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За день до офіційного святкування 
проводиться масштабний фестиваль 
національних культур «Віра. Надія. 
Любов». У Мелітополі у мирі і злагоді 
мешкають представники більш ніж 
100 національностей, кожна – зі своїми 
традиціями, звичаями, творчістю. 
Цього року на площі Перемоги розта-
шувалися 12 культурних товариств, 
які презентували своє національне 

МЕЛІТОПОЛЬ – КРАЙ    МЕДОВИЙ, МІСТО 
ЗАВЖДИ МОЛОДЕ!

Цього року Мелітополю виповнилося 235 років. У історичному 
розрізі, здавалося б, проміжок незначний, але для Мелітополя 
– суттєвий. За ці роки з провінції він перетворився на сучасне 
місто, яке розвивається, крокує у ногу з часом, на місто, історію 
якого та його сучасність створюють люди. 
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МЕЛІТОПОЛЬ – КРАЙ    МЕДОВИЙ, МІСТО 
ЗАВЖДИ МОЛОДЕ! вбрання, традиційні страви та 

смаколики, пісні та танці. Цього 
ж дня керівництво міста вша-
новувало почесних громадян 
Мелітополя. Усі вони зібралися 
у музейному дворику, спіл-
кувалися там у невимушеній 
обстановці, насолоджувалися 
культурною програмою та 
фуршетом.  
У неділю зазвичай гуляння 
тривають від самого ранку і до 
пізнього вечора. Галасливий 
та «смачний» ярмарок першим 
зустрічає городян, які поспіша-
ють за дешевими овочами та 
фруктами, м’ясними та ковбас-
ними виробами, перепічкою, 
олією, за квітами, саджанцями 
дерев та кущів. Поряд з ярмар-
ком цього року розташувалася 
виставка спецавтівок, а на вул. 
Героїв України свої місця посі-
ли промисловці та колективи 
навчальних закладів. Містяни 
робили фото біля тематичних 
зон, смакували глінтвейн, що 
був зварений у 200-літровому 
казані. Його на честь свого 
дня народження зробило 
підприємство «Біол», ця ємність 
вже увійшла до Книги рекордів 
України. Біля майданчика 
«Будинку меблів»розігрували-
ся призи, ще один меблевий 
салон здивував гостей виготов-

леним гігантським офісним кріслом. 
Мешканці міста гуляли центром Мелітополя, робили 
закупи і насолоджувалися святковою атмосферою, 
зустрічалися зі знайомими, бажали місту процвітан-
ня та миру. До речі, саме про мир недільним ранком 
молилися прихожани місцевих храмів. 
Урочисте відкриття свята, виступи представників 
влади, іноземних делегацій (цього року з Литви та 
Греції), нагородження орденами, грамотами та ме-
далями мелітопольців, що зробили внесок у розви-
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ток міста, - усе це складові 
офіційної частини свята. Усі, 
хто виступав з промовами, 
відзначили позитивні зміни 
Мелітополя, те, що місто ста-
ло більш сучасним, комфорт-
ним та європейським. 
У парку було організовано 
концерт творчих колективів, 
поряд працював ярмарок 
іграшок та робіт приклад-
ного мистецтва. На площі 
Перемоги у рамках Чемпіо-
нату світу з богатирського 
багатоборства спортсмени у 
віці до 23 років змагалися за 
титул найсильнішого у світі 
юніора. Мелітополь приймав 
у себе у гостях богатирів з 
Данії, Румунії, Англії, Шотлан-
дії, США та Польщі.  
Ввечері розпочалася най-
очікуваніша частина свят-
кування. Команда «Радіо 
П’ятниця» з ді-джеєм Сер-
жем Гагаріним, «Оркестр 
гарного настрою» та гурт 
«Клей Угрюмого» дарували 
позитивні відчуття меліто-
польцям у першому від-
діленні святкової програми. 
Бурхливі овації викликала 
поява на сцені Злати Огне-
вич, яка виконала свої хіти. 
Але чекали мелітопольці 
на головну зірку – Настю 
Каменських («NK»). І хоча 
примхи природи затримали 
її виступ на півгодини, гля-
дачі Настю таки дочекалися. 
Разом з нею вони співали 
та танцювали. Емоцій того 
вечора не стримував ніхто. 
Фінальним акордом свята 
став феєрверк, що тривав 
сім хвилин. Свято скінчило-
ся і вже наступного ранку 
Мелітополь розпочав свій 
черговий рік життя, який 
обов’язково буде сповнений 
новими проектами, досяг-
неннями та перемогами!
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Це те, на що ви давно чекали! Це місце, де можна 
придбати абсолютно усе для ремонту, будівництва та 
оздоблення квартири, будинку або офісу: від цвяха до 
меблів, від лампочки до ванни. Це – перший над-
сучасний будівельний супермаркет «Фундамент», у 
якому є усе те, без чого не можливий жоден ремонт. 
Ми йшли до цього довго і ось нарешті відкрилися. 
Шостий у Мелітополі магазин мережі вражає не лише 
сучасним дизайном: на площі у 2000 м2, на двох про-
сторих поверхах розташовані тисячі найрізноманітні-
ших товарів, а отже, відтепер ви зможете без проблем 
втілити у життя безмежне море своїх ідей. 
Приходьте, обирайте, купуйте! Інструменти ручні та 
електричні, лінолеум та інші види покриття на підло-
гу, двері, усе для водопроводу, каналізації та водоо-
чищення. Для ванних кімнат є плитка, водонагрівачі 
та душові кабіни, меблі та ванни. Для зовнішніх 
робіт - сухі будівельні суміші, товари для утеплення, 
гіпсокартон, плитка. Є також господарські товари та 
побутова хімія, сучасна техніка, електротовари, това-

ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ: РОБИМО 
КОМФОРТНИМИ ВАШІ 
ОСЕЛІ! 
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ри для будинку та саду, лаки та фарби. «Фундамент» був 
і залишається лідером з колористики, тож у нас працює 
ательє колеровки фарби. 
Безпечність товарів та професійне обслуговування, 
комфорт та зручність для клієнтів – це наші гарантії. Ми, 
як і завжди, відповідаємо за високу якість усіх товарів та 
матеріалів, їхню екологічність та довговічність. Увага до 
клієнтів та усіх замовлень – наша конкурентна перевага. 
У супермаркеті працює віп-відділ для клієнтів. Чекаємо 
на вас і вже готові виконати ваші замовлення. 

м. Мелітополь, вул. Героїв Сталінграду,  2
тел.: 067 611 88 04
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Як відновити душевну рівновагу, покращити 
настрій, підкреслити свою жіночність? Кожна 
жінка знає, що у цьому їй допоможе новенький 
манікюр, адже доглянуті руки та ідеальні нігті 
завжди додають образу вишуканості та під-
креслюють стиль. 
Мережа салонів «Лакмус» – це новий підхід у 
культурі манікюру та педикюру, дизайну нігтів 
та у спа-догляді, це сучасні безпечні препарати 
та брендові лаки для нігтів вищої якості (400 
відтінків). Мережа салонів «Лакмус» вже встиг-
ла завоювати довіру найвибагливіших клієнтів, 

LAKMOUSSE NAIL BAR – 
НАЙКРАЩИЙ ЖІНОЧИЙ 
АНТИДЕПРЕСАНТ!

Бразильский манікюр – одна з 
них. Це нова методика європей-
ського необрізного манікюру, 
за якою в Мелітополі працюють 
лише майстри мережі салонів 
«Лакмус». При його виконанні від-
сутній ризик травмування нігтів, 
він підходить до усіх типів шкіри, 
готує  нігті до будь-якого виду по-
криття, живить та зволожує шкіру. 

які обрали ці салони за гаранто-
вану безпеку. Усі види нігтьового 
сервісу майстри здійснюють одно-
разовими або абсолютно стериль-
ними інструментами, використо-
вують сертифіковані та екологічні 
витратні  матеріали, працюють за 
сучасними технологіями, новітні-
ми техніками  манікюру та пе-
дикюру.  
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Відчинивши двері салонів «Лакмус», 
ви одразу відчуваєте спокій, ніби опи-
няючись у обіймах затишку, поринає-
те у атмосферу релаксу та турботи. 
Відмінною рисою салонів цієї мережі 
є можливість одночасної роботи 
майстрів манікюру та педикюру, а Ви 
у цей час можете насолоджуватися 
смачною кавою.  
Взагалі, місія салонів, як кажуть 
їхні власники, - це бажання зміни-
ти ставлення клієнтів до послуг з 
манікюру та педикюру, які вже давно 
припинили бути лише механічною 
роботою з інструментами. Мережа 
салонів «Лакмус» – це нова філософія 
б’юті культури, це повага до кожного 
клієнта, обслуговування преміум-кла-
су, гарантія якості і насамкінець – 
задоволені відвідувачі, серед яких є 
і жінки, і чоловіки.  Мережа салонів 
«Лакмус» запустила власну школу 
навчання, діє пробний курс. Для 
клієнтів пропонуються додаткові 
послуги, зокрема, проколювання вух 
(дітям), а також СПА-догляд за руками 
та ногами (дорослим). Діє система 
бонусів та дисконтів. 

Салони LAKmousse nail bar розташовані: 
у ТЦ Centrum, 3-й поверх, оф. 15  
(вхід з вул. Університетської) та  
Проспект 50-річчя Перемоги, 38  
(біля скверу з парасольками) 
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BEAUTY

Студия красоты Елены Руденко 
предлагает косметологические 
процедуры, способные подарить 
вторую молодость. Мы воплоща-
ем мечты в реальность, убеди-
тесь в этом!
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ – 
увлажните кожу, избавьтесь от 
пигментных пятен, разгладьте 
морщины с помощью инъекций 
гиалуроновой кислоты.
МЕЗОТЕРАПИЯ – выров-
няйте морщины, подарите  
качественное увлажнение, 
подтяните кожу и избавьтесь от 
пигментации. В этом помогут 
инъекции витаминов и фер-
ментов. Рекомендован курс из 
нескольких процедур. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ФОНОФОРЕЗ – если не го-
товы к инъекциям, то этот вари-
ант для вас! Введение сывороток 
и геля с помощью ультразвуко-
вых волн, не повреждая кожу.

МИКРОТОКОВАЯ  
ТЕРАПИЯ – отложите воз-
растные изменения в дальний 
ящик с помощью этой процеду-
ры. Уже после первого сеанса 
лицо преобразится в лучшую 
сторону. 
ПИЛИНГИ – самое время 
выровнять текстуру и цвет кожи, 
удалить рубцы и неровности, 
смягчить кожу и уменьшить 
поры. Проводить процедуру 
можно осенью или ранней 
весной. 

Осень – благоприятное 
время для похода к косме-
тологу, лицо нуждается в 
тщательном уходе после 
лета. Подарите коже 
увлажнение и сияние благо-
даря нашим омолаживаю-
щим процедурам.
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МАССАЖ ЛИЦА – 
расслабьтесь и доверь-
тесь профессионалам, 
позвольте удивить вас 
методиками массажа, по-
зволяющими исправить 
существующие проблемы 
и предотвратить новые. 
Все эти процедуры 
направленны на замед-
ление процесса старения 
кожи, лицо становится за-
метно свежее и моложе. 
Глубокое увлажнение и 
ровный тон, избавление 
от пигментных пятен.
Исправление недостатков 
и дефектов кожи, удале-
ние рубцов после акне и 
сыпи.
А если вы ещё не знаете с 
чего начать - запишитесь 
на консультацию к кос-
метологу нашей студии и 
она подберёт вам проце-
дуры исходя из потребно-
стей именно вашей кожи!

ул. Гоголя, 93/1 
ТЦ «Европа», 2 этаж

тел.: 096-053-17-36 
studiorudenko
schoolrudenko

facebook.com/studiorudenko 
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О НАС
Мы, туристическое агентство Star 
Tour, — единственные в регионе, кто 
занимается организацией не только 
отдыха за границей, но и лечения. 
Помогая тем самым совместить лече-
ние и отдых. В наше время вопрос об 
изменении или улучшении внешности 
очень актуален,  а зачастую это являет-
ся необходимостью.  В последние годы 
Турция стала Меккой медицинского ту-
ризма, в том числе и в области пласти-
ческой хирурги. Пациенты выбирают 
Турцию по ряду причин: 

Высокая квалификация врачей – все 
хирурги проходят длительное обу-

ТУРЕЦКАЯ МЕДИЦИНА 
ВМЕСТЕ СО «STAR TOUR»

чение и практику в Европе и США, в отли-
чии от коллег из Украины, где профессия 
пластического хирурга существует де-факто 
— официально такой профессии нет;
Все основные операции выполняются в 
больницах, сертифицированных междуна-
родным стандартом JCI, где используются 
новейшие методики и технологии; 
Доступные цены позволяют сэкономить 
50% - 70% Вашего бюджета, в сравнении с 
украинскими ценами.
Услуги предоставляются 365 дней в году, 
24 часа в сутки. Есть рускоязычные пере-
водчики, предоставляются трансферы для 
комфорта пациентов.

Наиболее популярными операциями являют-
ся увеличение груди с помощью имплантов, 
ринопластика, а также пересадка волос. 

ОБЛЫСЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА  
ВОЛОС
Согласно статистике, мужчины чаще страдают 
от патологического выпадения волос, чем 
женщины. Уже к 30 годам более 25% пред-
ставителей сильного пола сталкиваются с по-
добными проблемами, а в 60 лет 70% мужчин 

ул. Героев Украины, 34 
тел.: 097-778-23-63

plastic_surgery_ist
становятся полностью лысыми. 
Самый разумный выход из 
ситуации — сделать пересад-
ку волос. Турецкие клиники 
предлагают несколько иннова-
ционных методов трансплан-
тации (FUT, FUE, IPF), каждый из 
которых имеет свои плюсы и 
минусы. Популярный в послед-
ние годы FUE метод пересадки 
волос - это микрохирургиче-
ские манипуляции получения 
трансплантатов (графтов) и их 

BEAUTY
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вживления без разрезов и швов. Волося-
ные группы (фолликулы) из 1-3 волосков 
поштучно забираются в затылочной 
области пациента и пересаживаются в 
необходимые зоны, максимально можно 
пересадить около 6100 графтов.  Опера-
ция проходит безболезненно и в один 
день. Мы организовываем трёхдневные 
туры в которых пациент получает пол-
ный спектр услуг. Стоимость такого тура 
с проживанием и всеми необходимыми 
услугами от 1700 евро.

ОПЕРАЦИИ ПО  
УВЕЛИЧЕНИЮ ГРУДИ
Операции по увеличению груди или 
подтяжке груди не менее популярны, 
мы проводим первичную консультацию 
с доктором и составляем план ваше-
го лечения. Иногда пациент не хочет 
использовать имплант,  в таких случаях 
мы предлагаем увеличение груди с 
помощью собственного жира (липомо-
делирование): жир берется из про-
блемных мест, очищается, насыщается 
стволовыми клетками и благополучно 
вводится в грудь, что дает наиболее 
натуральный результат. Время реабили-
тации намного легче и короче.  Если же 
пациент хочет увеличить грудь с помо-
щью имплантов, то мы предоставляем 

выбор тех марок, с которыми работает 
доктор, — это лидеры на рынке: Mentor, 
Allergan. Motiva, Polytech. 
В день операции пациент поступает в 
клинику, где берутся все необходимые 
анализы и происходит подготовка к опе-
рации.  В послеоперационный период 
пациент находится в клинике сутки под 
наблюдением персонала,  на следующий 
день после осмотра врача пациента 
перевозят  в отель, где и проходит даль-
нейшая реабилитация и отдых. Необхо-
димый срок пребывания в стране 6 дней. 
Это время можно провести с пользой и 
окунуться в необыкновенную красоту 
Стамбула, что сделает вашу реабилита-
цию легче и интереснее!
Операции проводятся в двух сертифи-
цированных клиниках — Acibadem и 
Memorial, которые соответствуют «золо-
тому» международному медицинскому 
стандарту.  Они оснащены новейшим и 
более точным оборудованием. 
Не тратьте свое время на поиски врача и 
клиники, Вы их уже нашли. Турция – это 
самые выгодные предложения по доступ-
ным ценам и с высоким качеством. Обра-
щайтесь за консультацией, подарите себе 
внешность, о которой давно мечтали.
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Адреса магазинов в Мелитополе:
пр. Б.Хмельницкого, 26
ул. А.Невского, 35  
(ост. «Центральный рынок»)
пр. 50-летия Победы, 18  
(ТЦ «Палладиум», 2 этаж)
Тел. горячей линии: 097-197-79-33
Адрес магазина в Приморске:
ул. Соборная, 91а/2
тел.: 066-522-25-88
Facebook: @golden.bee.2006
Instagram: @585golden.bee
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Режим работы: пн. - пт. 9:00 - 17:00
сб. - предварительная запись; тел.: 067 933 35 67

@alyabyeva.n_rg
@alyabyeva_nadezhda

Занимаюсь разработкой, 
пошивом и декорированием 
костюмов с 2003 года. Рабо-
таю под заказ. Мои изделия 
- это работа, выполненная 
для конкретного клиента. 

Учитывается все: от внешних 
данных до музыкального 

сопровождения. Возможно 
изготовление костюма по 

вашему эскизу, нашему эски-
зу, со стразами и без. 
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ул. Университетская  
(Свердлова), 53 (офис 6)
тел.: 067-926-00-83 
   svetlana_padalko
   make_up_studio_padalko   

ШКОЛА-СТУДИЯ КРАСОТЫ СВЕТЛАНЫ ПАДАЛКО

ТОНКОЕ  
ИСКУССТВО 

КРАСОТЫ

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА:
УСЛУГИ СТИЛИСТА:

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

Профессиональный макияж 

Коррекция бровей

Наращивание ресниц 

Ламинирование или  

долговременная укладка бровей

Укладки 
Накрутки 
Прически 

Визажист профессионал Салонный мастер-визажист Визажист-стилист 
Стилист
Сам себе визажист 
Бровист 1 и 2ст
Сам себе стилист 
Наращивание ресниц Повышение квалификации18 iclub.in.ua 



ШКОЛА-СТУДИЯ КРАСОТЫ СВЕТЛАНЫ ПАДАЛКО

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
Визажист профессионал Салонный мастер-визажист Визажист-стилист 

Стилист
Сам себе визажист 
Бровист 1 и 2ст
Сам себе стилист 
Наращивание ресниц Повышение квалификации 19ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 
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ул. Героев Украины, 14  
(ТЦ «Торговый квартал»)
тел.: 068-800-93-41
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HOUSE

                  борка дома, квартиры или  
                  офиса. Вроде бы нет ничего 
                  сложного: протерли пыль,  
                  пропылесосили, вытерли 
полы. Но почему же, как только вы 
беретесь за уборку, тут же пропадает 
воодушевление? Уверены, что сочета-
ние «генеральная уборка» может не на 
шутку испортить настроение, и поэтому  
многие на нее решаются всего пару раз 
в году. 
Что же отличает профессиональную 
уборку, выполненную клининговой 
компанией, от привычной домашней 
уборки?
 Во-первых, такая уборка проводится в 
максимально короткий срок, эффектив-
но и качественно, с использованием 
специального оборудования, професси-
ональных моющих и чистящих средств. 
Во-вторых, клининговая компания ос-
вобождает время, которое вы сможете 
провести с семьей, на природе или в 
компании друзей. Чаще всего хозяйки, 
работая всю неделю, переносят уборку 
на выходные, лишая себя полноценно-
го отдыха. Выход из этого замкнутого 
круга постоянных уборок есть - перело-
жите часть рутинной домашней работы  
на плечи профессионалов. Сотрудники  
клининговой компании Expert-Service 
сделают все за вас! У нас можно  за-
казать разовую (генеральную) уборку 
или поддерживающую, которая прово-
дится в среднем раз в неделю.  Быту-
ет мнение, что вызов специалистов 
клининговой компании на дом – дело 
недешевое, но содержание постоян-
ной домработницы обходится гораздо 
дороже, посчитайте сами.
Клининговая компания Expert-Service 
выезжает со своим спецоборудовани-
ем, использует профессиональные хи-
мические средства, которые, в отличие 
от бытовых порошков и растворов, со-
держат поверхностно-активные веще-
ства (ПАВы), способные к биологическо-
му, а не биохимическому разложению, 
что делает их более эффективными и 
безопасными в применении. 

Вот  перечень основных  услуг,  
которые оказывает наша   
компания:

• ЭКОуборка помещений с  
использованием гипоаллерген-
ных средств;
• уборка помещений после ремон-
та или строительства; 
• уборка санузла;
• уборка кухни; 
• общие работы в других  
комнатах;
• уборка офисов;
• химчистка ковровых покрытий и 
мягкой мебели;
• химчистка стирка и навешива-
ние штор как в процессе уборки, 
так и отдельной услугой;
• химчистка, стирка и утюжка 
одежды - это новая услуга, спрос 
на которую стремительно растет! 
• «VIP-гардероб» - это услуга для 
самых требовательных клиентов 
по профессиональному уходу и 
удобному расположению одежды 
и обуви в шкафах.  
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Клининговая компания и 
услуги химчистки на дому
ул. Покровская  
(бывш. Луначарского) д. 59/3 
тел.: 068 897 08 08 
сайт: expertservicepro.wixsite.com/mysite
     @expertservicepro
     expertservice.pro

Профессиональные сред-
ства – это концентраты, ко-
торые разбавляются водой.  
При желании клиентов, в 
качестве дополнительной 
услуги мы подберем про-
фессиональные моющие 
средства для качественной 
уборки их помещений. 
Любую из вышеперечис-
ленных услуг можно зака-
зать, позвонив в компанию 
Expert-Service. При этом, вы 
сразу становитесь участни-
ками программы лояль-
ности, а это - дисконты, 
скидки, акции и подарки! 
Мы работаем, чтобы  
вы отдыхали!

ЕЛЕНА  
КОЛОМОЕЦ
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Основным навыком, необходимым для успешного обучения, 
является быстрое и качественное чтение с пониманием и запо-
минанием. 99% школьников этого не умеют!
Мы научим вашего ребенка читать примерно в 2-5 раз бы-
стрее, запоминая текст после первого прочтения. Также мы на-
учим его структурировать полученную информацию так, чтобы 
было удобно ее применять и воспроизводить в любой момент 
времени. На контрольных, экзаменах, да и при ежедневной 
учебе нужен именно этот навык.
Человек, умеющий быстро и легко обучаться, поглощать 
огромные объёмы информации, будет всегда востребован и 
успешен! 

Современная школа очень мало внимания и времени уделяет 
обучению способам эффективной работы с информацией и 
чтения. 
Есть четкая тенденция снижения стандартов образования. 
Современный ребенок НЕ НАУЧЕН заниматься умственным 
трудом. Его мозг НЕ СПОСОБЕН поддерживать темп урока и 
усваивать необходимый объем информации.

ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ
     СКОРОЧТЕНИЕ?
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НАШИ КУРСЫ:

скорочтение;

обучение чтению;

развитие памяти;

развитие логики;

каллиграфия;

НЕ ментальная  

арифметика!

Школа Скорочтения
ТЦ «Люкс», 3 этаж
ул. Героев Украины, 94 
тел.: 098 842 66 42
mlt.turboread.ru
          @mlt.turboread

ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ
     СКОРОЧТЕНИЕ?
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PERSONHOUSE

Для жителей Мелитополя и района 
выбор мебели начинается с сети 
мебельных салонов «Дом Мебели».  За 
25 лет на мебельном рынке, компания 
заработала доверие многих покупате-
лей и создала уют во многих домах.
Это стало возможным благодаря 
команде профессионалов, объединен-
ных одной общей целью – счастливый 
покупатель. Но подарить другому 
человеку счастье возможно только 
когда ты счастлив сам. И компания 
«Дом Мебели» делает все, чтобы со-
трудники были счастливы и получали 
удовольствие от работы!
Мебель – это сложный и особенный 
продукт, так как требует высокого 
уровня знаний и навыков, поэтому 
так важно работать вместе с опытны-
ми специалистами. 40% сотрудников 
работают в компании более 5 лет, есть 
сотрудники, работающие со дня ос-
нования компании. Ежегодно сотруд-
ники получают премию «За предан-
ность» и соответствующие ордена 1, 
2, 3 степеней за свой вклад в развитие 
компании.

ТОП-менеджеры выросли в 
компании, пройдя все ступени 
карьерной лестницы, сотруд-
ники регулярно рекомендуют 
работу в компании своим дру-
зьям и знакомым. Есть специ-
альные бонусные программы 
для сотрудников, рекомендую-
щих своих друзей на горящие 
вакансии. 
Обучение и тренинги для 
повышения квалификации – 
обязательны. Наши сотрудники 
проходят внутреннее обучение,  
посещают городские тренинги, 
мебельные выставки, произ-
водственные предприятия 
наших партнёров.
В компании регулярно растет 
средний уровень заработной 
платы, применяется прозрач-
ная система оплаты по резуль-
татам работы, зарплата может 
быть значительно выше, чем 
предлагаемый оклад.  

НАШ ДОМ -  
«ДОМ МЕБЕЛИ»

26 iclub.in.ua 



сайт: dommebeli.com.ua
@dommebeli.com.ua
@dommebeli.com.ua 

Конкурс «Идеи и 
предложения» даёт 
возможность вно-
сить свой вклад в 
развитие компании, 
предлагать идеи, 
реализовывать их и 
получать премии.
Участие в корпора-
тивных мероприяти-
ях компании, под-
держка командного 
духа, внутренняя 
мотивация и посто-
янное саморазвитие 
– реалии работы в 
нашей компании. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
0 800 33 21 69
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МАМАЗИН ИГРУШЕК
магазин игрушек

самокаты, толокары, скейты, коляски  
музыкальные, мягкие игрушки 
деревянные развивающие игрушки  
творчество, конструкторы  
спортивные товары

пр. 50-летия Победы, 27; тел.: 068-711-82-98 

 

  
SUCCESS LANGUAGE SCHOOL

курсы английского языка для А1-А2 до C1-C2 
английский для всех новичков
учение грамматики, разговорного с нуля
обучение в школе и по скайпу.
подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, ЗНО

ул. Интеркультурная, 77/4, офис 7  (2 этаж) 
тел.: +380 68 585 5009       @sls_eng   сайт: sls.co.ua

 

  

ТИТАРЕНКО ЕЛЕНА 
практикующий психолог, психотерапевт 

индивидуальные консультации/ 
психотерапия
терапия пар
детско-родительские отношения
психотерапевтические и обучающие тренинги

тел.: 067-493-67-50, 066-142-77-74

DELTA
видеонаблюдение и СКУД-продажа  
оборудования, проектирование, монтаж, 
настройка и обслуживание
продажа и ремонт ПК

ул. Гагарина, 7 
тел.: 067-183-92-54, 098-650-23-03

 

   

ATEMI KARATE & KOBUDO CLUB
спортивное и традиционное каратэ
Кобу-до: изучение традиционного  
окинавского оружия
участие в соревнованиях: Чемпионаты 
Украины, Европы и Мира
аттестация на пояса

ул. Героев Сталинграда, 7 и УВК №16 
тел.: 096-07-22-658
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ПРОФ-АКАДЕМИЯ «УСПЕХ»
КУРСЫ:
парикмахер; ногтевой сервис                                
массаж; визаж; шугаринг; 
бухгалтер; секретарь; ПК  
подготовка к ЗНО 

ул. Героев Украины, 49; тел.: 097-912-30-32

 

  

NATURELLE
услуги косметолога
мезотерапия, микротоки
эпиляция
омолаживающие программы 
химический пилинг

ТЦ «Центрум» ул. Интеркультурная 77/4,  
2 этаж, офис №58; тел.: 097-30-31-734

 

  
    

DOLCE VITA
торты в наличии и под заказ  
(свадебные, детские, праздничные) 
капкейки, зефир, пирожные,  
слойки, рулеты

пр. Б. Хмельницкого, 28 
тел.: 097 300 22 90  
сайт: dolcevita.org.ua

МИР СТЕКЛА
стекло 4, 5, 6, 8 мм
узорчатое и закаленное стекло
зеркала любых форм и размеров
обработка граней, фацет
витражи, матирование, фотопечать
доставка, монтаж
ул. Ушакова, 1 тел.: 097-730-18-79 
     @decorsklo

ALEXBIKE 
веломагазин-мастерская

продажа велосипедов
запчасти и аксессуары
профессиональное обслуживание
гарантия на товар и обслуживани

пр-т 50 лет Победы, 49; тел.: 068-242-59-50 
ул. Героев Украины, 50/4; тел.: 068-781-04-76 
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Centrum, ул. Интеркультурная, 77/4, 
2 этаж (офис 78)
сайт: iclub.in.ua
e-mail.: manager@iclub.in.ua
тел.: 096-998-09-07
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Медицинский лечебно-диагностический центр «Валео»
пр-т. Б.Хмельницкого, 19/20

тел.: (0619) 42-01-60, 098-504-36-00
ежедневно с 8:00 до 16:00, выходной: воскресенье

В медицинском центре «Валео» принима-
ют кардиолог, невролог (невропатолог), 
вертебролог, эндокринолог — врачи с уз-
кой специализацией в сферах медицины, 
тесно связанных между собой. Поэтому 
без беготни по медцентрам и поли-
клиникам города вы получите полную 
консультацию, обследование и диагно-
стику. Кабинеты аппаратной диагностики 
— МРТ, УЗИ, рентген — находятся в двух 
шагах от основного отделения медицин-
ского центра. В центре можно получить 
консультацию врачей, а также пройти 
обследование. У нас в наличии есть все 
необходимое диагностичекое и лабора-
торное оборудование.
Тут же могут быть проведены рекомен-
дованные процедуры: мануальная и 
физиотерапия с применением лазера для 
лечения и реабилитации с нормализа-
цией процессов в организме, примене-
ние низкочастотных акустических волн 
для лечения заболеваний суставов, при 
постравматической реабилитации, для 
скорейшего заживления язв, переломов, 
болях в спине, связках, сухожилиях и в 
других подобных случаях. Этот метод 
экстракорпоральной ударно-волновой 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР VALEO 
 В ГОРОДЕ МЕЛИТОПОЛЬ  

ПРЕДЛАГАЕТ:
Консультации специалистов:

Кардиолога
Невролога (невропатолога)
Эндокринолога
Вертебролога
Дерматолога
Терапевта
Травматолога

Услуги и терапия:
Мануальная терапия
Лазеротерапия – красный и 
инфракрасный лазер
Ударно-волновая терапия
Сухие углекислотные ванны
Терапия позвоночника
Вытяжка позвоночника
Медикаментозная блокада болей

терапии назначают после инсульта. Для 
пациентов с заболеваниями сердца и 
сосудов, гипофунцией эндокринных желез, 
заболеваниями центральной нервной 
системы и ряде других случаев назначат су-
хие углекислотные ванны. Комплекс ману-
альной терапии включает особый подход к 
терапии позвоночника и его вытяжке. 
В центре «Валео» комплексно лечат ги-
пертонию, виновником которой является 
остеохондроз шейного отдела.
Медицинский центр расположен в центре 
города, рядом есть остановка обществен-
ного транспорта. Добираться из любого 
района города можно быстро и удобно. 
Особенно это оценят пациенты с плохим 
самочувствием и проблемами опорно-дви-
гательного аппарата. 
Обращайтесь в медицинский центр «Валео» 
и выздоравливайте, а мы вам поможем!

HEALTH
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Зима вже близько, ось-ось і почне хурделити та 
морозити. А десь є країни, у яких - сонце, море і 
відпочинок. І це «десь» - майже поряд. Менше, 
ніж за три години літаком із Запоріжжя ви діста-
нетесь до піщано-гарячого Єгипту: країни пірамід 
та готелів, де все включено, країни, де безлімітне 
сонце та блакить води, у якій мерехтять тисячі 
яскравих рибок, країни, що рада зустрічати усіх 
туристів світу і кожному запропонувати усе най-
краще. Ласкаво просимо до Єгипту! 
Єгипет – країна двох морів: Середземного та Чер-
воного. Курорти та готельні комплекси розташо-
вані переважно на узбережжі останнього. Отже, 
які види відпочинку пропонує туристам Шарм-
еш-Шейх? До речі, саме такою є історична назва 
міста, вона перекладається з арабської як «бухта 
(залив) шейха», ми ж звикли називати курорт 
Шарм-ель-Шейх, або просто Шарм. Період для 
відпочинку з листопада до кінця березня вва-
жається найбільш комфортним. Готелі Шарму, 
що розташовані у бухтах, передбачають різні 
види релаксу і розраховані на сімейний відпо-
чинок з дітьми, на відпочинок тільки дорослих, 
окремо можна виділити відпочинок для молоді 
та найкращі пропозиції для дайверів.  У кожній з 
цих груп є готелі «преміум» класу та інші варіанти 
відповідності «ціна-якість».

ЄГИПЕТ: КРАЇНА ALL 
INCLUSIVE ЦІЛИЙ РІК

Важлива інформація. Якщо ви 
обираєте готель, будьте досить 
уважними. У Єгипті окрім 
морських підводних рифів 
є багато небезпечних рифів 
«готельних». Справа в тім, що 
заявлена «зірковість» готелів 
часто-густо не відповідає якості 
сервісу, що передбачений, та 
кількості зірок. І туропреатори, 
і туристи з’ясували, що готелі з 
турецьким сервісом (власника-
ми) – це дійсно високий рівень, 
і якщо готель має 4 або 5 зірок, 
то має їх абсолютно заслужено. 
Такий самий стабільно високий 
рівень сервісу, обслуговуван-
ня та комфорту мають готелі 
мереж зі світовим ім’ям та ре-
путацією, такі як Rixos, Sunrise, 
Jaz, Steigenberger, Savoy, Four 
Seasons та ін. Зовсім інша спра-
ва – готелі єгипетські, власни-
ками яких є місцеві. Саме вони 
надають послуги та сервіс, що 
аж ніяк не відповідає заявленій 
ними якості. Якщо ви бачите 
на готелі будь-якої єгипетської 
мережі 4 або 5 зірок, будьте 
пильними, адже ваш очікува-
ний преміум-відпочинок ми 
можете провести у готелі 3 
зірках. До речі, саме заявлені 
тризіркові готелі майже завжди 
відповідають рівню обіцяного 
ними сервісу. 
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СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК З ДІТЬМИ
Сприятливі погодні умови, тепле море, безліч різноманіт-
них активностей та розваг Єгипту сприяють сімейному 
відпочинку з дітьми. Головне – правильно обрати курорт, 
щоб відпочинок був приємним та корисним для кожного 
члена родини. На пляжі Набк Бей поблизу Шарму тепле 
море, дрібний пісок та пологий вхід у воду. Шарм з вража-
ючими кораловими рифами - це найкращий варіант для 
сімей з дітьми старше 10 років. На дні Червоного моря 
можна побачити дивовижний морський світ. Зауважте, 
що дно вкрите коралами, а отже, для купання заздалегідь 
придбайте спеціальне взуття, у іншому випадку заходити у 
воду доведеться по понтонах. З іншого боку, якщо дитина 
навчена пірнати з маскою та вміє гарно плавати, емоції 
будуть незрівнянними, а враження залишаться надовго. 
Не далеко від Шарму є національний підводний парк 
Рас-Мохаммед. Понад 200 готелів Шарм-еш-Шейху з 
різною кількістю зірок готові надати найкращий сервіс 
для дітлахів: у готельних номерах є дитячі ліжечка, пе-
редбачене (або може бути наявним) спеціальне меню в 
ресторанах, працює безліч клубів з аніматорами та ро-
зважальними програмами. На окрему увагу заслуговують 
басейни та аквапарки. Шарм-еш-Шейх пропонує дітям 
одразу декілька великих аквапарків, серед яких найбіль-
шою популярністю користуються Cleo Park та Albatros. У 
кожному з них і дорослі, і діти можуть провести незабут-
ній день, отримавши гарантоване задоволення. Подорожі 
з дітьми – це гарна можливість разом поїхати до пам’яток 
історії та музеїв Єгипту. Будьте певні, з таких подорожей 
додому ваші діти повертаються зовсім іншими, сповне-
ними нових знань, вражень та емоцій. Якщо ви вирішили 
подорожувати з дітьми, зверніть увагу на перелік готелів 
сімейного відпочинку та види сервісу, що вони пропону-
ють, а також до вашої уваги вартість подорож. 

Rixos Sharm el Sheikh 
5*  - от 2016$ (SPA, 
нічий клуб, дискотека, 
гірки, дитячий  клуб)
Baron Resort Sharm 
El Sheikh 5* - от 1723$ 
(SPA, дайвінг на тери-
торії готелю, диско-бар, 
дитячий клуб)
Sultan Gardens Resort 
5* - от 1552$ (SPA, гірки, 
дискотека, дитячий 
клуб)
Reef Oasis Beach Resort 
5* - от 1409$  (SPA, 
дитячий клуб, аквапарк, 
дайвінг-центр)
Nubian Village 5* 
- от 1203$ (SPA, дай-
вінг-центр, аквапарк, 
нічний клуб, дитячий 
клуб)
Coral Sea Holiday Resort 
& Aqua Park 5* - от 
1277$ (SPA, дитячий 
клуб, гірки, дайвінг)
Albatros Aqua Blu 
Resort 4* - от 1251$ 
(SPA, аквапарк, дитячий 
клуб, нічний клуб).
Вартість зазначена на 
7 ночей за 2-х дорослих + 
1 дитина 3-12 років.  
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ВІДПОЧИНОК БЕЗ ДІТЕЙ 
(готелі «Adults Only» або тільки для дорослих, 16+)
Сімейний відпочинок у Шармі дасть вам простір для 
фантазії. У кількох сотнях готелів ви знайдете саме 
те, за чим їхали до Єгипту: враження, емоції, відпочи-
нок, а також сонце та море. Великий вибір ресторанів 
та розважальних закладів забезпечать вам шикар-
ний відпочинок. Досить вдале розташування Шарму 
дозволить вам набагато швидше дістатися до місць 
екскурсій. До послуг туристів - величезна кількість 
ресторанів з кухнями різних країн світу, торговельні 
центри, СПА-салони, тощо. Практично у всіх готелях 
є басейни. На пляжах окрім купання і загоряння про-
понується широкий спектр послуг: снорклінг (пірнан-
ня з маскою та трубкою), дайвінг, катання на водних 
лижах і скутерах, плавання на катерах зі скляним 
дном і в батискафах, підводні і інші морські екскурсії.  
Тож, обирати є з чого, залишається лише обрати 
«свій» готель і насолоджуватися відпочинком. 

МОЛОДІЖНИЙ  
ВІДПОЧИНОК ТА  
РОЗВАГИ
Курорти Єгипту налаштовують 
на відпочинок. Якщо ви азартні 
та сповнені адреналіну, сміливо 
обирайте для відпочинку Єги-
пет. Шарм приваблює туристів 
чистим морем, неймовірними 
кораловими рифами, ком-
фортом готелів різного рівня 
сервісу та розвиненою інфра-
структурою. Вам ніколи буде 
сумувати, тож будьте готові до 
активного відпочинку. Молодь 
їде до Єгипту переважно за тим, 
аби отримати шалені емоції. 
Побувати в Шармі і не зану-
ритися в море з аквалангом 
або хоча б не попірнати з 
маскою – злочин. Багатогран-
ний і барвистий підводний світ 
Червоного моря залишить по 
собі неймовірні враження, які 
запам′ятаються на все життя. 
Кращого місця для дайвінга та 
снорклінгу годі й шукати.
Катання на квадроциклах по 
пустелі – це задоволення, яке 

Royal Savoy 5* - от 
2970$ (SPA, нічний, 
дайвінг) 
Baron Palms 5* - от 
1248$ (SPA, дайвінг, 
анімація)
Sunrise Grand Select 
Montemare Resort 5* - 
от 1567$ (SPA, дайвінг, 
анімація). 
Вартість зазначена на 
7 ночей за 2-х дорослих.

TRAVEL
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Grand Oasis Resort 4*+ 
- от 1170$ (SPA, дайвінг, 
анімація)
Sunrise Arabian Beach 
Resort 5* - от 1786$ (SPA, 
дитячий клуб, нічний 
клуб, дайвінг, анімація)
Sierra 4* - от 1253$ (SPA, 
дитячий клуб, нічний 
клуб, дайвінг, анімація)
Novotel Beach 5* - от 
1345$ (SPA, дитячий клуб, 
нічний клуб, дайвінг, 
анімація)
Shores Amphoras (Ex. 
Otium Amphoras) 5* - от 
1389$ (SPA, дитячий клуб, 
нічний клуб, гірки, дай-
вінг, анімація).
Вартість зазначена на 7 
ночей за 2-х дорослих + 1 
дитина 3-12 років.

треба собі дозволити. Під час подорожі ви зупи-
нетеся у імпровізованому селі бедуїнів, де вас 
пригостять чаєм. З собою треба мати сонцеза-
хисні окуляри, арафатку, сонцезахисний крем і 
воду. 
Катання на верблюдах – популярна розвага 
серед туристів, багато хто з задоволенням сідає 
верхи на ці кораблі пустелі і вирушає у ман-
рівку. 
Прогулянка на яхті подарує незрівняне задово-
лення. На вас чекає гойдання на хвилях, сонячні 
ванни, екскурсії  та занурення під воду у супро-
воді інструктора. 
Шарм-ель-Шейх позиціонує себе як молодіж-
ний туристичний центр, де цілодобово працю-
ють бари та клуби. Нічні заклади влаштовують 
запальні вечірки під відкритим небом. Запро-
шуючи у якості ді-джеїв зірок естради. Бухта 
Наама-Бей -  ідеальне місце для драйвового та 
молодіжного відпочинку. Як тільки сідає сонце, 
все навколо оживає, розпочинають свою робо-
ту дискотеки, бари, нічні клуби, казино, яскраві 
шоу. Відоме проспектом з величезною кількістю 
найрізноманітніших крамничок, кафе та клубів. 
У одному з найкращих клубів - Le Pacha  - зби-
рається уся молодь Шарму. 

37ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



Centrum, вул. Інтеркультурна, 77/4, 2 поверх (офіс 78)
тел.: 068-068-57-57   
сайт: melitopol.tat.ua   facebook.com/tat.melitopol

TRAVEL

ДАЙВІНГ ТА СНОРКЛІНГ
Відпочинок у Єгипті на Червоному морі не буде повно-
цінним без двох головних розваг – дайвінгу та снорклінгу. 
Рифи, що знаходяться біля узбережжя готелів – це зовсім не 
ті красоти, що розташовані далеко від берегу. На узбережжі 
є багато дайвінг-центрів, де інструктори зможуть навчи-
ти вас занурюватися з аквалангом, а потім відвезуть на 
найкращі коралові рифи. Рифи є практично біля кожного го-
телю, до того ж, доволі пристойні. Деякі готелі пропонують 
безкоштовний урок дайвінгу. Він буде проводитися або у 
басейні, або на мілині узбережжя. Для новачків існує безліч 
можливостей для навчання. У готелях також можуть бути 
власні дайвінг-центри. Інструктори продемонструють вам 
тонкощі підводного плавання, навчать основним прийомам 
та тонкощам. У дайвінг-центрах вам запропонують споряд-
ження, е необхідне для занять. 
Туристичний центр Naama Bay у Шарм-ель-Шейху є най-
кращим місцем для дайвінгу. У бухті міста для комфорту 
туристів зрізали усі корали і завезли пісок на узбережжя, але 
попри це саме тут знахдиться велика кількість дайвінг-цен-
трів, саме з Naama Bay відправляються катери дайвінг-са-
фарі. 
Снорклінг – це спрощений вид дайвінгу, головна відмінність 
від підводного плавання у тому, що туристи плавають у 
масках на незначній глибині. Цим видом плавання можуть 
займатися усі – від дітей до людей похилого віку. Головне 
– це мати маску, ласти та трубку. Біля узбережжя готелів 
є місця, де ростуть корали і глибина дозволяє зайнятися 
снорклінгом і побачити усі красоти підводного світу: рифи, 
корали, рибок. 

Rixos Premium Seagate 
5* - от 2199$ (SPA, 
аквапарк, нічний клуб, 
дайвінг-клуб, дитячий 
клуб)
Monte Carlo Sharm 
Resort & Spa 5* - от 
1332$ (SPA, дай-
вінг-клуб, аквапарк, 
дитячий клуб, аніма-
ція)
Baron Resort Sharm 
El Sheikh 5* - от 1723$ 
(SPA, дайвінг на 
території готелю,  дис-
ко-бар, дитячий клуб)
Savoy Hotel 5* - от 
1615$ (SPA, дитячий 
клуб, дайвінг-клуб, 
нічний клуб)
Reef Oasis Beach 
Resort 5* - от 1409$ 
(SPA, дитячий клуб, ак-
вапарк, дайвінг-центр)
Jaz Fanara Resort 4* - 
от 1380$ (SPA, дайвінг, 
нічний клуб, дитячий 
клуб)
Dreams Beach Resort 
5* - от 1021$ (SPA, 
дайвінг, нічний клуб, 
дитячий клуб, аніма-
ція, гірки)
Вартість зазнчена на 
7 ночей за 2-х дорослих 
+ 1 дитина 3-12 років. 
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тел.: 068-068-57-57   
сайт: melitopol.tat.ua   facebook.com/tat.melitopol
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GAVI VILLA SPARINA – 
ВИНО ДЛЯ ПРИНЦЕС
Хоча на дворі вже осінь, але у серці літо ще продовжується! Улюблене, сонячне і 
таке гаряче! І найкращі спогади зараз – це прохолода, легкість, свіжість і чистий  
смак.
На думку одразу приходить «перлина білого виноробства півночі Італії», безпосе-
реднє, але дуже виразне біле вино П›ємонту – Gavi  Villa Sparina. 
Гаві – це не сорт, а апелласьон, який знаходиться на південному сході великого 
і, мабуть, головного виноробного регіону Італії, П›ємонту. Чудові вина Гаві гордо 
іменуються «Діамант у короні П’ємонту»!
Своєю назвою вино зобов›язане містечку Гаві, яке знаходиться в самому серці 
виноробної зони. Історія походження назви Гаві така ж гарна, як і сама місцевість. 
Приблизно в п’ятому столітті дочка короля франків Клодоміра, золотокоса прин-
цеса Гавія, намірилася вийти заміж за нерівного їй юнака. Всупереч волі батька, 
молода пара таємно повінчалася. Закохані бігли, щоб сховатися від пересліду-
вань розлюченого короля. По дорозі вони зупинилися в готелі, господар якого, 
розраховуючи на винагороду, видав їх солдатам Клодоміра. Однак суворі воїни 
так перейнялися силою почуттів молодих людей, що відмовилися їх затримувати. 
Принцеса з чоловіком сховалися в невеликому замку в П’ємонті, де і дочекалися 
нарешті вибачення татка. Це і було те саме місце, яке зараз носить ім›я принцеси. 
Сьогоднішні пьємонтці люблять розповідати, що вино Gavi також отримало своє 
ім›я за те, що його колір нагадує золотисті локони Гавіі.
Gavi стало першим білим вином Італії, яке отримало світову популярність і загаль-
не визнання.
Душу вина визначають не тільки виноград і терруар, але і людина. Сорт Кортезе 
вважається досить важким в обробці: вирощувати його вміють тільки досвідчені 
винороби. З 70-х років XX століття Villa Sparina належить родині Моккагатта, що 
живе пристрастю до своєї роботи і усвідомленням виняткового терруара. Філо-
софія Villa Sparina – виробляти вина, які пробуджують емоції та підкреслюють 
індивідуальність.
Gavi від господарства Villa Sparina – унікальний стиль, міць і натиск. Напевно, 
саме він – запорука постійних нагород і високих рейтингів вин Villa Sparina від 
авторитетних італійських винних гідів.
Хтось із відомих сказав: «У стриманості великих є сила». Перефразую: у величі є 
стриманість і, в найкращому сенсі цього слова, простота. Простота і природність, 
баланс та помірність.
Назва сорту винограду Кортезе, з якого виробляють Gavi, перекладається як 
«делікатний, куртуазний». І недарма: вино з нього поєднує тонкість і аристокра-
тичну елегантність. Gavi невипадково називають відповіддю французькому Бордо. 
Перевага вин Villa Sparina – свіжість, серед ніжних і чистих ароматів переважають 
білі квіти, цитрусові ноти, мед акації, солодкий мигдаль, спеції, персик і білі фрукти. 
Вино елегантне, гармонійне, зі сталевою мінеральністю у смаку. До речі, сильна 
сторона вин з цього сорту – здатність до повільного і красивого старіння.
Бажаємо кожному знайти своє Gavi і незабутньої вам винної подорожі разом з 
фірмовими крамницями Торгового Дому «Вина Світу»!
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02/11 24/10

ОСІНЬ-ЗИМА 2019

СПЕКТАКЛЬ «ЩО ПРИХОВУЮТЬ 
ФРАНЦУЗИ»
м. Мелітополь, ПК ім. Шевченко
Френк Хардер, полковник 
американської армії, імпозантний 
чоловік, виявляється ... матір’ю 
молодого француза Луї. Він пішов на 
кардинальні зміни в своєму організмі, 
поміняв ім’я та місце проживання, але 
не зміг впоратися з «материнським 
інстинктом», тому повернувся до 
Франції... 

ЗОМБІЛЕНД 2: 
ПОДВІЙНИЙ ПОСТРІЛ
м. Мелітополь,
 кінотеатр «Перемога»
Товариші по нещастю 
Таллахассі, Коламбус 
та сестри Кічіта і Літл-
Рок знову змушені 
боротися за своє 
виживання. Разом вони 
направляються углиб 
країни, де на них чекає 
ще більше зомбі. Тепер 
ці істоти еволюціонували 
– серед них є розумники, 
дурепи та ті, що дуже 
добре вміють вбивати.

СВЯТОСЛАВ КОНДРАТІВ 
#ТУРВІКІНГ
м. Мелітополь,  
ПК ім. Шевченко
Святослав Кондратів — відомий 
український скрипаль, який 
працює в жанрі pop-violin. 
Українському слухачеві відомий 
музичними відео, які знімає у 
різноманітних куточках планети 
на авторські композиції. 
Відео користуються великою 
популярністю в інтернеті і за 
лічені дні набирають сотні 
тисяч переглядів, вподобань, 
поширень.

11/11

СИМФО-ШОУ PRIME 
ORCHESTRA. ЮВІЛЕЙНИЙ ТУР
м. Мелітополь,  
ПК ім. Шевченко
PRIME Orchestra - унікальне 
явище на світовій музичній 
сцені! Це сучасний 
симфонічний кросовер-
оркестр - симбіоз новаторства 
та традицій, природного 
таланту та передових 
технологій! Симфонічне шоу 
від PRIME Orchestra - це завжди 
професійно, якісно,   потужно, 
яскраво і драйвово!

3/11
19:00

08/11

18:00

PLEASURE

19:00
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Уся афіша заходів та розваг 
Мелітополя онлайн на 

нашому сайті

КРИЖАНЕ СЕРЦЕ 2
м. Мелітополь, 
кінотеатр «Перемога»
Добре знайомі герої Анна, 
Ельза та Крістоф зі своїм 
оленем Свеном знову 
готові до пригод. Звісно, 
не лишиться осторонь і 
сніговик Олаф. Цього разу 
на них чекає дивовижна 
подорож на північ. 
Вони дізнаються про 
нечувані раніше легенди 
та відкриють таємниці, 
що стосуються їхнього 
рідного краю.

28/11

ЯНГОЛИ ЧАРЛІ
м. Мелітополь, 
кінотеатр «Перемога»
Агенство Таунсенд, де 
зібрані найвідважніші жінки, 
розширилось і тепер діє у багатьох 
країнах світу. Безстрашні та 
висококваліфіковані агенти, 
яких називають Ангелами, діють 
по троє у команді. Знайомтеся, 
це Сабіна Уілсон, Елена Хофлін 
та Джейн Кано. Разом зі своєю 
наставницею Бослі вони здатні 
виконати любу поставлену перед 
ними задачу.

СПЕКТАКЛЬ  
«БУДЬТЕ ЯК УДОМА»

м. Мелітополь,  
ПК ім. Шевченко 

Для одних простір 
визначається державними 

кордонами, а для інших - 
стінами паризької квартири. 

Саме там і живуть герої 
вистави, вирішуючи свої то 
складні, то «прості» людські 

взаємини.

14/11

13/12
19:00
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницького, 14
тел.: 067-616-38-88, (06192) 6-18-54
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