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ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

Шановні випускники! 
На даний момент  випускниками Одеського регіонального інституту державного управління називають  себе 

майже 700 ділових, успішних та перспективних менеджерів, які пройшли навчання за програмами бакалавра та 

спеціаліста «Менеджменту організацій». 

Сьогоднішній 8 випуск спеціалістів денної форми навчання можна охарактеризувати як найбільш успішний 5 

курс факультету менеджменту. Він  характеризується тим,  що з 20 студентів 10 отримують дипломи з відзнакою. Наші 
випускниці Щербакова Марія, Нагорна Ганна  пройшли стажування за кордоном в Німеччині (місто Вісмар). Климов 

Георгій, Дівущак Максим успішно навчались в двох навчальних закладах. Делієва Поліна, Афоніна Ольга, Нагорна 

Ганна планують продовжувати навчання в магістратурі нашого інституту на факультеті державного управління. 
Дівущак Максим, Тотар Денис, Тофтул Дмитро, Котлік Дмитро  отримали звання молодшого лейтенанта запасу 

паралельно навчаючись на військовій кафедрі. Хочеться відзначити блискучі відповіді сьогоднішніх випускників на 

семінарах і практичних заняттях, активну участь у тренінгах. Ми сподіваємось, що вони також  активно і рішуче 
займуть своє місце в «Асоціації випускників» нашого інституту. 

Ми також пишаємось  9 випуском  бакалаврів денної форми навчання. З 58 випускників, які отримують диплом бакалавра 10 отримують 

диплом з відзнакою. Бакалавр менеджменту - це фахівець, підготовлений до управлінської діяльності в організаціях всіх форм власності на посадах, 
які відносяться до середнього або лінійного менеджменту. Всі випускники в інституті опанували мистецтво управління. 

Організатором яскравих студентських заходів є Коваль Ірина - голова студентського самоврядування факультету менеджменту.  Активну 

участь у роботі Центру культури слухачів та студентів приймала Корчевна Надія. Наші випускники  Кривошей Іван та Дараков  Валентин  здійснили 
подорож в Америку та активно використали отриманий досвід в навчанні. Значні досягнення в розвитку студентської науки в інституті має 

Тиховський Олександр, який неодноразово брав участь в наукових конференціях, був редактором студентської наукової збірки.  

З 18 випускників - бакалаврів заочної форми навчання  2 отримали дипломи з відзнакою. 
Вважаємо, що отримана освіта та практичні навики зіграють в  професійному та особистому становленні наших випускників найголовнішу 

роль. Розвиток здібностей отриманих в інституті, відкритість новому, віра у свої сили, бажання постійно вдосконалюватись - саме ці якості ми 

намагались Вам привити. Ми запрошуємо наших випускників:  бакалаврів та спеціалістів продовжити навчання на спеціальності «Менеджмент 

організацій» та в магістратурі  «Управління проектами» всіх форм навчання ! Сподіваємось надати Вам гідний старт у прекрасне майбутнє.  

 

Директор інституту М.М.Іжа 



Звернення до випускників 
Випуск для інституту це велике свято та рішучий крок в майбутнє.  Вже  11 років існує наш факультет. 

Відповідно результатам анкетування наших випускників після випуску 80 відсотків бакалаврів залишаються  в стінах 

рідного інституту. Це дуже приємно. Але виникає питання подальшого розвитку факультету та вирішення завдань 

бізнес-освіти. Тому деканат факультету, завідувачі кафедр, викладачі приймають активні кроки до зміцнення 
комунікацій не тільки з середніми навчальними закладами освіти з метою професійної орієнтації  абітурієнтів але і з 

тими випускниками, які залишають інститут.  

Підтримка відносин з Alma Mater дозволяє нашим випускникам бути в курсі передових тенденцій в бізнес-
освіті та вносити свій вклад в підготовку менеджерів Півдня України. Збереження зв’язків випускників один з одним 

стає могутнім засобом їх подальшого розвитку. «Асоціація випускників ОРІДУ НАДУ  при Президентові України» є  

добровільним неприбутковим об’єднанням, яке спрямовано сприяти розвитку управлінської культури, досягненню 
єдності випускників ОРІДУ, координації їх зусиль у справі розвитку сучасних технологій ведення бізнесу, 

розповсюдженню успішного підприємницького та управлінського досвіду, побудові  оточення для зміцнення та 

розвитку ділових та суспільних зв’язків між випускниками ОРІДУ.  
В числі завдань, які вирішує Асоціація: збір інформації про досягнення випускників ОРІДУ, інтерв’ю з випускниками, сприяння 

формуванню позитивного іміджу випускників в українському бізнес-оточенні, підтримка подальшого професійного розвитку та кар’єрного 

зростання випускників ОРІДУ. Керівники, які колись навчались в ОРІДУ, можуть підтримувати зв’язки з інститутом  через запрошення  на 
стажування та практику студентів ОРІДУ, проводити майстер-класи, надавати спонсорську допомогу інституту. 

Активну участь у цьому приймають випускники-бакалаври  спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання, студенти, які 

вже сьогодні поєднують практичну роботу з навчанням та допомагають нам наближати навчальний процес до реальних потреб бізнесу. 
Нам дуже приємно, що кожного року дипломи нашим випускникам вручають випускники попередніх років, що має вигляд дружньої 

підтримки. Цей рік не став  виключенням. До нашого свята був запрошений випускник заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент 

організацій» 2009 року, начальник Головного управління Державного казначейства України в Одеській області Бурдейний Олег Ігорович. Це є 
свідченням зростання міцної родини випускників факультету менеджменту ОРІДУ, розвитку корпоративних відносин. 

Хочеться висловити подяку випускникам заочної форми навчання: Пшенічній К.М., Шевченко Ю.В., які отримали дипломи з відзнакою, 

Шевченко Л.М., яка виконувала обов’язки старости групи та наполегливо працювала на загальний результат. Поздоровляємо вас, наші дорогі 
випускники та бажаємо удачі! 

Декан факультету менеджменту О.І.Воронов 
 

 

Випускники очима викладачів 

У нас свято, якого немає у жодному календарі – воно буває лише раз у житті кожної людини. Але не 
зважаючи на це, в ньому зустрічаються біль розлуки і світлі надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім – це 
день закінчення ВУЗу. Ось і зараз прийшов час, коли єдина для 96 випускників нашого ОРІДУ НАДУ стежина, якою 
вони прямували протягом 4-5 років навчання, розійдеться у різні напрямки. 

Наші запитання завідувачу кафедри «Менеджмент організацій» Красностановій Наталії Едуардівні та 
старшому викладачу Маляєвій Таїсії Сергіївні  про цьогорічний випуск.  
 

 

Наталія Едуардівна, Ви вже 

не перший рік викладаєте на 

факультеті. Як Ви вважаєте, чим 

наш випускник відрізняється від 

випускника іншого ВУЗу? 
 

Преимуществом выпускников 

ОРИГУ НАГУ при Президенте 

Украины является то, что начиная с 1-
го курса студенты имеют возможность 

непосредственно общаться с теми, кто 

сегодня являются руководителями как 
различных организаций, так и органов 

власти. Естественно, это насыщает 
теоретические знания практическим 

опытом. Кроме того, необходимо 

отметить, что в нашем институте 
уделяется большое внимание развитию творческих начал  у студентов, 

мотивируется их участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах. Поверьте, в настоящее время, это сохранилось далеко не во 

всех  ВУЗах. 

 

Як Ви оцінюєте рівень підготовки наших випускників? 
 

Это некорректный вопрос. Думаю, уместнее было бы спросить об этом 
у выпускников как этого года, так и предыдущих лет. Но самый точный 

ответ – это  их трудоустройство, удовольствие от работы,  уровень оплаты и 

карьерный рост.  
 

 Наталія Едуардівна, які Ваші враження про випускний набір 

студентів? Що нового з їх появою в ОРІДУ НАДУ  Ви помітили? 
 

Уверенна, что со мной согласятся все преподаватели, что с 

выпускниками 2010 года работать было очень интересно.  Студентов 
отличал высокий уровень бакалаврской подготовки, желание и умение 

вам будет горько и  обидно за то, что вы не попробовали. Потому 

что если вы попробуете, у вас есть два варианта: либо получится, 

либо нет. А если вы  ничего не будете делать, то вариант только 

один. Так что не бойтесь. Делайте! Пробуйте! Работайте! Учитесь! 
Ищите правильных людей, которые будут вам помогать. И еще раз 

работайте.» 

 

Таисия Сергеевна! Студенческие годы - это время, о 

котором вспоминают, как правило, с улыбкой на лице. 

Какими Вам запомнились 

студенческие годы? 

 
Самым важным я считаю то, 

что студенческие годы стали для 

меня продолжением школьной 

жизни. Это, в первую очередь, очень 
хороший коллектив. Запомнились 

очень хорошие преподаватели. 

Многих помню поименно. Для меня, 
как и для многих других, 

студенческие годы незабываемы. 

Молодость, тяга к знаниям, высокая 
активность. Мы не зацикливались на 

трудностях, «вкалывали» по 14 

часов в сутки. Было веселое и легкое 
отношение к жизни. Не 

легкомысленное, а легкое. Мы верили, что все будет хорошо, все 

получится. Конечно, иногда прогуливали занятия. Не без этого. 
Точно помню, что не было озабоченности и тревоги за 

завтрашний день. Это создавало легкую атмосферу уверенности в 

будущем. Жизнь была насыщенная. Постоянно проводились какие-
то конкурсы, КВН, соревнования. Мне трудно вспомнить о каких-то 

негативных  взаимоотношениях в коллективе. Их, наверное, и не 

было. 
Студенческие годы - пожалуй, самое яркое и запо-

минающееся время. Я вам желаю использовать его с максимальной 



учиться. 
 

Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти студент 

нашого факультету, щоб стати гарним фахівцем у своїй галузі? 
 

На вопрос: «Какими качествами должен обладать менеджер?» с разной 

степенью уверенности отвечают суденты 4-го курса на экзамене по 
«Управлению персоналом». Очень бы хотелось, чтоб это не забывалось 

после выхода за стены института. Ну, а от себя добавлю: профессионализм, 

ответственность, уверенность в себе и умение сомневаться, желание 
созидать, стремление стать лучшим, первым. 

 

Найважливіше, чого ви прагнули навчити цьогорічних 

випускників? 
 

Прежде всего, знания, причем те, которые пригодятся уже завтра, после 
поучения диплома. Это как профессиональные знания, так и умение жить, 

работать в социуме, конкретном коллективе.   

 

Найважливіше, чого випускники навчили Вас? 
 

Терпению, умению слушать, постоянной необходимости учиться, чтобы 

« не стать эдаким вот музеем…» Ну, а дальше Вы знаете. 

 

Що б Ви хотіли побажати нашим випускникам? 
 

Хочу процитировать всем известного Евгения Касперского: « Не 

бойтесь совершать ошибки, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь 

много работать. Возможно, у вас ничего не получится, возможно, 
обстоятельства будут сильнее вас, но потом, если вы не станете пробовать, 

вам будет горько и  обидно за то, что вы не попробовали. Потому 

пользой: хорошо учиться, набираться профессиональных знаний, 
развивать в себе разнообразные способности, чтобы затем получать 

удовлетворение от избранной работы. 

 

Таисия Сергеевна, каким вы видите «идеального» 

выпускника ОРИГУ НАГУ? 
 

Во первых "идеальный" выпускник должен обладать 

правильными базовыми ценностями, должен быть 

целеустремленным, заинтересованным в познании чего-то нового, 
готов работать над поставленной задачей в короткие сроки, быть 

способным выполнять работу самостоятельно и, конечно же, иметь 

хорошее чувство юмора. Полученное образование для него должно 
быть не просто получением диплома, а помощью в выборе 

определенного направления. Во-вторых, он должен обладать 

способностью искать знания. Научить людей искать знания, а в 
идеале еще показать, как и где это сделать. Вы будете продолжать 

учиться всю вашу жизнь. Главное, чтоб вы умели и хотели это 

делать! 

Вы хотели бы что-нибудь пожелать нашим 

выпускникам? 

 
Очень хочется, чтобы сейчас молодежь понимала, что без 

высшего образования  реализоваться в жизни очень сложно. И очень 
хочется, чтобы это понимали не только родители, но и сами дети. 

Понятно, что многие приходят в академию за дипломом. Но сейчас 

такое время, что наличие диплома ни о чем не говорит. Человек 
должен обладать знаниями. Если молодые люди понимают, что 

нужно учиться не ради «корочки», а ради знаний, тогда и в жизни у 

них будет всѐ хорошо. 

Студентка 3 курсу К. Добровольська 
 



 
 

 

 
 

 

Майже одинадцять років Одеський регіональний  інститут державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 

України дає путівку у життя висококваліфікованим менеджерам-економістам. 

Як завжди,  у нашому навчальному закладі велика увага приділяється творчій 
молоді. Нині ж обдаровані студенти ОРІДУ НАДУ мають можливість 

займатися в складі робочого семінару  «Науково-дослідна робота студентів», 

клубі інноваційних технологій  «ДРАЙВ», розкривати свої лідерські 
можливості у Студентському самоврядуванні факультету менеджменту, 

демонструвати свій поетичний та 
журналістський  хист в студентській газеті 

«Академія»… 

Яскравим прикладом для подальших 
поколінь студентів можуть бути цьогорічні 

випускники, які залишили добрі, світлі 

спогади в пам’яті нашій. 

Корчевна Надія Юріївна 
випускниця четвертого курсу спеціальності 

«Менеджмент організацій», яка з 2007 року 

займалась вокалом в студії «Штаб-квартира». 
За роки успішного навчання вона виступала у 

нічних клубах, у ДК Лесі Українки і на сцені 

улюбленого інституту. До того ж вона є 
членом «Союзу вокалістів України». У червні 

2008 року приймала участь у 8-му 

Міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-
хореографічного мистецтва «Бегущие по волнам» м. Євпаторія,а в листопаді 

того ж року - Міжнародному фестивалі-конкурсі вокального мистецтва 

«Grand Prix of Ukraine 08»  м. Одеса. Приймала  участь у кастингах на ТВ-
шоу «Фабрика зірок - 2», «Суперзірка», «Народна зірка». Улюбленими 

музичними напрямками є «jazz», «pop», «blues». 

 

Сілівестров Федір Федорович 

випускник п’ятого курсу спеціальності 

«Менеджмент організацій», співпрацює з 
низкою громадських організацій, які  

спрямовані на розвиток молодіжного руху та 

молодіжних організацій міста, а також на 
підвищення участі і впливу молоді на процес 

формування молодіжної політики. Федір 

поставив перед собою складне завдання - 

здійснення і захист своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних  інтересів Одещини. 
Займається сприянням активізації молодіжної 

громадської діяльності та формуванню 

активної громадянської позиції молодих 
людей шляхом реалізації соціально важливих, освітніх, дослідницьких 

програм, спрямованих на якнайширше залучення молоді до участі у 

суспільному житті. У найближчому майбутньому планує написати кілька 
книг на політичну, історичну і ліричну тематику. 

 

Кривошей Іван Сергійович, випускник 4 курсу спеціальності 

«Менеджмент організацій». Абсолютна більшість студентів ОРІДУ НАДУ 
знають цю людину, в першу чергу, як прекрасного і вірного своєму 

факультетові фотографа. Майже всі фотографії, які викладені в нашій 

галереї зняв саме Іван! Сьогодні ми спробуємо дізнатися більше про його 
творчість!  

 

- Ваня, ти поклав на себе непросту задачу - не давати студентам і 
викладачам забувати яскраві і важливі моменти нашого інститутського 

життя. Твої фотографії можна побачити в газеті та в Інтернеті. Ти 

напевно відвідав більше 90% усіх заходів, що проводяться у нас на 
факультеті? Було б дуже цікаво дізнатися скільки ж фотографій ти 

«наклацав» за цей період? Проводив таку 

статистику?  
- Якщо чесно, фотографією почав 

займатися зовсім недавно. А в інституті все 

почалося з того, що декан факультету, 
Олександр Ігорович, попросив мене зробити 

фотозвіт з поїздки до дитячого будинку с. 

Михайлівка. І з того моменту я фотографував 
практично кожен захід, що проводиться в 

стінах нашого інституту. Хоч кількість - це 

не головне, але за підрахунками, виникло 
близько 3 тисяч фотографій. 

 
 

 

 
 

 

- А можеш виділити декілька найбільш пам’ятних факультетських 
подій, на яких тобі довелося бути фотографом.  

 

- Це був концерт, присвячений Дню Перемоги. Сценки були 
поставлені дуже видовищне, душевно і гарно. Була передана 

атмосфера воєнного часу. У багатьох навіть з'явилися сльози...  

 
- На дворі 2010 рік, рік твого випуску. Скажи, як це - життя 

без ОРІДУ НАДУ? Будеш сумувати за цим бурхливим навчальним та 
фото-життям?  

 

- Так, навіть зараз, будучи на практиці, як-то незвично без 
ОРІДУ. Але, як кажуть, все гарне коли-небудь закінчується ... А ось 

з приводу бурхливого фото-життя, то я не сумую, тому що в даний 

момент фотографую для сайту weekend.od.ua. Так що всі найцікавіші 
фотозвіти заходів та вечірок у клубах, можна побачити там. 

 

- Хто тобі з викладачів найбільше запам'ятався? І чим? 
 

- Викладацький склад в інституті дуже добрий. Від кожного 

викладача можна було чомусь навчитися. Але для мене зіркою, я 

вважаю, завжди залишатиметься Віктор Дмитрович Козаченко. Мені 

здається, його люблять усі!  

 
- Ну і наостанок, звичайно, хочеться побажати тобі удачі та 

успіхів у твоїй творчій діяльності! А ти у відповідь побажаєш що-

небудь  викладачам  і студентам  ОРІДУ НАДУ?  
 

- Спасибі! Звісно! Бажаю всім студентам не гаяти час, а 

займатися тим, що дійсно цікаво і корисно. І найголовніше - 
навчитися вчитися! 

 

Звісно це не всі «зірки» нашої  «Альма-матер», адже кожен наш 
студент є винятково цікавою особистістю. Творчому колективу 

газети «Академія» зостається побажати творчої наснаги всім нашим 

харизматичним,  цілеспрямованим та  обдарованим випускникам  
«світлої дороги»! 

 

Студентка 3 курсу К. Добровольська 
 

Дорогие выпускники! 
 

В этот особенный для каждого из нас день хотелось бы 

Вам пожелать: 

 

Успехов, счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник  

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта, 

Исполнится море желаний! 

Пусть радует жизнь красота 

И найдено будет признанье! 

 
         А так же, хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем преподавателям, которые прошли с нами 

долгие 4 года: за проявленное внимание, помощь и 

поддержку, за Ваше понимание и 

доброе сердце, профессиональные 

консультации и индивидуальный 

подход к каждому студенту. 

        С Вами было необычайно 

интересно, познавательно и 

увлекательно! 

 

Желаю Вам успеха, счастья, 

процветания, талантливых 

студентов и новых творческих идей! 

 



«Академія» 

Редактор – Добровольська К.В. 

Верстка – Козаченко Ю.В. 

Видавництво ОРІДУ НАДУ 
65009, м Одеса,  
вул. Генуезька, 22. 
тел.(0482)7297633,7297634 

ТИРАЖ – 100 шт. 

Запрошуємо до «Асоціації випускників факультету менеджменту» 

 
З ініціативи групи випускників та підтримці директорату інституту, деканату при нашому факультеті активно почала розвиватись 

«Асоціація випускників факультету менеджменту», як підрозділ громадській організації «Асоціація випускників ОРІДУ НАДУ». Її 

головною місію є надання всім випускникам факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління 
унікальних можливостей для особистого і професійного зростання шляхом зв'язків з факультетом та один з одним, а також запрошення 

випускників до участі у розвитку факультету менеджменту. Головною метою Асоціації факультету менеджменту є підвищення статусу 

диплома Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України для всіх категорій випускників та зміцнення позицій ОРІДУ НАДУ на українському та міжнародному ринку бізнес-освіти. Для 

досягнення мети, яка ставиться, Асоціація, реалізуючи свої права, вирішує такі завдання:  

 побудова механізмів постійного спілкування та професійної взаємодії випускників факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України різних років та програм (бакалавріат, спеціалісти, магістратура) з факультетом менеджменту та один з одним; 

 участь в побудові та розвитку системи підвищення професіональної кваліфікації членів Асоціації на рівні міжнародних стандартів; 

 розвиток зв'язків між випускниками та слухачами (студентами); 

 організація заходів, які потрібні всім категоріям випускників; 

 сприяння престижному працевлаштуванню та кар'єрному зростанню випускників; 

 побудова та постійне оновлення інформаційного банку даних про випускників факультету менеджменту та розвиток їх кар’єр; 

 розвиток зв'язків з закордонними та вітчизняними громадськими, науково-дослідницькими і консалтинговими організаціями, 

співробітництво з якими сприяє реалізації мети Асоціації. 

Шановні випускники! Запрошуємо Вас до Асоціації! Асоцiацiя випускникiв - це можливiсть зберегти дружнi та дiловi стосунки 

мiж поколiннями випускникiв. Ми завжди готовi взаємодiяти з Вами, готові допомогти Вам в тяжку хвилину. Наше завдання: створити для 

Вас круг спілкування однодумців, обмінюватися корисною та цікавою iнформацiєю, думками, забезпечити можливість для наших 
випускникiв обмiнюватися мiж собою досвідом. Асоціація буде організовувати зустрічі випускників, надавати дані і сприяти обмінові 

інформацією про працевлаштування, інформувати про успіхи і досягнення своїх членів, сприяти професійному росту випускників. Членом 

Асоціації може стати будь-який випускник факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ. 
 

 

 

Основний закон нашого життя 
 
У 1996 році 28 червня 

Верховна Рада України, вислов-

люючи суверенну волю громадян 
нашої держави і спираючись на 

багатовікову історію українського 
державотворення, на світовий 

досвід, прийняла Основний Закон 

України — Конституцію, яка 
стала реальною і дієвою основою 

розбудови незалежної демократич-

ної держави як повноправної учас-
ниці світового співтовариства. 

Конституція увійшла в 

суспільне життя як головний оберіг 
державності і демократії, гарант 

незалежності і соборності України. 

Її найвища юридична сила, верхо-
венство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — 

фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується 

майбутнє українського народу. 
Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої 

державності, зростанню достатку в кожній сім’ї. 

  

Зі святом вас, дорогі співвітчизники! З днем Конституції! 
 

Студент 3 курсу Ю.Козаченко 
 

 

За підсумками V благодійної акції «Серце до Серця»  ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України було зібрано 1500 грн. 

Найкращими волонтерами себе показали такі студенти та 

слухачі нашого інституту як: 

 

1) Гончарова Наталя   УП-І    211 грн. 

2) Воропаєва Анастасія   МО-ІІ    161 грн. 

3) Непомнюща Вікторія   МО-І    139 грн. 

4) Яхвак Альона   ДУ-І    135 грн. 

5) Шульгіна Тетяна   ДУ-І    110 грн. 

6) Липовенко Богдан   МО-ІІІ    106,87 грн. 

7) Освіцінська Аліса   МО-ІІ    100,31 грн. 

 

Ради Студентського та Слухацького самоврядування 

оголошують подяку волонтерам та усім тим, хто приймав участь у V 
Всеукраїнській Благодійній акції «Серце до Серця». 

  

 

 

 

 

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua 
Для отримання організаційно-методичної допомоги до вступу в 
інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за 
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до 

інституту». 

Приймальна комісія працює за адресою: 
65009, м Одеса, вул.. Генуезька, 22, каб. 218, 219 
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15. 
тел. (048)741-48-84; (0482)63-86-55 

 

 


