побаче-
ного. Автомобілі, виготовлені на початку 
минулого століття, вражали дивовижною 
конструкцією. А ще вони особливі вишука-
ним дизайном та стилем. Люди радо вітали 
96 екіпажів, що вперше проходили до Пари-
жа вуличками Львова. Звідусіль іскрилися 
спалахи фотокамер, аби увіковічнити цю не-
повторну мить.

Найбільше запам’ятався 100-річний 
ювіляр із Австралії Ford Model T, який по-
дарував невимовну радість усім глядачам. 

Автомобіль оточили атмосферою люб’язності 
та захоплення. Не залишився без уваги і най-
молодший учасник – французький Renault 4, 
якому цьогоріч виповнився 31 рік. 

Ми вдячні організаторам автопробігу за 
незабутнє свято, адже навіть люди, які раніше 
не цікавились автомобілями ретро темати-
ки, були вражені цим блискавичним шоу. В 
атмосфері дійства дух адреналіну з’єднався 
з тихим затишком, що залишить особливий 
відбиток у свідомості усіх, хто бачив цю ле-
генду на власні очі!

Текст: Алла Горобець
Фото: Віктор Бондар

Чірікалов Іван
Маленко Юрій

Фото на згадку з російським екіпажем №61:

Evgenii Smirnov(RU) / Boris Lytkin(RU),

Moskvitch 412 (1979)

Екіпаж №6: Daniel Woodcock(GB) / Tony 

Woodcock(GB), Bentley 3-4 1/2 (1927)

Екіпаж №31: David Browning(AUS) / Michael Dow(AUS),Bentley 4 1/4 MX Saloon (1939)

Екіпаж №64: Stan Gold(USA) / Brant Parsons(USA)

Porsche 911 (1965)
Екіпаж №38: Mike Reeves(GB) / Michelle Jana Chan(GB), Ford Coupe (1940)

Екіпаж №57: Gianmaria Aghem(I) / Piergiovanni

 Fiorio Trono(I), Lancia Fulvia Coupe (1971)

Вперше ралі стартувало у 1907 році, коли в одній із газет з’явилося оголошення: «Чи знайдеться хто-небудь,
 здатний проїхати на автомобілі від Парижа до Пекіна цього літа? Нагорода переможцю 100 000 франків!».

Українці були в захваті від 
побаченого. Автомобілі, 

виготовлені на початку мину-
лого століття, вражали диво-

вижною конструкцією.

Наш журнал не міг залишитись
осторонь даної події. Тому ми 
відправились прямо до міста 
Лева на зустріч з учасниками 

автопробігу Пекін - Париж.

Фото на пам’ять біля екіпажу №1:
 Ingo Strolz(A) / Werner Gassner(A),

  La France Tourer (1917)

22 червня 2013 року стало незабутнім для 
величного Лева також через те, що саме цьо-
го дня до нас завітали старовинні автомобілі 
з 15 країн світу у ралі, відомому як «Пекін-
Париж». Це автопробіг на ретро автомобілях 
трасою, довжиною у 13 000  км, що пролягає 
щоразу через різні маршрути. Вперше ралі 
стартувало у 1907 році, коли в одній із га-
зет з’явилося оголошення: «Чи знайдеться 
хто-небудь, здатний проїхати на автомобілі 
від Парижа до Пекіна цього літа? Нагорода 
переможцю 100 000 франків!». Це було по-
чатком автопробігу «Пекін-Париж». Тоді 
у ньому взяли участь француз Альберт де 
Діон та італієць Шіпіоне Боргезе. Проте, на-
ступний автопробіг був організований лише 
наприкінці 90-х. Відтоді шанувальники ра-
ритетних авто могли милуватися цією ефек-
тною прогулянкою раз на три роки.

МІЖНАРОДНЕ РАЛЛІ НА РЕТРО АВТОМОБІЛЯХ

ПЕКІН-ПАРИЖ 2013
1907     ПЕРШІ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ РАЛЛІ
2013     П’ЯТІ СУЧАСНІ РАЛЛІ
  33       ДНІ ТРИВАЛОСТІ

12 247   КМ ПРОТЯЖНОСТІ

96       ЕКІПАЖІВ

15       КРАЇН СВІТУ

УЧАСНИКИ:

Всі учасники автопробігу розташувалися у номерах львівського готелю «Дністер»,
 залишивши на парковці свої авто

Фото на згадку з екіпажем №11

Christian Schenk(A) / Balz Eggimann(CH),

Bentley 4 1/2 Tourer (1929)

Найстаріший учасник автопробігу Ford Model T (1911)

Екіпаж №3: Nicky Bailey(IRL) / Nadja Saralam(AUS)

Екіпаж №22: Philip Noble(GB) / David Brown(GB),

Rolls Royce Phantom II (1930)

Екіпаж №87: Robbie Sherrard(AUS) / Peter Washington(AUS), Citroen DS23 (1974)

Екіпаж №60: Maryse Clamens(F) / Antoine Sanchez(E),Peugeot 504 Berline (1974)

Екіпаж №80: Hans Middelberg(USA) / Malcolm Rose(AUS),Ford Mustang Convertible (1967) на сцені Гранд Павільйону

Вперше ралі стартувало у 1907 році, коли в одній із газет з’явилося оголошення: «Чи знайдеться хто-небудь,
 здатний проїхати на автомобілі від Парижа до Пекіна цього літа? Нагорода переможцю 100 000 франків!».

Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ AutohouseAutohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59
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Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ AutohouseAutohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59
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/1514/

Autohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ Autohouse

СУПЕРКАР СУПЕРКАР

Autohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59

/1514/



/1716/

Autohouse /№6-7(102-103) ‘13/ Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 Запрошуємо до співпраці: (098) 794-20-91, (0432) 57-90-59 / №6-7(102-103) ‘13/ Autohouse

АВТОПРАВОАВТОПРАВО /1716/

    еред більшості автолюбителів побутує     
          думка, що накладення штрафу інспек-

    тором ДАІ на місці зупинки - явище без-         
    альтернативне і остаточне. Адже, як 

правило, суперечка на дорозі інспектора 
ДАІ і незгодного з його звинуваченнями 
автомобіліста закінчується оформленням про-
токолу та штрафом.

Однак, не все так однозначно. В 
українських автолюбителів з’явилася 
можливість вивести вирішення спірних пи-
тань з інспекторами ДАІ при оформленні 
протоколів про порушення Правил дорож-
нього руху на новий рівень. Точніше, така 
можливість передбачена законодавством вже 
досить давно, але в силу певних обставин нею 
практично ніхто не користувався. 

Чимало українських водіїв не знає своїх 
прав та того, в який спосіб вони можуть їх 
захистити. У цьому впевнені в секретаріаті 
Верховної Ради України з прав людини. Одна 
з найбільших проблем стосується протоколів 
інспекторів ДАІ про накладення на водіїв 
штрафів за порушення Правил дорожнього 
руху (ПДР). 

Як виявляється, інспектор ДАІ не має 
права оштрафувати водія на місці зупинки, 
якщо останній побажав скористатися право-
вою допомогою. Як зазначає омбудсмен 
Валерія Лутковська, в Державтоінспекції 
нехтують цією нормою законодавства. Не 
в останню чергу тому, що більшості водіїв 
про це просто не відомо. Хоча співробітник 
ДАІ при складанні протоколу зобов’язаний 
повідомити водієві про це його право. 

Тобто, якщо Вами в протоколі про 
адміністративне правопорушення (у графі, 
передбаченої для написання пояснень) вчи-
нений запис про Ваше бажання скориста-
тися юридичною допомогою, а працівник 
ДАІ, проігнорувавши Ваше бажання, виніс 
постанову про накладення стягнення на 
місці зупинки, така постанова підлягає ска-

суванню як така, що винесена з порушен-
ням Вашого права на правову допомогу, 
гарантованого національним законодав-
ством та міжнародними нормами права,  
- підкреслили в Секретаріаті Уповноваже-
ного ВР з прав людини.

А відтак, за наявності такого запису у 
протоколі співробітник ДАІ не має права 
приймати рішення по адміністративній 
справі прямо на дорозі. Він зобов’язаний 
призначити водієві час і місце для розгля-
ду справи за участю обраного особою ад-
воката або іншого фахівця в галузі права.

Вказане, щонайменше, надає водію  
можливість відстояти свої права цілком 
законним та цивілізованим шляхом. Адже, 
впевнений у своїй правоті, водій може, 
як мінімум, отримати відстрочку для 
обґрунтування своєї позиції і, як макси-
мум – анулювати протокол. 

В Україні право на правову допомогу 
гарантоване ст. 59 Конституції України. 
Відповідно до частини першої цієї статті 
«Кожен має право на правову допомогу. 
У випадках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. Кожен є 
вільним у виборі захисника своїх прав». 

Крім того, право на правовий захист 
закріплено положеннями Європейської 
конвенції, ратифікованої Україною, в якій 
зазначено, що: «кожен має право захи-
щати себе особисто або використовувати 
правову допомогу захисника, обраного 
на власний розсуд, або - якщо він не має 
достатніх коштів для оплати правової до-
помоги захисника - одержувати таку допо-
могу безоплатно, якщо цього вимагають 
інтереси правосуддя ».

У випадках адміністративних про-
ваджень право на правову допомогу пе-
редбачено частиною першою статті 268 
Кодексу про адміністративні правопо-
рушення. Відповідно до цієї норми осо-
ба, яка притягується до адміністративної 
відповідальності, має право при розгляді 
справи користуватися юридичною допо-
могою адвоката, іншого фахівця у галузі 
права, який за законом має право на на-
дання правової допомоги особисто чи за 

уникнути штрафів ДАІ на місці зупинки!

«Постанови ДАІ, винесені без залучення юриста, якщо про це особою, що притягається до 
адміністративної відповідальності, було заявлено клопотання, підлягають скасуванню, так як винесені 
з порушенням права на правову допомогу,  гарантовану національним законодавством та нормами 
міжнародного права», - уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

С

Як виявляється, інспектор ДАІ не має 
права оштрафувати водія на місці 

зупинки, якщо останній побажав скори-
статися правовою допомогою.

Відповідно до частини першої ст. 59 
Конституції України: «Кожен має право 

на правову допомогу.

Як

дорученням юридичної особи. І цим правом 
Центр підтримки водіїв «АВТОРАДНИК» 
однозначно  радить користуватися. 

Аналізуючи  звернення на гарячу лінію 
ЦПВ «АВТОРАДНИК», можна стверджувати, 
що більшість штрафів ДАІ водій може уник-
нути за умови, якщо вчасно скористається  
своїм правом на юридичний захист. 

Розглянемо деякі спірні ситуації, яки 
виникли в останній час між учасниками 
Центру підтримки водіїв «Авторадник» 
та співробітниками ДАІ.

Звернення учасника Центру Володими-
ра: «Скажіть, будь ласка, які мої подальші 
дії? Рухаючись поза населеним пунктом, 
був зупинений співробітниками ДАІ за пере-
вищення швидкості на 40 км/год. А саме, не 
виконав вимоги дорожнього знаку 3.29, який 
обмежує швидкість до  «50 км/год»

Відповідь «АВТОРАДНИК»: « В даному 
випадку, Володимиру юристи Центру по-
радили спочатку повернутися до вказаного 
дорожнього знаку, вимоги якого начебто 
порушив, та сфотографувати його або ж 
відзняти на відео, задля того, аби вказа-
ний доказ можна було б надати на суді. Як 
з’ясувалось, вказаний дорожній знак був 
встановлений із порушенням п.12.10 ПДР. А 
саме, у відповідності із вказаним пунктом 
ПДР додаткові обмеження швидкості мо-
жуть вводитись із обов’язковим встанов-
ленням додаткових дорожніх знаків, які по-
переджають про характер небезпеки та/або 
наближення до відповідного об’єкта. У разі, 
коли дорожні знаки встановлені з порушен-
ням ПДР, водія не може бути притягнуто до 
відповідальності.  Оскільки дорожній знак 
3.29 був розміщений без будь-якого додатко-
вого дорожнього знаку, то відповідно і зви-
нувачення Інспектора ДАІ не мали жодного 
підґрунтя. 

Усі вище зазначені пояснення водій Во-
лодимир надав Інспектору ДАІ на місці зу-
пинки та вказав, що ці ж пояснення і впише 
у Протокол. Після виконання вказаних дій 
конфлікт вирішився, водій отримав докумен-
ти та вирушив далі. »

Звернення члена Центру Олександра: 
«Перебуваючи у відрядженні в м. Донецьку, 
рухаючись за містом, на посту ДАІ був зупи-
нений Інспектором ДАІ за, начебто, проїзд 
на червоне світло. У мене в машині працював 
відео реєстратор, також відео зйомка вела-

ся на посту ДАІ. Інспектор, відмовившись 
оглянути запис мого реєстратора, почав 
складати адміністративні матеріали. Як 
себе захистити, адже ПДР не порушував? »

Відповідь: «Водію Олександру було 
рекомендовано у Протоколі зазначи-
ти про те, що він із діями співробітника 
ДАІ не погоджується, ПДР не порушу-
вав, адже проїхав на зелене світло, що 
зафіксовано відео реєстратором, а також, 
у відповідності до вимог ст. 268 КУпАП, 
було заявлено клопотання про надання права 
на захист та перенесення розгляду справи за 
місцем його реєстрації. 

 

Зазначені адміністративні матеріали були 
згодом передані на розгляд до управління 
ДАІ за місцем проживання, де водій Олек-
сандр разом із юристами Центру цілком за-
конно довели його невинуватість. »

У випадку, якщо Ви потрапили в 
ситуацію, коли вас безпідставно звинувачу-
ють та не можете з будь-яких причин звер-
нутися до юриста у момент зупинки,  радимо 
зазначити в протоколі наступне формулю-
вання: «Порушень ПДР не допускав, з діями 
співробітників ДАІ не згоден, для отримання 
правової допомоги прошу відкласти розгляд 
справи», а потім звернутися до юриста із ме-
тою оскарження винесеної постанови . Зазна-
чене формулювання у майбутньому дозво-
лить юристам центру «Авторадник» успішно 
оскаржити незаконно накладений штраф.

Окрім цього, Центр «АВТОРАДНИК» 
організовує безкоштовні юридичні семінари 
для водіїв. Для участі просимо звертатися на 
гарячу лінію ЦЕНТРУ (0432) 509-102. 

«Порушень ПДР не допускав, з діями 
співробітників ДАІ не згоден, для от-
римання правової допомоги прошу 

відкласти розгляд справи»

АВТОНОВОСТИ

ГАИ готовит возвращение техосмотра
Начальник Центра безопасности движения и автоматизирован-

ных систем МВД Сергей Будник выступил с заявлением, что после 
отмены ТО увеличилось количество ДТП из-за неисправных автомо-
билей.

Всего два года прошло после отмены обязательного техосмотра 
автомобилей (только для частных легковых автомобилей), а это как раз 
тот срок, когда автолюбители должны были предоставить свои авто 
на ТО повторно. Тем не менее, в ГАИ уже связали причину роста ДТП 
с неисправными автомобилями, «забывая» и о стремительном росте 
автопарка Украины, и о катастрофическом состоянии 90% всех ав-
томобильных дорог. 

Правда, Сергей Будник не называет неисправные машины ос-
новной причиной аварий на дорогах, но считает, что количество ава-
рий из-за плохого состояния транспорта продолжает увеличиваться. 
При этом в МВД не стремятся вернуть себе функции органа, контроли-
рующего техническое состояние транспорта, но считают необходимым 
вернуть проверки техсостояния СТО, получившим соответствующую 
лицензию.  

У липні автовиробництво в Україні
 зросло на 11%

У липні 2013 р. в Україні було вироблено 5 тис. 55 автотранспор-
тних засобів, що на 11% більше, ніж у червні. Водночас, у порівнянні з 
липнем минулого року виробництво зменшилося на 24,5%.

 Про це Укрінформу повідомили у прес-службі асоціації «Укравто-
пром» із посиланням на попередні дані з ринку.

 Липневе виробництво легкових автомобілів, за інформацією 
«Укравтопрому», склало 4607 одиниць (на 9,7% більше, ніж у червні 
2013 р., і на 25,1% менше липня 2012 р.).

 Комерційних автомобілів було вироблено 209 одиниць 
(відповідно, на 48,2% і на 1% більше).

 Автобусне виробництво становило 239 одиниць, що на 10,6% 
більше, ніж у попередньому місяці, і на 30,1% менше показника липня 
минулого року.

 Всього за 7 місяців 2013 року в Україні вироблено 23 тис. 311 
автотранспортних засобів, що на 50% менше показника 2012 року. З 
них легкових автомобілів вироблено 21353 шт. (-50%), комерційних 
автомобілів - 875 шт. (-56,2%), автобусів - 1083 шт. (-40,7%).    
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Пропонуємо Вам інтерв’ю з паном 
Віталієм.

-	 Яку	 роль	 у	 Вашому	житті	 відіграє	
мотоцикл?

- Мотоцикл – це моє хобі, захоплення. Я 
швидше продам машину, ніж мотоцикл. Це те, 
що я люблю, чим живу, але я не фанат. Якби я 
був фанатом, у мене не було б ні сім’ї, ні робо-
ти. Не було б нічого.

-	 Пане	 Віталію,	 Ви	 сказали,	 що	
швидше	продали	б	машину,	ніж	мотоцикл.	
Звідки	така	любов	до	мотоцикла?

- Я люблю мотоцикли. Це відчуття 
неможливо передати словами. Ввечері я по-
вертаюся з роботи втомлений, сідаю за кер-
мо і повільно рухаюсь вулицями міста. Роз-
слабляюсь і, в свою чергу, отримую порцію 
адреналіну. Виникає відчуття, ніби я стою на 
гірських лижах: вітер в обличчя, швидкість, 
душа рветься в політ... 

-	 Як	давно	Ви	захоплюєтесь	мотоци-
клом?	Можливо,	це	мрія	дитинства?

- Так, це, напевно, почалося з дитин-
ства. Мій батько, професійно займався вело-
спортом, і навіть брав дистанцію у 420 км від 

Львова до Зозова. Увечері він відправлявся 
зі Львова, а вже опівдні наступного дня був 
у Зозові. І я крутив педалі велосипеда з ран-
нього дитинства, але досягати батькових 
вершин я не прагнув. Однак, я «намотував» 
60-70 км в день. Проте, відколи я придбав ма-
шину, велосипед покірно стоїть у гаражі. А у 
2000 році так сталося, що я якимось чином 
купив за 100$ скутер. Хоча, у цьому не було 
необхідності. З часом придбав перший мото-

Життя зі швидкістю мотоцикла
Мотоцикл… Вид транспорту, чи стиль життя?.. Чи можна віддавати частинку душі 
«двохколесному другові» і водночас дбати про інші, «земні» цінності? Нещодавно 
до редакції журналу “Autohouse” завітав Віталій Марківський, один із організаторів 
«Мотозагулу» на Вінниччині, і байкер за покликанням.

цикл – «Чопер-150». Тоді їх тільки поча-
ли завозити в Україну з Китаю. Потім я 
змінив багато мотоциклів. Я не така лю-
дина, яка буде кататись на одному і тому ж 
мотоциклі по десять років. Їздив в основ-
ному в Крим, у Київ, у Львів, в Одесу… 

-	 Який	 мотоцикл	 у	 Вас	 зараз?	
Коли	і	як	Ви	його	купили?

- Це японський мотоцикл «Suzuki 
Intruder», 2007 року випуску. Його 

Японці – майстри своєї справи: якщо 
правильно доглядати за мотоциклом, він 

не ламається. 

Я люблю 
мотоцикли. 
Це відчуття 
неможливо 
передати сло-
вами. Ввечері 
я повертаюся з 
роботи втомле-
ний, сідаю за 
кермо і повільно 
рухаюсь ву-
лицями міста. 
Розслабляюсь 
і, в свою чергу, 
отримую порцію 
адреналіну.

колишнім господарем був мій друг, з яким ми 
разом їздили до Криму. Там я й зацікавився 
мотоциклом. Та ще й друг вирішив його 
продати. Я тоді йому сказав, що я свій також 
виставлю на продаж і куплю у нього. Однак 
не все було так, як хотілося. Продати свій 
мотоцикл у мене тоді не вийшло, а «мрія» 
моя поїхала до Києва. До речі, першим го-
сподарем «Intruder» був також киянин. Усе 
це сталося в минулому році. Але уже цієї 
весни я натрапив на оголошення про продаж 
мого «Suzuki». Цього року доля розпоряди-
лась інакше: мені вдалося продати свій мо-
тоцикл, і ми з другом (колишнім власником) 
поїхали забирати його додому.

-	 Чому	 Ви	 обрали	 саме	 «Suzuki	
Intruder»?

- Він створений для легкої їзди, а я й 
сідаю за кермо заради відпочинку. Взагалі, 
японці – майстри своєї справи: якщо пра-
вильно доглядати за мотоциклом, він не 
ламається. Потрібно лише слідкувати 
за його технічним станом – замінювати 
фільтри, колодки – і він буде ще довго і 

вірно служити своєму господареві.
-	 Ви	їхали	пасажиром?
- Ні. Ззаду я не сідаю принципово. 

Коли я за кермом, я відчуваю, що мотоцикл 
у моїх руках. Якщо вже спробував себе 
водієм, пасажиром уже стати не зможеш.

-	 Що	б	Ви	побажали	нашим	чита-
чам?

- Дай Боже, щоб не було аварій… 
Водії автомобілів нехай будуть уважнішими 
до байкерів, і навпаки. Бажаю взаємоповаги, 
безпеки усім байкерам. Нехай їхні «залізні 

Мотоцикл – це моє хобі, захо-
плення. Я швидше продам машину, 
ніж мотоцикл. Це те, що я люблю, 

чим живу, але я не фанат. Якби я був 
фанатом, у мене не було б ні сім’ї, ні 

роботи. Не було б нічого.

коні» ніколи їх не підводять.
P.S. Прихильність до «металевого дру-

га» Віталій прививає і маленькому синові 
Андрійку, який уже в п’ятирічному віці мріє 
про квадроцикл. То ж в майбутньому чекаємо 
на нового байкера Андрія Віталійовича, що, 
можливо, продовжить батьківську справу. А 
зараз бажаємо усім, хто живе зі швидкістю 
мотоцикла, успіхів на шляху до мрій!  

Текст:	Алла	Горобець
Фото:	Віктор	Бондар				
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	 ледует	отметить,	что	количество						
	 участников,	как	заявленных,	так	и		
	 прибывших	на	соревнования,	да	и		
	 огромная	толпа	зрителей	неслыханно	
удивила	 устроителей	 этого	 зрелищного	 Ав-
тофестиваля.	 Без	 преувеличения,	 людской	
поток	 	шокировал.	Шириной	 в	 «рулёжную»	
полосу	 для	 военной	 техники,	 пространство	
это	было	заполнено	людьми	и	машинами,	по-
стоянно	стекавшимися	к	эпицентру	событий	
–	участку	взлётной	полосы,	превращённой	в	
«квотер»	 (так	 называют	 трассу	 в	 402	 метра	
драг-рейсеры).	 Заявки	 подали	 45	 спортсме-
нов.	 Пелотон	 прибывших	 и	 допущенных	 к	
соревнованиям	в	итоге	равнялся	40,	а	количе-
ство	заявок	в	классах	составило	53.

Микс	 участников	 был	 очень	 интересен.	
Шоу-стопперами	в	закрытом	парке	и	грозны-
ми	конкурентами	на	трассе	 	стали	Chevrolet	
Camaro	Андрея	Заживилова	из	Одессы,	плея-
да	Nissan(ов)	-	самый	быстрый	в	нашей	стране	
GTR		Дмитрия	Заргана	из	Донецка	и	два	его	
собрата	 по	 факту	 рождения,	 но	 противники	
на	 трассе	 Skyline-рекордсмен	 Андрея	 Крав-
ченко	и	также	Skylinе	нашего			гостя	из	Рос-
сии	 Дмитрия	 Капустина;	 Chevrolet	 Corvette		
Александра	Ткаленко	из	Харькова,	BMW	3	от	
Culibeen	engineering	(к	сожалению,	в	сей	раз	
это	была	не	«Black	Betty»,	но	не	менее	яркая	
представительница)	решительного	вида,	«за-
точенная»	как	внутренне,	так	и	внешне,	ZАZ	
TAVRIA	Игоря	Голопёрова	и	другие.

На	 трассе	 развернулась	 серьёзнейшая	
борьба.	 Квалификация	 отсеяла	 новичков	 и	
«медленных»	(если	к	этим	машинам	в	прин-
ципе	применим	этот	термин).	Финальные	за-
езды	были	горячими,	в	прямом	смысле	этого	
слова.	Ведь	в	Полтаве	стояла	по-настоящему	
летняя	жара,	моторы	грелись	быстрее	обыч-
ного,	пилоты	не	раз	просили	отсрочки	стар-

тов,	дабы	остудить	их.	Однако	это	помо-
гало	не	всем.	 	 	 	 	Были	«сходы»,	именно	
по	 причине	 отказов	 перетруженных	 и	
перегретых	двигателей.	Стоит	также	от-
метить,	 что	 и	 календарь	 соревнований	
по	 драгу	 в	 этом	 году	 насыщенный	 и	
плотный	 (что	 в	 свою	очередь	 говорит	 о	
растущей	популярности	и	развитии	этого	
вида	спорта),	перерывы	между	этапами	в	
1	месяц	–	непростая	задачка	для	пилотов	
по	подготовке	машин		к	выездам.	Ясное	

Рекордный этап
AdrenalinFest, в рамках которого состоялся III 
этап Чемпионата Украины по гонкам на уско-
рение, с большим успехом прошёл в Полтаве.

дело,	что	справились	не	все.	Так	по	причине	
отказа	мотора	в	финале	досадный	сход	воз-
ник	у	одного	из	фаворитов	-	Сергея	Зинченко	
на	BMW	3	(Херсон).	А	у	любимца	публики	–	
бело-чёрного	Corvette	Александра	Ткаленко	
в	решающих	заездах	оборвало	ремень	гене-
ратора.	 Это	 и	 стало	 причиной	 оформления	
технического	схода	в	финале.	Впрочем,	по-
скольку	 оба	 упомянутых	 автомобиля	 были	
заявлены	для	участия	в	различных	классах,	
«сходы»	не	позволили	им	бороться	за	места	

С

Заявки подали 45 спортсменов. Пелотон допущенных к соревнованиям в 
итоге равнялся 40, а количество заявок в классах составило 53.
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на	подиуме	только	в	категории	PRO.	По	итогам	
гонки	оба	пилота	всё	же	взошли	на	подиумы	
в	классе	Street	RWD:	Ткаленко	был	вторым,	у	
Зинченко	–	третья	ступень	пьедестала.

А	самая	яркая	борьба	на	«предельном	не-
рве»	состоялась	в	крайнем	заезде	всей	гонки.	
В	 классе	 PRO	 AWD	 сошлись	 два	 NISSAN	
Skyline	–	чемпиона	России	по	гонкам	на	уско-
рение	 Дмитрия	 Капустина	 (Белгород)	 и	 по-
бедителя	 европейского	 чемпионата	 по	 драг-
рейсингу	“King	Of	Europe”	Андрея	Кравченко	
(Донецк).	Сначала	судьи	зафиксировали	фаль-
старт,	причем	у	обоих	участников.	К	тому	же,	
Nissan	у	Капустина	«заглох».	И,	как	говорит-
ся,	нет	худа	без	добра:	в	итоге	он	не	проехал	
дистанцию,	соответственно,	не	показал	время	
прохождения	 квотера	 и	 не	 выбыл.	 Был	 объ-
явлен	 повторный	 заезд.	 На	 который,	 в	 свою	
очередь,	по	причине	технической	поломки	не	
выехал	 Кравченко.	 Таким	 образом,	 Капустин	
в	одиночку	«пролетел»	дистанцию	и	стал	по-

бедителем	соревнований,	отодвинув	Андрея	
на	второе	место.	Но	рекорд	времени	прохож-
дения	трассы	в	этот	день	поставил		сошед-
ший	именно	в	финале	Андрей	Кравченко,	и,	
что	 немаловажно,	 в	 заезде	 двойного	 фаль-
старта!	И	на	этот	раз	был	установлен	рекорд	
не	только	трассы,	но	и	Украины!	Его	время	
–	7,	964	секунды.	До	сих	пор	никто	из	укра-
инцев	 не	 «выезжал»	 за	 пределы	 8	 секунд.	
Как	 и	 было	 проанонсировано	 накануне,	 на	
соревнованиях	 присутствовали	 представи-
тели	Книги	Рекордов	Украины,	которые	за-
фиксировали		рекордное	время	прохождения	
дистанции.	 Таким	 образом,	 Андрей	 Крав-
ченко	стал	не	просто	абсолютным,	но	ещё	и	
дипломированным	рекордсменом		Украины!

Хотелось	 бы	 также	 отметить,	 что	 не	
только	III	этап	Чемпионата	Украины	по	гон-
кам	на	ускорение,	но	и	AdrenalinFest,	в	рам-
ках	которого	он	был	проведён,	в	целом	стал	
без	 преувеличения	 ярким	 крупномасштаб-
ным	событием.	И	не	только	для	украинского	
автоспорта.	 Организаторы	 AdrenalinFest	 в	
который	раз	продемонстрировали	свой	про-
фессионализм	и	умение	организовать	сорев-
нования	подобного	масштаба,	являющегося	
уникальным	 не	 только	 для	 нашей	 страны.	

Это	 конечно,	 было	 отмечено	 	 участниками,	
посетителями	мероприятия	и	присутствовав-
шими	представителями	СМИ.	И	что	немало-
важно,	 руководителями	 Автомобильной	 Фе-
дерации	Украины	(FAU).

«Я	очень	доволен	результатами	проведён-
ного	 мероприятия.	 Приятно	 осознавать,	 что	
нашей	команде	под	силу	подобные	масштабы.	
И	мы	не	 собираемся	останавливаться	на	 до-
стигнутом.	У	нас	накопилось	много	идей	по	
дальнейшему	развитию	фестиваля	и	увеличе-
нию	степени	его	привлекательности	для	спор-
тсменов	и	зрителей.	И	хотелось	бы	отметить,	
что	 основным	 залогом	 качественной	 работы	
и	 весомым	 фактором	 для	 достижения	 как	
уже	имеющегося	результата,	 так	и	для	даль-
нейшего	роста	AdrenalinFest,	является	тесное	
продуктивное	сотрудничество	с	Автомобиль-
ной	Федерацией	Украины	 под	 патронатом	 и	
при	постоянной	поддержке	которой	проходит	
каждый	этап	AdrenalinFest»,	-	отметил	созда-
тель	и	организатор	AdrenalinFest	Руслан	Ми-
рошниченко.

Текст: AdrenalinFest 
Фото: AdrenalinFest, 

Богдан Самойличенко 

Рекорд времени прохождения трассы в этот день поставил именно 
сошедший в финале Андрей Кравченко. И что не маловажно, в заезде 
двойного фальстарта! А главное, установив рекорд не только трассы, 
но и Украины! Его время – 7, 964 секунды. До сих пор никто из укра-

инцев не «выезжал» за пределы 8 секунд. 

III этап Чемпионата Украины 
по гонкам на ускорение, но и 
AdrenalinFest, в рамках кото-

рого он был проведён, в целом 
стал без преувеличения ярким 
крупномасштабным событием. 
И не только для украинского 

автоспорта.
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«Шустрый»	–	потому	что	оснащен	тур-
биной.	Благодаря	же	большому	крутя-
щему	 моменту,	 авто	 хорошо	 тянет	 на	
пониженных	передачах.

Что	 касается	 комфорта	 за	 рулем,	
то	при	дальних	поездках	усталость	не	
чувствуется.	 Сиденья	 хоть	 и	 простые,	
но	 мягкие	 и	 комфортные.	 Водителю,	
при	среднем	росте,	удобно	разместить-
ся	за	штурвалом.	Единственно,	что	нет	
круиз-контроля	(	в	максимальной	ком-
плектации	он	присутствует).	И	потому,	
на	дальних	дистанциях	ноги	затекают,	
но	 эта	 проблема	 практически	 присут-
ствует	едва	ли	не	во	всех	авто,	не	обо-
рудованных	данной	опцией.

К	 минусам	 C-Elysee	 следует	 от-
нести	 также	 и	 заднюю	подвеску.	Она,	
по-моему,	 «громкая»,	 и	 при	 загружен-
ности	пассажиры,	сидящие	сзади,	чув-
ствуют	 рельеф	 наших	 дорог	 «пятой	

точкой».	 Задняя	 подвеска	 до	 ужаса	 про-
ста	 -	 в	 виде	 балки	 кручения.	Но	 с	 другой	
стороны,	 данная	 система	 подвески	 более	
долговечна,	 и,	 что	немаловажно,	недорога	
в	обслуживании.	От	себя	добавлю,	что	за-
днюю	подвеску	можно	усовершенствовать	
и	 сделать	 более	 комфортной	 путем	 «про-
ставок»	 в	 задние	 пружины	 или	 установки	
универсальных	пневмобалонов	(последнее	
я	применил	на	своем	С-Elysee	и	остался	до-
вольным).	

Отсутствует	 регулировка	 рулевой	 ко-
лонки	по	«вылету».	Меня	это	вполне	устра-
ивает,	но	водителям	с	большим	ростом	это	
может	стоить	дополнительных	неудобств.	

На	первый	взгляд	незаметно,	что	авто-
мобиль	из	«бюджетного	сегмента».	Но	если	
присмотреться	 повнимательней	 к	 деталям	
в	салоне,	в	багажнике	и	под	капотом,	то	вы-
ясняется,	что	на	материалах	производитель	
здорово	сэкономил.	Но	это,	наверно,	вполне	

закономерно	для	машин	бюджетного	класса.	 							
Подводя	черту,	скажу,	что	французский	произво-

дитель	в	принципе	сконструировал	недорогой	авто-
мобиль,	отвечающий	моим	основным	требованиям.	
Машина	-	довольно	комфортная.	Салон	и	багажник		
вместительны.	А	главное	-	она	экономична!

Текст: Слободянюк Виталий
Фото: Бондарь Виктор 

Несмотря на ком-
пактные размеры 
кузова места 
для ног задних 
пасажиров более 
чем достаточно

C-Elysee может 
похвастаться 
большим багаж-
ником объемом 
в 506 литров

Щиток приборов 
очень прост и ла-
коничен, в то же 
время отлично 
«читается»

В нашем варианте
установлен 
дизельный 4х 
цилиндровый 
рядный двигатель 
1,6 см.куб. 92 л.с

Дизельный 4х цилиндровый рядный двигатель 1,6 см.куб. 92 л.с    
Механическая 5-ступ.коробка передач 
Расход топлива (смешанный цикл) - 4,5 л на 100 км.
Электроусилитель руля
Клиренс - 142 мм.
Объем багажника - 506 л. 
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АВТОМУЗЕЙ АВТОМУЗЕЙ /2928/

Музей был открыт 14 января 2013 года 
благодаря стараниям его директора – боль-
шого энтузиаста и ценителя старины Алексея 
Стрембицкого. Он приложил немало усилий, 
словно вдохнул жизнь в эти чудом сохранив-
шиеся вещи, в этих «пришельцев» из других 
эпох, чтобы они ожили и не переставали нас 
удивлять и радовать. Несмотря на необычай-
ную занятость, господин Стрембицкий все же 
согласился на интервью.

«Каждая вещь, каждый экспонат имеет 
свою историю, - медленно, не спеша начал 
свой рассказ Алексей Стрембицкий. – По ним 
можно судить о биографии нашей некогда 
великой державы, проследить за судьбами 
ее граждан, а то и поворошить людскую па-
мять…». 

- Как возникла идея создать музей? 
С чего все начиналось?
- Все началось с того, что в 1979 году я 

купил первый ретро-автомобиль «ГАЗ-67» 
за 300 рублей в Ямпольском районе. Эта по-
купка надолго запомнилась моей семье, ведь 
в то время эта выложенная сумма была рав-
носильна трем средним зарплатам. Машина, 
в свою очередь, была не только ржавая, но и 
не имела соответствующих документов. Фак-
тически этот «ГАЗик» и стал своеобразным 
толчком нашей будущей деятельности. По-
степенно это увлечение целиком захватило 
меня. Как говорят в народе: «Стало состоя-
нием души». Вслед за этим автомобилем по-
явился второй, третий… Вот так в течение 35 
лет и создавалась эта удивительная коллек-

ция. И, естественно, возникло желание пере-
дать все это хозяйство моему наследнику – 
дорогому внучку. 

- С какими трудностями Вы стол-
кнулись на пути к открытию музея?

- Идея создания такого музея вына-
шивалась давно. Основная загвоздка была с 
помещением. Предлагали то загородом, то 
в не очень удобном для просмотра месте. У 
Владимира Владимировича Скомаровского 
этот автосалон пустовал, он и сдал его нам в 
аренду. Автоколлекция сразу же пришлась по 
душе посетителям. Среди отзывов присут-
ствуют и такие: «… рассчитывали осмотреть 
за 1 час, а остались на полдня! Огромное Вам 

АвтоМотоВелоФотоТелеРадио

Еще одним необычным музеем пополнилась наша южнобужская жемчужина. И это нас 
безусловно радует. Новый музей явно выделяется среди других своими необычными, чудом 
уцелевшими раритетами. Речь, конечно же, идет о музее ретро-техники, расположившимся 
на Соборной, 1. Кстати, это уже пятое культурное учреждение такого рода в Украине. 

Мы даем возможность «прикоснуться к истории». Любой экспонат можно потро-
гать, в любой автомобиль можно сесть, покататься в ретро-автомобиле по городу. 

Посетители имеют возможность не только увидеть
экспонаты, а и потрогать и услышать

Тачанка образца 1929 года

Коллекция богата как автомобилями,
 так и мотоэкспонатами

Здесь представлена большая коллекция магнитофонов, радиол, телевизоров и прочей 
электроники прошлого века

спасибо!...». А главное, люди уходят от нас с 
прекрасным настроением.  

- Кто помогал Вам в создании музея?
- В коллекции этой витает дух едино-

мышленников. Однако, как бы это не звуча-
ло высокопарно, создателем этой «истории» 
являюсь я, поскольку именно благодаря мне 
была «пробита та стена» и сдвинут с места тот 
«железнодорожный вагон», стоявший  в тупи-
ке. Но, конечно же, не без помощи Владими-
ра Ивановича Суржикова – человека доброй 
души, знаменитого винницкого бизнесмена 
и коллекционера. Кстати, он «заразился» ре-
тро-автомобилями именно после нашего зна-
комства. Основу ныне действующего музея 
составляет наше (совместное) собрание кол-
лекций. 

Кроме него хочу упомянуть еще одного 
винницького бизнесмена Александра Ивано-
ва, который любезно представил три своих 
машины нашему музею.

Невозможно обойти вниманием также и 
Андрея Высоцкого, нашего единомышленни-
ка, посвятившего, как и мы,  свою жизнь ре-
тро-машинам.

- Какие экспонаты находятся в кол-
лекции музея?

- Как  в любой коллекции, и в нашей 
имеются изюминки. В частности,  это един-
ственный в Украине автомобиль «Виллис 
МТ ТУГ».Если точнее, то его трехмостовая 
версия. Мы им очень гордимся. Есть у нас в 
наличии и ничем не привлекательный «ИЖ-
Комби». Но он  ценен своим номером 000001. 
Именно эта машина в 1981 году сошла первой 
с конвейера. А еще этот автомобиль был пре-
мирован за ударный труд! В коллекции чис-
лится также автомобиль «Москвич-412», вы-
игранный по лотерейному билету.

История с велосипедом 1939 года выпуска 
– не менее впечатлительна. На этой трофей-
ной, двухколесной машине и возвращался с 
фронта наш винничанин. До 1946 года он еще 

Мы даем возможность посетителям вплотную приблизиться к истории

колесил по улицам разрушенной Винницы. 
После поломки велосипед долго лежал на 
чердаке. Узнав об открывшемся музее, род-
ственники фронтовика пожаловали с этой 
чудо-машиной к нам. Велосипед вновь, как 
и ранее, привлекает посетителей своим есте-
ственным видом.

Еще одной нашей гордостью  является 
граммофон 1896 года выпуска. 

- Какие особенности музея?
- Мы даем возможность посетителям 

вплотную приблизиться к истории. В отличие 
от других музеев, у нас можно потрогать лю-
бой экспонат, сесть в салон понравившегося 
автомобиля и покататься на нем по городу. А 
еще по праздникам винничан и гостей наше-
го города с удовольствием потчуют кашей от 
«Полевой кухни». Мы располагаем также и 
музыкальными инструментами,  на которых 
посетители могут сыграть понравившиеся 
им мелодии. Кроме того, можно облачиться в 
различные мундиры, «вооружиться» старин-
ными оружиями и автоматами и запечатлить 
все это на фотоаппарате.

- Как относятся семья, друзья к Ваше-
му увлечению?

- Конечно же, поддерживают. Они по-
другому не представляют мою жизнь.

- Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?

- В первую очередь, крепкого здоровья. 
Это основа – основ. А еще пожелание - как 
можно быстрее у нас в музее прикоснуться к 
реставрированным историческим раритетам. 
У нас действительно есть на что посмотреть, 
имеется замечательная возможность совер-
шить экскурс в историю. Несколько польских 
делегаций специально приезжали в Винницу, 
дабы посетить наш музей. Так и Вы, доро-
гие  читатели журнала, оторвите своих чад от 
экранов компьютеров, и вместе с ними  по-
сетите наш прекрасный Авто-ретро музей. 
Обещаю Вам, нисколечку не пожалеете!.. »

 
С Алексеем Стрембицким беседовала

 Алла Горобец.
Фото: Виктор Бондарь

Дорогие читатели, оторвите своих 
детей от экранов компьютеров и по-
сетите вместе с ними АвтоМотоВело-
ФотоТелеРадиоМузей. Не пожалеете! 

ГАЗ-АА (1942 г.в.) - так званная в народе
 «Полуторка» и военный ГАЗ-67 (1943 г.в.)

В музее Вы можете найти большую

 коллекцию малюсеньких автомоделей

«Виллис МТ ТУГ», трехмостовая версия -
это единственный автомобиль в Украине

Каждый день в музее можно встретить

большое количество поситителей
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Напередодні славнозвісного чемпіонату 
учасники знайомились із територією 
Куликового поля, тренувались та ви-

пробовували автомобілі. А вже наступного 
дня, незважаючи на сильну зливу, почалася 
справжня «Одеська жара»: автомобілісти 
різних категорій змагалися за право першості 
у технічній майстерності управління 
автомобілем. Як відомо, автослалом – один 
із найважчих видів автомобільного спорту, 
адже тут вимагається вміння водія «малюва-
ти» на асфальті різні фігури, використовуючи 
повороти на 180˚ - 360˚. І наші спортсмени 
з легкістю впоралися з таким завданням! У 
категорії серед професіоналів у «передньому 
приводі» переміг Максим Шиков, а в «зад-
ньому» - золотий лавр одержав Михайло 
Капітула. Аматорів фахівці розділили на три 
групи: у передньому, задньому та повному 
приводах. Серед автолюбителів у «передньо-
му приводі» перемога дісталася Вадимові Бог-
дановичу; «у задньому» – Олексію Капусті. А 
ось серед заїзду автоаматорів у «повному» 
приводі на найвищу сходинку п’єдесталу 
піднялась Ірена Василевська – єдина жінка, 
нагороджена у цьому чемпіонаті. 

Традиційно, після вручення нагород та 
урочистого закриття, спортсмени і шануваль-
ники з гарним настроєм та переповненими 
емоціями, як і заведено у «столиці гумору», 
повернулися до рідних домівок. І хоча не всі 
учасники стали призерами, проте переміг ко-
жен, адже усі вдосконалили навички водіння, 
уміння спілкуватися з власним авто. Вам, 
шановні читачі, кореспонденти журналу 
«Autohouse» зичать високих злетів і дивовиж-
них літніх миттєвостей.     

Текст: Алла Горобець
Фото: Віктор Бондар

АВТОСЛАЛОМ
ОДЕСЬКА СПЕКА

16 червня цього року в Одесі відбувся 3-й етап чемпіонату України з автослалому. Завдяки Федерації Автослалому України – 
організатору чемпіонату – спортсмени та аматори щороку зустрічаються на цих блискавичних змаганнях, аби показати свою майстерність, 
відвести душу та зарядитися морем позитиву. Тож головне правило участі – гарний настрій.  

Олександр Онофрійчук - ВАЗ 318 DocMobile - Вінниця Михайло Капітула - BMW330 - Хмельницький

 Ігор Фальчук - Honda CRX - Івано-Франківськ  Олександр Гринчук- Nissan 350Z - Одеса

Більше фото дивіться тут

Як відомо, автослалом – один із найважчих видів автомобільного спорту

Задній привід:
1 місце - Капітула Михайло (BMW 330)
2 місце - Онофрійчук Олександр (ВАЗ 318 DocMobile)
3 місце - Гринчук Олександр (Nissan 350z)

Передній привід:
1 місце - Шиков Максим (Honda CRX)
2 місце - Ігор Фальчук (Honda CRX)
3 місце - Власенко Володимир (Honda CRX)
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«СПВ Компані Лтд» вже багато років 
співпрацює з компанією Spetrotec (спетротек). 
Остання є виробником протиугінних пристроїв, 
систем супутникової охорони і моніторингу 
автотранспорту. Системи виробництва 
Spetrotec (спетротек) завоювали прихильність 
вітчизняних автовласників завдяки надійності, 
ергономічності, зручності у користуванні та 
доступності. Про досвід роботи, у тому числі з 
протиугінними системами ізраїльського вироб-
ництва, нам розповів партнер «СПВ Компані 
Лтд» у Вінниці, керівник магазину-база ав-
тозвука Віталій Андрієвський: «З компанією 
«СПВ Компані Лтд» ми співпрацюємо давно. 
На сьогодні ми встановлюємо охоронні ком-
плекси і механічні замки для КПШ. В даний час 
найбільшим попитом користуються цифрові 
іммобілайзери Spetrotec (спетротек), а також 
GSM-системи та протиугінні механічні замки. 

Перевага систем Spetrotec (спетротек) у 
тому, що їх неможливо зісканувати. Весь сучас-
ний світ «пішов» у радіочастоти. Вважаю, нові 
пристрої на радіочастотах мож

на зісканувати, тобто рано чи пізно можна 
відкрити. Сьогодні будь-який пристрій по-
пулярний і сучасний, але через півроку знай-
дуть спосіб і його відкрити. В даному випад-
ку, очевидна перевага іммобілайзера – адже 
його можна відкрити, тільки увівши код. 
Крім того, у кожної людини завжди при собі 
купа ключів – від сигналізації, автомобіля… 
Ключ можна вкрасти або загубити. А поки 
не введете код на самому іммобілайзері – си-
стему відкрити ніяк не можна. Spetrotec (спе-
тротек) сподобався власникам різних авто: 
від найпростіших – HUNDAI до -  LEXUS. 
Сигналізація потрібна для інформування 
водія і тому не є надійним протиугінним за-
собом. Оптимальну охоронну систему мож-
на відобразити за наступною схемою: GSM, 
механічний замок та іммобілайзер. Далі мож-
на встановити й інші системи захисту, але 
цим можна заплутати навіть самого господа-
ря. Коли машину викрадають, її перевіряють 
на наявність охоронних систем. І викрадачі, 
виявивши цифровий іммобілайзер або замок 
КПШ, не полізуть у такий автомобіль. 

Системи виробництва Spetrotec (спетротек) завоювали 
прихильність вітчизняних автовласників завдяки надійності, 

ергономічності, зручності у користуванні та доступності.

ВИКРАДАЧІ, ВИЯВИВШИ ІММОБІЛАЙЗЕР SPETROTEC, 
ЗАМОК КПШ, НЕ ПОЛІЗУТЬ У ТАКИЙ АВТОМОБІЛЬ

Зрозуміло, що 10 хвилин піде на одну 
систему, 10 – на другу, і тому «копир-
сатися» півгодини ніхто не буде. Адже 
можна знайти точно такий же, але без 
протиугінних систем. Тобто оптимальний 
протиугінний коплекс – це відсутність ри-
зику, економія часу і необхідність засто-
совувати пристрої демонтажу».  

Текст: Сергей Оваким

Оптимальний протиугінний коплекс 
– це відсутність ризику, економія 
часу і необхідність застосовувати 

пристрої демонтажу

За більш детальною інформацією 
звертайтесь до «Магазину-

База Автозвука» за адресою:
 м. Вінниця, 7-й км Хмельницького шосе. 

Тел.: (067) 950-58-45

Кореспондент журналу «Autohouse» мав  
змогу побачити це дивовижне шоу, що 
проходило під гаслом «Байкери в пар-

тизанському загоні». Спортивно-розважальна 
програма заходу була досить насиченою та 
різноманітною. Виступали гімнасти і акро-
бати, група каскадерів, артисти «Театру вог-
ню» тощо.  Байкери вправлялися у стрільбі 
з пневматичної зброї по мішенях, у стрільбі 
з лука та арбалета. Усі присутні скуштували 
козацької каші та байкерського квасу. 

Цікаво було спостерігати за футболь-
ним матчем між командами збірної байкерів 
СНД і України та працівників Вінницької 
мерії. Гості відвідали музей ретро-техніки 
салону «Владимир», «Вервольф», ката-
лись на військовій машині БРДМ. Як при-
йнято у таких випадках, не обійшлося без 
благословення представника Вінницької 
православної єпархії отця Олексія. Після 
цього традиційного обряду байкери руши-
ли вулицями міста до річкової пристані. 
Звідти здійснили прогулянку на теплоходах 
Південним Бугом. 

Свято, організоване мотоклубом «Ша-
тун», дуже сподобалось байкерам. Чекаємо 
на Вас у наступному році. Насолоджуйтеся 
фотозйомками, дорогі читачі!  

Текст: Алла Горобець

Вінниччина вже четвертий рік поспіль вітає найвідчайдушніших та найвеселіших 
мандрівників, які зібрались на четвертий Міжнародний зліт байкерів, що тривав з 24 по 
26 травня поблизу с. Михайлівка неподалік від обласного центру. 

МОТО ЗАГУЛ
ВІННИЦЯ

Цікаво було спостерігати за футбольним матчем між командами збірної байкерів 
СНД і України та працівників Вінницької мерії. Гості відвідали музей ретро-техніки 

салону «Владимир», «Вервольф», катались на військовій машині БРДМ.
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АВТОДОЗВІЛЛЯ АКВАБАЙК 

 епла і дружня атмосфера заполонила     
  усю територію свята, адже очі учасників 
 сяяли, як і їхні блискучі автомобілі. 
 Радо зустрічав гостей організатор фе-
стивалю – Всеукраїнський клуб BMW, що 
займає панівні позиції у нашій державі. Магію 
свята змогли відчути усі присутні, адже до 
уваги глядачів були представлені розважальні 
програми для активних відвідувачів: дріфт 
професійних учасників клубу, трюки на мотоци-
клах, велосипедах. 

У рамках фестивалю було провено також і 
змагання зі слалому, в якому перемогу дістав ки-
янин Володимир Савичев. З невеликим відривом

XI МІЖНАРОДНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ BMW

15 червня 2013 року стало багатим на події в автомобільному житті країни. Адже саме цього дня на аеродромі 
«Чайка» біля Києва пройшов ХІ Міжнародний Фестиваль BMW, на який завітали понад 2,5 тисячі учасників із 
дванадцяти країн світу. 

BMW Club
Ukraine

Колона із учаників вінницького БМВ Клубу
в дорозі на фестиваль

У рамках фестивалю було проведено також
 і змагання зі слалому

Вінничанин Тимофієнко Константин - та наш 
журнал на 11 міжнародному фестивалі  БМВ

Організація фетивалю пройшла 
на високому рівні 

друге місце посів президент BMW-клубу 
Молдови Самір Алієв. На третьому місці 
опинився Юрій Бурляй із Києва. Потім на 
столичному проспекті Свободи пройшло 
«дефіле» із понад 100 автомобілів марки 
BMW під музику моторів, що злились в 
один великий оркестр. Неможливо було 
осягнути оком усе, що відбувалося на 
«Чайці», але кожен шанувальник BMW 
зміг знайти притулок своїм шаленим ба-
жанням. 

Текст: Алла Горобець
Фото: Назар Козаченко 

Виставковий павільйон офіційного дилера 

марки БМВ в Україні «АВТ БАВАРІЯ» 
Учасники 11 міжнародного фестивалю БМВ

припаркували власні авто в шеренги

т

БМВ-скарбничка. Збір коштів - на благодійність

 Організатором змагань є Національна 
федерація водно-моторного спорту України. 
Незважаючи на те, що це новий вид спорту 
(започаткований у США у 60-х роках минуло-
го століття, а в Україні відомий з початку 90-
х),  досить легко і активно підкорюють водну 
стихію як чоловіки, так і жінки без вікових 
обмежень. Своє захоплення екстремали пере-
дають дітям. Проведення таких змагань є по-
штовхом для розвитку водно-моторного спор-
ту в нашій державі. 

У першому етапі чемпіонату взяли участь 
22 пілоти, які розіграли 10 комплектів нагород 
з таких видів, як кільцеві перегони, слалом, 
фрістайл. Найвищу майстерність з фрістайлу 
показали Єгельницький Андрій з Донецька (І 
місце) та Михайлов Руслан з Одеси (ІІ місце). 
Другий етап чемпіонату відбувся 13 – 14 лип-
ня у м. Донецьк. Якщо у Вас є гідроцикл, 
досвід водіння та навички у змаганнях, ласка-
во просимо на чемпіонат.        

Представник журналу «Autohouse» був 
присутній на цьому незабутньому видовищі і 
діляться з Вами, шановні читачі, фотозвітом з 
місця події.

Текст: Алла Горобець
Фото: Віктор Бондар

Детальна інформація на сайті:
aquabike.in.ua

Перший етап Чемпіонату України з аквабайку 2013
15-16 червня 2013 року в Одесі був проведений перший етап Чемпіонату України з аквабайку – одного з видів 
водно-моторного спорту, пов’язаного з гонками на водних мотоциклах (гідроциклах).

Якщо у Вас є гідроцикл, досвід 
водіння та навички у змаганнях, 
ласкаво просимо на чемпіонат.

Закритий парк учасників змагань знаходився на території водно-рятувальної бази 

Спортсмени на старті

Показові виступи Єгельницького Андрія Фристайл Михайлова Руслана

Підготовка перед початком змагань

Кільцеві гонки: Runabout Open Кільцеві гонки: Sky Division Men

Слалом: Sky Division Men
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АВТОНОВИНИАВТОНОВИНИ

Стали известны даты вступления
в силу утилизационных законов

Закон 421-VII от 4 июля 2013 г. «Про утилизацию транспортных 
средств» и закон 422-VII от 4 июля 2013 г. «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты 
экологического налога по утилизации снятых с эксплуатации 
транспортных средств и совершенствования некоторых налоговых 
норм .Таким образом, закон «Про утилизацию транспортных 
средств» вступает в силу, 8 августа 2013 г., а «О внесении 
изменений...»-с 1 сентября 2013 г.

 Законами предусмотрено, что плательщиками налога по 
утилизации снятых с эксплуатации ТС являются лица, которые 
осуществляют ввоз на таможенную территорию Украины 
транспортные средства и кузова в таможенном режиме импорта 
и производство (изготовление) транспортных средств на 
таможенной территории Украины; приобретают транспортные 
средства у лиц, которые не являются плательщиками этого 

налога. Согласно закону 422-VII, базовая ставка сбора 
для легковых автомобилей составит 5,5 тыс. грн, а для 
грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники - 11 тыс. 
грн. Итоговая сумма утилизационного сбора будет зависеть 
от специального коэффициента. Для новых легковых 
автомобилей значение коэффициента составляет 86-550% 
от базовой ставки (4,73-30,2 тыс. грн) в зависимости от 
объема двигателя, а для машин бу- в 2 раза выше. Для 
новых грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники 
коэффициент составит 50-290%, для техники бу - в 2 раза 
выше .

 Исходя из текста документа, отечественные 
производители автомобилей, имеющие полный 
цикл производства, смогут проводить утилизацию 
самостоятельно. Сбор, уплаченный ими, будет направляться 
на специальный банковский счет, с которого можно будет 
финансировать организацию утилизационных мощностей. 
Таких предприятий в Украине сейчас лишь два: «ЗАЗ» и 
«Богдан». Кроме того, не будут уплачивать сбор и с кузовов 
для промышленной сборки те предприятия, которые 
выполняют программу развития рабочих мест. 

 Также, закон предполагает создание при Министерстве 
экологии и природных ресурсов фонда охраны окружающей 
среды, куда и будет зачисляться 70% поступлений от 
налога. Планируются поступления в бюджет на уровне 2 - 
2,5 млрд.

 Однако законы в такой редакции вызвали резко 
негативную реакцию со стороны Евросоюза, который 
призвал Украину до 1 сентября внести изменения в данные 
нормативные акты.  
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/43АВТОДОВІДНИК
АВТОСЕРВІСИ

Офіційний дилер HYUNDAI
ТОВ «Богдан-Авто Вінниця»
ПРОДАЖ. СЕРВІС. ТРЕЙД-ІН

 м. Вінниця, вул. 600-річчя, 36,
тел.: (0432) 509-118, 509-119,
 www.vn.bogdanauto.com.ua

ціна від 98 450 

Хюндай, Ай 10,Ай 30, Акцент, Елантра, Соната, Грандер, Женезіс, Ай ікс 35, Санта Фе. Ціни вказані станом на 01.04.13 

ціна від 165 400 грн.

ціна від 291 420 грн.

ціна від 147 800 грн. ціна від 128 000 грн.

ціна від 203 600 грн. ціна від 350 550 грн.

ціна від 232 800 грн. ціна від 255 200 грн.
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44/ АВТОДОВІДНИК /45АВТОДОВІДНИК 

Ремонт АКПП
Диагностика, снятие, 

установка. 
(097) 97-97-554

Ремонт инжекторов
и карбюраторов

Диагностика, ремонт 
инжекторов и 
карбюраторов
(063) 603-54-38

СТО
Компьютерная диа-

гностика, автоэлектрик, 
автономные отопители
(097) 22-88-190

СТО  $ДОГ
ремонт и обслуживание гру-
зовых авто, полуприцепов
(0432) 26-77-81,

(067) 431-00-72

АВТОЗАПЧАСТИ  $ДОГ
японские + масла
(0432) 69-17-16,
    (098) 080-90-09

ЗАПЧАСТИ    $ДОГ
к  двигателю Hunday 

lantra 
(097) 475-82-62

Запчасти $ДОГ
К европейским и 
японським автомобилям
(0432) 56-22-33,  
     (0432) 35-00-39

Запчасти $ДОГ
к авто Punto
(097) 475-82-62

АВТОЗАПЧАСТИ 
ШКОДА      $ДОГ

Наличие, заказ. Наличный 
и безналичный расчёт
(0432) 69-32 01,
    (094) 90-37-201

СТО АВТОШТОРМ
Диагностика –бесплатно. 
Реставрация ходовой, 
тормозной систем  всех 
марок, гарантия 50 тис. 
(067) 430-32-47,    
    (093) 357-69-43 

СТО Инжектор- cервис
Комп. диагностика, 

ремонт инжекторный 
систем, тестирование 

и промывка форсунок, 
автоэлектрика, чип-

тюнинг, заправка 
кондиционеров, 

стартера и генератора
(096) 662-46-99

РЕМОНТ
Рулевых и 

гидравлических реек, 
насосов и рулевых 

колонок. Продажа реек 
новых и Б/У

(096) 374-90-19

УСТАНОВКА  
Аудио- и 

мультимедийных систем
(067) 422-47-37

СТО $ДОГ
Запчастини нові та б/у, 
ремонт ходової, двиг., 

чистка інж., комп. 
ремонт сходження, 

діагностика, електрик, 
мийка, шиномонтаж 
(0432) 61-23-66,

(097) 561-38-31

АВТО ПРОКАТ

АВТОЗАПЧАСТИНИ

Запчасти $ДОГ
к авто Fiat Fiorino
*(097) 475-82-62

Блок головки
двигателя $ДОГ
к Fiat Punto с выпускными 
и впускными 
коллекторами + фарсунки
(097) 475-82-62

АВТОРАЗБОРКА
Отечественных авто 

ВАЗ, ГАЗ
(067) 594-35-19,
    (067) 708-93-16

ЗАПЧАСТИ $ДОГ
к авто BMW 730, 1989-
1990 г.в, V3,0і
(097) 475-82-62

Дизельный насос 
$ДОГ
к авто Fiat Scudo, Sitroen 
Jumpy, Peugeot Expert 
(097) 475-82-62

АВТО ЧОХЛИ

АВТО СКЛО

АВТОШИНИ

АВТОТОНУВАННЯ

АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ

АВТОВОРОТА

АВТОФАРБИ

РІЗНЕАВТО СКЛО
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46/ АФІША 

ЖУРНАЛ «АutoHouSE»
червень-серпень, 2013
Засновник та видавець

ФОП Вергелес А.Р
ДАТА ЗАСНУВАННЯ:
25 вересня 2006 р
СВІДОЦТВО ПРО  

РЕЄСТРАЦІЮ:
ВЦ №654-12-р

ГОЛОВНИЙ  
РЕДАКТОР:

Вергелес А.Р.
Відділ реклами

Сич О.М. 
(098) 794-20-91

Відділ розповсюдження: 
Мовсесян Ю. В.

КОМП’ЮТЕРНИЙ НАБІР:
Бойко Сергій

Коректор
Горобець А.

Фактична адреса  
редакції:

м. Вінниця, 
вул. Соборна, 11/207 
тел.(0432) 57-90-59

e-mail:  
avtodim@mail.ru

Підписано до друку: 
01.08.13

Об’єм: до 20 умов.  
друк. аркушів

Фотовивід та друк:  

Періодичність:  
раз на місяць

Тираж: 5700 шт  
Частина тиражу розповсюджується 

безкоштовно. 
Рекомендована ціна:  

5,00 грн
Замовлення  

№_________

Редакція не завжди поділяє точку зору автора. Редакція не несе відповідальності за зміст 
оголошень. Згідно діючих у видавництві правил, відповідальність за достовірність оголошень несе 
рекламодавець. Він самостійно відповідає за зміст поданої інформації, використання авторських 

прав та прав третьої сторони, за наявність посилань на ліцензії та про сертифікацію продукції, 
передбачених діючим законодавством України. Редакція керується тим, що рекламодавець має 
право та попередньо отримав усі необхідні для публікації дозволи. Використання матеріалів у 

будь-якій формі не допускається без письмової згоди редакції. Матеріали не рецензуються та не 
повертаються.  

Копіювання стилів оформлення заборонено

facebook.com/pages/журнал-AUTOHOUSE/300616919961293

http://vkontakte.ru/club12950359

/1АВТОДОЗВІЛЛЯ 
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ACHTUNG
ACHTUNG:
Немецкий десант в Шкуринцах!

СНЕГОХОД ARCTIC CAT ZRT 600

А ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

  ЧТО ПОКАЖЕТ НАМ ЖЕНЕВА ?
  АВТОАРОМАТЫ. ИЛИ КАК ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ
  ЗАЗ 968А. НОВАЯ ЖИЗНЬ «УШАСТОГО»

500

№1-3 (97-99)
2013

500

Запрошуємо до співпраці: (0432) 35-07-61,  (098) 794-20-91 / №10-12(94-96) ‘12/ Autohouse

500

№10-12 (94-96)

2012

500

/1АВТОДОЗВІЛЛЯ 
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500

№4-6 (88-90)
2012

500

/1
АВТОДОЗВІЛЛЯ 

Запрошуємо до співпраці: (0432) 67-00-72, 57-90-59,  (098) 794-20-91 / №7-9(91-93) ‘12/ Autohouse

500

№7-9 (91-93)
2012

500

Читайте нас
у закладах

міста:

Читайте нас
у закладах

міста:
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